
1
JANUARI/
FEBRUARI

Maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging  |  Jaargang 72  |  2017

Gens Nostra

De zoektocht naar Derck Jansen,  
constapel

Genealogie Storm van Wena

Ketting van huwelijken binnen een 
‘onbeschaafd’ volkje buiten Woerden



2  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 1

INHOUD

Bij de voorplaat
Schepen in moeilijkheden voor een rotsachtige kust, in 1667 geschilderd door Ludolf Bakhuizen. National Gallery of Art, Washington.

Fragmentgenealogie
I.  Gerhard Backhusen, Griffier aan het Hof van Aurich en, vanaf 1631, notaris in Emden, trouwt Margarete Janssen.

Uit dit huwelijk, in willekeurige volgorde:
1.  Johannes Bakhuizen.
2.  dochter, geboren in 1628
3.  Ludolf Bakhuizen, geboren Emden 1630, volgt II.

II.  Ludolf Bakhuizen, Emden, 28 december 1630, kwam in 1649 naar Amsterdam, werkte als klerk en boekhouder voor het beroemde 
handelshuis Bartolotti, was kalligraaf en schilder van zeegezichten, in 1662 woonde hij in Hoorn en daarna weer in Amsterdam, overle-
den Amsterdam, 7/8 november 1708 (hij woonde toen op de Herengracht bij de Oude Leliestraat), trouwt (1) 1657 NN, trouwt (2) 1660 
NN, trouwt (3) 1664 Alida Greffet, eigenares van een zijdewinkel op de Rozengracht waar hij bij in trok, overleden 1678, trouwt (4) 
1680 Anna de Hooghe, geboren 1645, zij was een nicht van Romeyn de Hooghe (1645 –1708, was etser, tekenaar, karikaturist, schilder, 
iconograaf, goudsmid, emailleur, boekillustrator, uitgever van kaarten, uitvinder van een manier om katoen te bedrukken, advocaat en 
schrijver van historisch-politiek werk, etc.), overleden 1717, dochter van een koopman.
Uit het derde huwelijk:
1.  Maria Bakhuizen , geboren 1665.
Uit het vierde huwelijk:
1.  Joannes Bakhuizen , geboren 1683, volgt III.
2.  Twee jong overleden zonen.

III.  Joannes Bakhuizen, geboren 1683, welgestelde koopman, overleden 1731, ondertrouwt Amsterdam 10 juli 1716Christina Sibilla Mol, 
geboren Amsterdam circa 1689, dochter van Anna van der Straaten.
Uit dit huwelijk oa:
1.  N.N. Bakhuizen, geboren circa 1720.

IV.  N.N. Bakhuizen, vader van Reinier Cornelis Bakhuizen van de Brink, eigenaar van een bloeiend handelskantoor, trouwt een vrome en 
diepgelovige vrouw van hervormde signatuur.

V.  Reinier Cornelis Bakhuizen van de Brink, geboren Amsterdam 28 februari 1810, was in zijn tijd een van de invloedrijkste intellectuelen 
in Nederland. Als literatuurcriticus, filosoof en historicus wierp hij zich op voor de moderne, liberale samenleving die gekenmerkt 
wordt door democratie, individuele vrijheid en debat. Hij werd in 1851 op voordracht van Thorbecke aangesteld als ambtenaar bij het 
Rijksarchief in Den Haag, dat toen bestond uit een aantal volgepakte localen en zolders, boven de hofkapel op het Binnenhof, waar hij 
een inventaris van moest maken, overleden Den Haag 15 juli 1865, trouwt Luik Johanna Boerrechter.
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L.Ph.C. van den Bergh, Levensbericht R.C. Bakhuizen van den Brink, in: Jaarboek, 1866, Amsterdam, pp. 1-24, gevonden op: 
http://www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00000523.pdf.
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Van de redactie
In november 2016 heeft de Algemene Vergadering door goedkeuring van de begroting voor 2017 
besloten dat Gens Nostra met ingang van 2017 een tweemaandelijkse uitgave wordt. Dit besluit 
komt niet uit de lucht vallen. Daarom beginnen we de eerste uitgave van 2017 met een artikel van 
Rob Dix. Op basis van een lange ervaring met genealogisch onderzoek, het beleid van de NGV en 
de collectievorming in het Verenigingscentrum te Weesp zet hij de samenhang uiteen tussen de 
genealogiebeoefening en presentatie van haar resultaten en de ontwikkelingen op het internet 
in de afgelopen decaden. Hij gaat hierbij in op de gevolgen voor de dienstverlening van de NGV 
aan de leden. Het artikel signaleert niet alle veranderingen in de NGV maar vraagt leden/lezers 
een open oog te hebben voor zowel de voor- en nadelen van deze ‘nieuwe ontwikkelingen’ en de 
noodzaak om deze op een passende wijze te benutten.

De volgende bijdrage is van Hans Noppen en gaat over kettinghuwelijken. Hij bespreekt diverse 
voorbeelden en de redenen van hun ontstaan. Met name sociaal economische redenen lagen 
daar in de zeventiende eeuw, en daarna, aan ten grondslag. Voor diverse voorbeelden en hun 
uitwerking daarvan put hij uit ‘De pannenbakkers uit Woerden’. Over zijn eigen voorouders, 
pannenbakkers uit Woerden en omgeving, had hij al eerder een familiegeschiedenis geschreven 
in ons blad. Hij gaat ook in op eerdere publicaties over het fenomeen kettinghuwelijken.

Petronella Elema vertelt vervolgens over een verre voorouder, de Groninger Derck Jansen, 
constapel ofwel kanonnier van beroep, die leefde van circa 1600 tot 1666. Het gaat verder over 
zijn familie en het leven dat zijn beroep van militair met zich mee bracht.
In ‘Genealogie Storm van Wena’ neemt Hans Nagtegaal ons mee naar de middeleeuwen.  
Onderzoek in die tijd is niet gemakkelijk, de bronnen zijn beperkter en publicaties spreken elkaar 
soms tegen. Voor menig genealoog zijn de vondsten daarom lastig correct te interpreteren.  
De auteur laat zien hoe de bewijsvoering is op te bouwen, mede met behulp van breuken in 
wapens en van zegels. En passant legt hij de vinger op de valkuil van de dubbele voornamen. 
Daarbij vragen wij uw aandacht voor de wijze waarop de auteur de oudste generaties in een 
apart blok ‘Hypothese oudste generaties’ heeft ondergebracht omdat het finale bewijs van 
de aansluiting met Storm van Wena nog niet is gevonden. Vanwege de complexiteit en om de 
samenhang overzichtelijk in beeld te houden hebben wij besloten dit wat langere artikel niet op 
te knippen, maar als één geheel te plaatsen.

Veel vluchtelingen kwamen in de zeventiende eeuw om religieuze redenen uit Frankrijk en von-
den onderdak in de Republiek. Een deel daarvan kwam naar Zeeland en vond werk op het platte-
land. Leendert Jan Joosse onderzocht wat in de stad Veere het motief was van de stichting van 
aparte Waalse kerken en hij ondernam een zoektocht naar, onder andere, de families Surmon(d) 
en Veau en hun komst naar Zeeland. Een verhaal dat ook andere dan de traditionele bronnen 
toont.
Tot slot vindt u in deze uitgave de rubrieken Tijdschriften en Van de tafel van het hoofdbe-
stuur, met daarin het laatste nieuws over de Algemene Vergadering gehouden in Driebergen op  
26 november. En leest u de Oproep voor het insturen van bijdragen? U bepaalt hierdoor mede de 
inhoud van ons blad. De redactie wenst de lezers veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn
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ROB  DIX

Over internet, collectievorming en bezuinigingen 

Gens Nostra wordt tweemaandelijkse 
uitgave, waarom?

In november 2016 heeft de Algemene Vergadering door goedkeuring van 
de begroting voor 2017 besloten dat Gens Nostra met ingang van 2017 een 
tweemaandelijkse uitgave wordt. Dit besluit komt niet uit de lucht vallen, maar is 
de vrucht van een langdurige voorbereiding. Deze wijziging is nogal ingrijpend van 
aard, zowel voor de leden als voor de redactie. Redenen dus om wat dieper op de 
achtergronden in te gaan.

1. Niet alles staat op internet. Dit is het archief van een tennisvereniging. Foto Maja Westhoff.
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De ontwikkelingen in het internet hebben in het afgelopen de-
cennium de genealogie beoefening volledig op zijn kop gezet. 
Waar de komst van de computer en diskette, later gevolgd 
door laptop, CD-rom en desktop publishing, leidde tot veran-
dering in de wijze waarop wij onze onderzoeksgegevens ver-
werken en in druk vastleggen of presenteren, zien we dat met 
de komst van websites, scantechnieken, opslag in de cloud en 
big data technieken zelfs het hele archiefonderzoek naar onze  
werkplek thuis verschuiven. In het kielzog van deze ontwikke-
lingen zien we de verwachtingen verschuiven want ‘alles staat 
op internet’ – wat dus bij lange na (nog) niet waar is, zien we 
de kennis over hoe je onderzoek moet doen, wat de valkuilen 
zijn en over de terminologie afnemen en zien we meer en meer 
tijdschriften digitaal gaan al dan niet met handhaving van een 
papieren versie. 
Niet iedereen zal met deze ontwikkelingen mee kunnen gaan, 
maar dat ontslaat ons niet van de plicht om actief op de ver-
anderingen in te spelen. Hoe? Daar gaat dit artikel over met 
een mix van vragen, antwoorden, een stukje historie en toe-
lichting.

Het gezicht van de NGV

Decennialang is Gens Nostra hét gezicht van de NGV geweest. 
Het maandblad was een bindende factor tussen de leden, 
zozeer zelfs dat veel leden spraken van ‘Ik ben lid van Gens 
Nostra’, ook als ze niet op afdelingsbijeenkomsten kwamen. 
En als de buitenwacht dan vroeg ‘Wat doet die club?’ dan kon 
je er over vertellen en ons blad laten zien. Het was een commu-
nicatief medium in een tijd dat de mogelijkheden beperkt wa-
ren om elkaar te ontmoeten en te overleggen over onderzoek. 
Door de geringere mobiliteit waren de afstanden relatief 
groot en woonden de leden te zeer verspreid. Men was veelal 
aangewezen op briefwisseling en lange reizen per bus, trein of 
auto. We kunnen ons dat tegenwoordig nauwelijks meer voor-
stellen.
In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de kentering. De 
NGV had inmiddels meerdere producten ontwikkeld zoals het 
genealogieprogramma GD 90 (ontwikkeld in 1984), diskettes 
met digitale bronbewerkingen en de eerste CD-roms versche-
nen. Maar er kwam geen visie op de ontwikkelingen en geen 
automatiseringsplan. En toen kwam internet opzetten en de 
NGV kreeg een website en een webredactie. Langzaamaan 
werd duidelijk dat we links en rechts werden ingehaald en 
voorbijgestreefd door andere partijen met dezelfde hobby. Er 
moest dus wat gebeuren binnen de NGV.

Beleidsplan

In 2012 werd een nieuw beleidsplan met een uitvoeringsplan 
vastgesteld door de Algemene Vergadering. In dit plan was 
voor het eerst een duidelijke visie verwoord: de drie redac-
ties – website, Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift – moes-
ten gezamenlijk gaan overleggen wie doet wat om het nieuwe 
gezicht van de NGV naar buiten uit te dragen. Daarbij was al 

uitgesproken dat het primaat bij de website kwam te liggen 
vanwege actualiteit, snelheid en bereikbaarheid. Gens Nostra 
zou dan een stapje terugdoen. Een deel van het vrijkomende 
geld zou dan weer in de website geïnvesteerd kunnen worden. 
Volgens planning zou de omslag in 2015 gemaakt worden.
Helaas verlopen dergelijke processen wat trager dan meni-
geen lief is. De ontwikkeling van de nieuwe website, die vooral 
wervend, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk moet wor-
den, kost meer tijd. De hoop is nu dat de nieuwe website in de 
tweede helft van 2017 de lucht ingaat. Parallel daaraan heeft 
de redactie van Gens Nostra zich moeten voorbereiden op een 
omslag van maandblad naar tweemaandelijks blad. Deze om-
slag zou in 2016 van start gaan, maar omdat de website niet 
gereed was, is dit door de Algemene Vergadering in november 
2015 met een jaar uitgesteld. Daarnaast is de redactie er in 
geslaagd door een scherpe kostprijsbewaking het benodigde 
budget in twee jaar tijds te verminderen van 145.000 euro naar 
95.000 euro zonder de kwaliteit van het blad aan te tasten. 
Met de omslag naar een tweemaandelijks blad kan nog een 
verdere reductie worden gerealiseerd. Wat dat betekent voor 
de inhoud komt verderop aan de orde.

Collectievorming

De digitalisering van een aantal collecties in het verenigings-
centrum vordert gestaag. Daardoor is de  groeiende ruimtebe-
hoefte omgebogen naar een krimpende ruimtebehoefte. Door 
de komst van Delpher is zelfs de noodzaak om grote kranten-
knipsels te verzamelen komen te vervallen. Daartegenover 
staan enkele collecties die nog een constante instroom ken-
nen waarvan de tijdschriften zelfs nog niet eens digitaal te 
raadplegen zijn. Dit ondanks een voorstel dat al drie jaar ge-
leden is neergelegd. Hopelijk komt daarin door het werk aan 
de nieuwe website eindelijk schot in, zodat de service aan de 
leden vergroot kan worden.
Betekent dit dat er niets gebeurt binnen deze collecties? 
Zeker wel. De afgelopen drie jaar zijn een reeks tijdschriften 
verdwenen door gebrek aan opvolgers in een redactie, door 
fusies, door digitaal te gaan (alleen een website nog), door 
opheffing van de organisatie of anderszins. Uit de contacten 
met diverse organisaties bleek voorts dat tal van organisaties 
inmiddels over een uitstekende website beschikken. Zij zijn 
daardoor nu rechtstreeks benaderbaar geworden.
Genoeg redenen om eens kritisch naar de eigen collectievor-
ming te kijken. Bijkomende reden was het kostenvraagstuk. 
Ongeveer 1/3 van het budget van Gens Nostra gaat op aan por-
tokosten om het blad bij de leden te krijgen maar ook aan or-
ganisaties waarmee een ruilabonnement wordt onderhouden. 
Omgekeerd worden die organisaties met dezelfde vraagstuk-
ken als wij geconfronteerd en bieden zij ons een keuze tussen 
een kosteloos ruilabonnement digitaal, of een betaald abon-
nement (papieren uitgave) of stopzetting van de uitwisseling.
De vraag is dus: wat wilden wij met de collecties bereiken – nut 
en noodzaak – en hoe willen we daar in de toekomst in voor-
zien.
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De collecties die de NGV in het verleden heeft opgebouwd met 
inzet van veel – zeer gewaardeerde – vrijwilligers en bijdragen 
door schenkingen, waren bedoeld om bronnen onder handbe-
reik te brengen en de zoekmogelijkheden op familienamen te 
vergroten. In een tijd zonder computer en internet was dat de 
enige oplossing om de mogelijkheden voor genealogiebeoe-
fening te vergroten. In de loop der jaren hebben we op deze 
wijze een unieke en gespecialiseerde collectie genealogische 
literatuur uit binnen- en buitenland opgebouwd, één van de 
grootste binnen Europa. Aanvullend is daar literatuur met ach-
tergrondinformatie voor familiegeschiedenis aan toegevoegd 
op  het gebied van kaarten, volksgebruiken, kadaster, molens, 
erfgoed, begraafplaatsen, fotografie, migratie en natuurlijk 
het archiefwezen.
Omdat veel leden vroeg of laat met hun onderzoek in het bui-
tenland terecht komen is het handig om juist dichter bij huis 
een goed geoutilleerde collectie onder handbereik te hebben 
vóórdat je een verre reis gaat maken. Bovendien kun je dan 
makkelijke switchen tussen onderzoeksgebieden en thema’s. 
Helaas, onbekend maakt onbemind. Zolang de collectie niet 
goed ontsloten is, wordt er te weinig gebruik van gemaakt. 
De samenvattingen die wij in de rubriek Tijdschriften in Gens 
Nostra plaatsen geven slechts het topje van een ijsberg weer. 
De drukte op de jaarlijkse Duitslanddag bewijst het nut van 
deze collectie.

Kijken we naar de huidige mogelijkheden om ons heen, dan 
kunnen we constateren dat internet feitelijk een groot deel 
van de collectievorming overbodig maakt. Veel van wat vroe-
ger in moeizame arbeid bij elkaar gebracht moest worden, is 
nu met een zoekopdracht en een muisklik direct toegankelijk. 
Dat geldt echter niet op alle terreinen in dezelfde mate, niet 
het minst vanwege auteursrechtelijke beperkingen. Het op-
doeken van de eigen collectie boeken en tijdschriften is alleen 
al om die reden niet aan de orde. Waar geldt dat dan wel? Wij 
hebben veel tijdschriften van oudheidkundige- of heemkunde 
organisaties uit alle regio’s in Nederland. Deze organisaties 
beschikken in toenemende mate over een goede website, 
waarop, onder andere, hun eigen tijdschrift – vaak met terug-
werkende kracht – is weergegeven. Wie meer wil weten uit een 

bepaalde plaats of regio doet er dus goed aan om zelf, via in-
ternet, deze organisaties op te zoeken via de trefwoorden his-
torie, heemkunde of oudheidkunde en natuurlijk de plaats- of 
gebiedsnaam. Dat is sneller en u krijgt dan méér informatie te 
zien dan alleen het tijdschrift, zoals actuele contactadressen, 
activiteiten, bijzondere uitgaven, projecten, excursies etc. Wij 
onderzoeken nu welke tijdschriften uit oogpunt van genealo-
giebeoefening, heraldiek, familiegeschiedenis en regionale 
spreiding van belang zijn en welke – eventueel op termijn – af-
gestoten kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor de hierboven genoemde tijdschriften 
met achtergrondinformatie. Inmiddels is de uitwisseling met 
Molens, Immaterieel Erfgoed, Gelders Erfgoed, Historisch 
Geografisch Tijdschrift, Terebinth, Steengoed, Tijdschrift voor 
Geschiedenis en Burgerzaken & Recht stopgezet. Wie over die 
onderwerpen meer wil weten kan zich in de bestaande collec-
tie in het verenigingscentrum oriënteren en dan vervolgens 
naar keuze in de websites verdiepen.
De derde categorie waarvoor het bovenstaande geldt zijn de 
buitenlandse tijdschriften waar al jarenlang geen vraag naar is 
zoals Genos (Finland), The British Columbia Genealogist (Ca-
nada), Descent (Australië), Familia en Capensis (Zuid-Afrika), 
Michigana (USA), Nobiltà (Italië), Carinthia I en Alt-Villach (Oos-
tenrijk), Archivar en Sächsische Heimatblätter (Duitsland). Een 
aantal andere tijdschriften wordt nog onderzocht op nut en 
noodzaak en of de organisatie een goede website heeft.
Eén en ander betekent niet dat er alleen geschrapt wordt. Er 
wordt ook gekeken of er tijdschriften zijn die juist vanwege 
hun onderzoeksgebied en genealogische informatie juist ge-
wenst zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan Frans-Vlaanderen 
en Picardië van waaruit vele familiale banden naar Nederland 
leiden. Met andere woorden, streven naar een doelgerichte 
collectievorming die meer in balans is met de huidige moge-
lijkheden en wenselijkheden.

Opzet en inhoud Gens Nostra

Bij de herstart van Gens Nostra in 2014 zijn van meet af aan 
een aantal veranderingen doorgevoerd die deels voortspuiten 
uit het rapport van Werkgroep Gens Nostra aan het Hoofdbe-

2. Onze ruimte in Naarden 3. Onze ruimte in Naarden, het verwerken van bidprentjes
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stuur (2013). Behalve direct zichtbare veranderingen als het 
formaat, de lay-out en vierkleurendruk is het middenkatern 
met de Mededelingen – het verenigingsnieuws – verdwenen. 
Nogal wat leden betreur(d)en deze laatste stap. Waarom is dit 
geschrapt? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: anticiperen 
op de veranderingsslag die hierboven onder het beleidsplan 
uit 2012 is genoemd. In overleg met de webredactie is beslo-
ten dat actuele nieuwsgaring en kortetermijnberichten op de 
website thuis horen. Velen vergeten namelijk dat de doorloop-
tijd voor de productie van een nummer van Gens Nostra 2-3 
maanden bedraagt. Afdelingsbijeenkomsten en nieuwsberich-
ten zijn daarom beter, sneller en actueler via de website op te 
zoeken. De lijst met nieuwe leden en adreswijzigingen is in ver-
band met de privacywetgeving geschrapt. Wat wel is gebleven 
is het meer duurzame en algemene verenigingsnieuws zoals 
eerbetoon, overledenen, vermeldingen van grote evenemen-
ten als Duitslanddag, Famillement en de AV en sinds 2016 ‘Van 
de tafel van het hoofdbestuur’.

Wat betreft de inhoud is de opzet: 2-3 hoofdartikelen, aan-
gevuld met rubrieken als Digitaal, Boeken en Tijdschriften. 
Voor de hoofdartikelen is gekozen voor een meer verhalende 
schrijfstijl met stukken stamboom, parenteel of een kwartier-
staat. Deze keuze sluit aan op de hedendaagse belangstelling 
voor familiegeschiedenis. Gaandeweg bleek toch ook meer 
behoefte aan afwisseling met korte verhalen, bronnen en he-
raldiek in combinatie met genealogie.
Maar waar komen die artikelen vandaan? Van u beste lezer! U 
wordt gevraagd uw kennis en ervaring met het uitoefenen van 
onze hobby te delen met andere leden. De redactie is dus geen 
schrijverscollectief die het blad wel ‘even’ voor u vult. Nee, het 
is een blad voor de leden door de leden. Wilt u eens iets anders 
voor het voetlicht brengen? Prima, schrijf een artikel. Vindt u 
dat uw regio te weinig aan bod komt? Kijk eens rond, eventueel 
met andere leden, wat in uw regio interessant kan zijn om voor 
het voetlicht te brengen en schrijf daarover een artikel. Denk 
daarbij niet te snel ‘och, dat is voor anderen elders toch niet 
interessant’. Dat nu is juist de grootste valkuil. Want migra-
tie is van alle tijden en naar alle windstreken. Honkvaste 
families in uw regio hebben vaak geen weet van vertakkin-
gen naar elders in het land, waar iemand via zijn kwartier-
staatonderzoek weer geïnteresseerd raakt in de weg terug 
naar uw regio. Ik hoef daarvoor maar naar mijzelf te kijken: 
6 generaties Amsterdammer, maar voorouders uit heel Ne-
derland behalve Flevoland. Ook zien we in afdelingsbladen 
nogal eens verhalen voorbij komen waarvan ik denk dat ze 
beter in Gens Nostra geplaatst hadden kunnen worden om-
dat je dan een veel groter publiek bereikt. Schroom dus niet 
iets uit uw regio voor het landelijke voetlicht te brengen. En 
het hoeven geen lange verhalen te zijn, korte bijdragen zijn 
juist ook heel welkom! Zij dragen bij aan het vergroten van 
de variatie.

Waarom deze opwekking? De overstap van een maandblad 
naar een tweemaandelijks blad stelt andere eisen aan de in-

houd. Ik hoor dan van verschillende kanten de verbazing: ‘Hoe-
zo andere eisen? Je stopt toch gewoon de inhoud van twee 
nummers in één nummer en klaar is Kees. Een makkie toch?’. 
Nou, nee dus. Zo werkt dat niet. Als we dat zouden doen, dan 
zal al gauw eenvormigheid optreden en wordt Gens Nostra 
een onaantrekkelijk blad. Willen we dat? Nee. Maar er zijn nog 
twee andere redenen waarom dat niet zo werkt. Het blad heeft 
een voorkant, een inhoudsopgave, een voorwoord, een colo-
fon en een achterkant. Dat verdubbel je niet dus er komen vijf 
bladzijden vrij voor inhoudelijke invulling. De andere reden is 
nog ingrijpender. Bij de herstart van Gens Nostra in 2014 lag er 
een voorraad van ruim 1000 samenvattingen van tijdschriften 
die in 2012/13 niet geplaatst waren. Deze achterstand is nu in 
drie jaar tijd weggewerkt door hiervoor extra pagina’s in het 
blad  ter beschikking te stellen. Dat verklaart tevens waarom 
de samenvattingen van Nederlandse bladen en familiebladen 
grotendeels zijn teruggebracht tot alleen maar een veredelde 
inhoudsopgave met toevoeging van namen en een deel onder 
te brengen onder de noemer ‘Verder ontvingen wij’. Ik besef 
heus wel dat we hierbij een aantal goede artikelen in tijdschrif-
ten tekort hebben gedaan. Maar het was de enige weg om 
recht te doen aan die tijdschriften en hun organisaties in het 
licht van hun belang voor leden van de NGV. Die extra pagina’s 
vallen nu vrij. Voeg daarbij tevens de vermindering van de in-
stroom zoals hierboven onder Collectievorming aangegeven 
en dan komen er naar schatting nog eens 8 pagina’s vrij voor 
inhoudelijke vulling.
Kortom, de overstap naar een tweemaandelijks blad biedt 
naast beperkingen ook nieuwe kansen om de variatie te ver-
groten. Doet u mee?

Social media en het redactiebeleid

Zoveel hoofden zoveel zinnen. Een redactie zal het nooit ie-
dereen naar de zin kunnen maken. Kritische kanttekeningen 
zijn nodig om scherp te blijven. We kunnen luisteren naar kri-
tiek om vervolgens te kijken waar we binnen onze mogelijkhe-
den het product Gens Nostra kunnen verbeteren. Dat veron-
derstelt echter wel dat kritische kanttekeningen rechtstreeks 

4. Tijdschriften in Weesp
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onder de aandacht van de redactie worden gebracht. Het 
zo maar droppen van kritiek op Gens Nostra in de anonieme 
omgeving van de social media draagt niet bij aan verbetering 
van het product, integendeel zelfs, het leidt tot een golf van 
negatieve reacties waarin de redelijkheid ver te zoeken is. Een 
voorbeeld om dat te verduidelijken. 
Enkele maanden geleden heeft zich op Facebook een onzali-
ge discussie voltrokken over Gens Nostra. Aanleiding was het 
artikel over ‘Van Hoeven tot Van der Hoeven’1. Naar de mening 
van twee professionals in de genealogie voldeed dit artikel 
niet aan pijler 3 van ‘de zeven pijlers van het genealogisch on-
derzoek’2 en werd Gens Nostra tot op het bot afgebrand. Na-
tuurlijk kwamen er meteen reacties van volgers die het daar 
helemaal mee eens waren, tot in de USA toe. In geen enkele 
reactie werd zelfs maar ingegaan op de aanleiding van de kri-
tiek noch bleek dat volgers zelf de moeite hadden genomen 
om het bewuste artikel te raadplegen om te zien of de kritiek 
wel terecht was. Met als klap op de vuurpijl de reactie dat 
toonaangevende verenigingen zoals de NGV de genealogie te 
grabbel gooien. Pittige taal die je eerst even moet laten bezin-
ken. Vervolgens het artikel erbij nemen om te zien wat nu ei-
genlijk precies hun grief is. Mijn conclusie is onthutsend: twee 
professionals die zelf op drie punten in de fout zijn gegaan, 
maar ondertussen wel de NGV en de redactie van Gens Nostra 
in binnen- en buitenland hebben beschadigd.
Waar zitten zij fout?
1. Je mag nooit op basis van één artikel een waardeoordeel 
over een heel tijdschrift vellen, laat staan over de organisatie 
die dat blad uitgeeft. De organisatie is méér dan alleen het 
tijdschrift en het artikel is niet maatgevend voor een hele jaar-
gang.
2. Bij zo een zwaar oordeel moet je altijd hoor en wederhoor 
toepassen. Het had de beide criticasters gesierd als ze de 
moeite hadden genomen om vooraf hun kritiek aan de redac-
tie voor te leggen met de vraag wat onze overwegingen waren 

geweest om het artikel wel te plaatsen. Dan 
was er in ieder geval een basis geweest voor 
een zinvolle discussie aan de hand van argu-
menten. Nu zijn de criticasters blijven ste-
ken in eigenzinnige scherpslijperij.
3. Zij hebben het artikel niet goed gelezen 
en fout beoordeeld. De grief was het ont-
breken van verifieerbare bronnen bij het 
artikel. Maar in voetnoot 2 en 4 staan twee 
publicaties, van de grootvader en een tante 
van de auteur waarin de bronnen uitput-
tend zijn weergegeven. De auteur heeft in 
het artikel een duidelijke verantwoording 
gegeven naar deze publicaties met daarbij 
de kanttekening dat door de veelheid van 
bronnen het verhaal erachter niet meer uit 
de verf kwam en dat hij zich nu beperkte tot 
het verhaal. Het geheel is dus transparant 
en controleerbaar weergegeven en voldoet 
daarmee aan pijler 3 uit ‘de 7 pijlers’: ver-

antwoord de bron van je informatie. De redactie heeft daarbij 
bovendien nog een andere afweging gemaakt. Het schrijven 
van een verhaal of een familiegeschiedenis moet je leren door 
het te doen. Daarom krijgen leden een kans om zich daarin te 
bekwamen met in acht neming van de vereiste zorgvuldigheid. 
Die ruimte moet er óók zijn.
Met dit voorbeeld wil ik duidelijk maken dat de redactie bij 
de beoordeling van artikelen wel degelijk ‘de 7 pijlers’ in acht 
neemt, maar ook dat zij (beginnende) auteurs in bescherming 
neemt en bij het persklaar maken van een artikel begeleidt 
om tot een verantwoord resultaat te komen. De leden hebben 
daar recht op.
Mocht u in eigen kring in de ‘social media’ op vergelijkbare 
voorbeelden stuiten, reageer dan niet meteen emotioneel in-
stemmend of afwijzend, maar kijk eerst wat er feitelijk aan de 
hand is en of de mening van anderen wel zorgvuldig is opge-
bouwd.
Laat u in elk geval door dit voorbeeld niet weerhouden van 
het schrijven van een artikel. Wij ontvangen graag uw bijdrage 
want Gens Nostra is er voor en door de leden. Wacht niet tot 
uw onderzoek klaar is, want het zal nooit af zijn. Het is juist 
leuker om uw kennis en ervaring al tijdens het onderzoek met 
elkaar te delen.  <<

Noten
1. Gens Nostra 2016 nr. 6, blz. 212-220.
2. De ‘zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ zijn gepubliceerd in Gen. 

magazine van het CBG 2015 nrs. 3 en 4 (de pijlers 1 en 2), 2016 nrs. 1-3 (de pijlers 
3, 4 en 5). Pijlers 6 en 7 moeten nog verschijnen.

5. Tegenwoordig kan je veel vinden op internet
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HANS P. NOPPEN

Ketting van huwelijken binnen een 
‘onbeschaafd’ volkje buiten Woerden

Soms is iemand de ‘aanjager’ van een lange reeks van opeenvolgende huwelijken die 
wel een huwelijksketting wordt genoemd. Zo’n ketting kenmerkt zich bijvoorbeeld 
door een zuiver alternerende reeks: in een huwelijk tussen man en vrouw sterft de 
vrouw, de man hertrouwt, de man sterft, de vrouw hertrouwt, de vrouw sterft, de 
man hertrouwt, enz. Maar vaak ligt de zaak iets gecompliceerder. Binnen de reeks 
kan een man of vrouw voor de derde keer trouwen omdat de tweede partner van die 
persoon ook overlijdt, of de nieuwe partner binnen de reeks was al eens (meerdere 
keren) getrouwd. Het zijn dan in feite geen huwelijkskettingen meer maar eerder 
huwelijksnetten. Op het internet zijn meerdere voorbeelden te vinden.1

1. De geldteller (toegeschreven aan Willem van der Vliet, 1584-1642)
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In deze ketting zit tussen het eerste en laatste huwelijk 67 jaar, 
tussen de geboorte van de eerste man en het overlijden van de 
laatste man een periode van 112 jaar. Er worden 17 kinderen ge-
boren van wie er een aantal vroeg is overleden. Frappant is dat 
alle ‘nieuwe’ partners in de ketting niet eerder gehuwd waren.

Een sterk endogame bevolkingsgroep

Het lijdt geen twijfel dat met name in de zeventiende en acht-
tiende eeuw een sociaaleconomisch doel aan het ontstaan van 
deze huwelijksnetten ten grondslag lag, en dat de ‘liefde’ hierin 
maar een beperkte rol speelde.2, 3 Via het huwelijk vond immers 
vaak bezitsoverdracht plaats en kon men naar positieverbete-
ring streven. Het huwelijk was ook vaak sterk endogaam; dat 
wil zeggen dat men de nieuwe partner zocht, vond of ‘aange-
wezen’ kreeg binnen een kring van familieleden, kennissen, so-
ciaal gelijken, voogden, politiek of religieus gelijkgestemden 
(twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen) en 
zelfs vakgenoten.
Een aansprekend voorbeeld van zo’n sociaal en geografisch 
sterk endogame bevolkingsgroep wordt gevormd door de 
pannenbakkers te Woerden.4 Zij woonden tot ver in de ne-
gentiende eeuw in de donkerste uithoek van de stad – door 
het ontbreken van verlichting – in de zgn. Hoflanden, op 
Honthorst, Barwoutswaarder en Bulwijk, voorbij de uitmon-
ding van de Kromwijkerwetering, en vormden een gesloten, 
dicht web van vakgenoten en verwanten.5 Deze populatie viel 
anderen ook al op door hun ‘anders-zijn’. Groeneijk merkte 
daar in 1829 over op: Zonderling intusschen is het, dat de 
bewoners der voorstad van de overige inwoners der bin-
nenstad (van Woerden) zoo zeer verschillend des tongvals 
en uitspraak hebben, dat men, hen horende, moeite heeft te 
gelooven, dat zij te Woerden tehuis behooren; en dat te min-
der, daar zij in beschaving en gemanierdheid in het burgerlijk 
leven verre achter staan aan de bewoners van andere Hol-
landsche steden.6

In de hier gepresenteerde reeks van zeven huwelijken wordt 
bovengeschetst beeld van endogamie bevestigd maar de op-
merking van Groeneijk redelijk ontkracht.

Een zwakke schakel

Deze reeks is bijna zuiver alternerend waarbij beurtelings de 
man en dan weer de vrouw hertrouwt. Alleen Gerrigje Knijff 
doorbreekt het patroon door binnen deze ketting driemaal 
te trouwen. Ook is zij het, die mij haast verstrikt deed raken in 
haar netwerk en daardoor de ketting voortijdig zou laten bre-
ken. Gelukkig zet Gerrigje onder diverse notariële akten haar 
handtekening! Zo zorgde zij ervoor dat haar spoor en deze hu-
welijksketting te volgen bleef. 
Per schakel worden uit de vele akten in het notarieel en rech-
terlijk archief van Woerden en nabije omgeving die akten ge-
memoreerd die te maken hebben met relevante, financiële za-
ken. Ze tonen aan dat die zogenoemde mindergemanierdheid 

die Groeneijk opmerkte, het omgaan met geld niet hinderde en 
het vergaren van enig bezit niet in de weg heeft gestaan. 

Een onwillige voogd

Inherent aan zo’n huwelijksketting worden kinderen door het 
vroegtijdig overlijden van een van de ouders of stiefouders 
wees. Bij het opstellen van testamenten wordt daar vaak reke-
ning mee gehouden door het benoemen van voogden – meest-
al uit de familiekring – die zich zullen moeten bekommeren om 
deze kinderen. Een standaardfrase in een testament is dan 
bijv. (testament uit eerste schakel van 28 januari 1723): ver-
claarden wijders sij testateuren tot voogd over hare naartela-
ten kind, kinderen ende andere toesigt behoevende erfgena-
men, te stellen ende committeeren bij dese den langstlevende 
van hun beijden, ende Robertus van Daalen ende Aalbert 
Bruijnen Paling, gevende deselve voogden sodanigen magt 
ende authoriteijt als eenig testamentair voogd na regten 
toekomt ofte gegeven soude kunnen werden, mede met magt 
omme bij aflijvigheit van een van hunluijden ofte ook bij onwil-
ligheijt van een vande voornde: gestelde voogden een ander in 
des overleden ofte onwilligens plaatsen met gelijke magt te 
mogen surrogeren, welcke voogdije geduren sal tot der voorn: 
kinderen ofte erfgenamen meerderjarighijd ofte ander geap-
probeerden state.
In deze huwelijksketting geven in totaal vijftien voogden acte 
de présence. Zij spelen een prominente rol. De meeste voog-
den doen hun ‘werk’ zoals men mag verwachten en worden 
op zeker tijdstip bedankt of bij overlijden vervangen, maar bij 
Anthony Berghoef is er sprake van enige mate van bovenge-
noemde ‘onwilligheijt’. Op 11 september 1783 wordt hij, naast 
Gerrit Swarts en Willem de With als administrerende voogden, 
aangesteld als toeziend voogd over de drie minderjarige kin-
deren uit het huwelijk van zijn dochter Annigje Bergshoeff met 
Albertus Vermeij (zie zevende schakel). Maar Anthony Berg-
hoef onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheden. Op 14 april 
1786 mopperen de administratieve voogden al tegen de nota-
ris dat Anthony Bergshoef, schoon behoorlijk en tijdig verzogt 
zijnde, niet heeft gelieven te compareren. Wanneer een jaar 
later, op 20 augustus 1787, een Eerste reekening, Bewijs, ende 
Reliqua wordt opgemaakt over de ontvangsten en schulden 
van de kinderen over de periode van 30 augustus 1783 tot aan 
1 april 1787, wordt door de administrerende voogden nog eens 
verklaard dat de toeziend voogd Anthony Bergshoef op 14 en 
15 april 1786 niet was verschenen en zig heeft onttrokken van 
de aan hem voorsz: opgelegde last, en zelfs bij het doen der 
scheijdinge voorgevallen op den 19 april 1784 er wel was maar 
er niet voor heeft willen tekenen. 
Het verweer van Anthony was dat het wel eerlijk gedaan zou-
de werden, en nog bij de laatste opneeminge, voorgevallen 
op den 2e april 1787, aan hun comparanten hadden laaten be-
rigten, dat hij verzogt geen brieven meer te schrijven, omdat 
hij niet voornemens was daar bij te koomen, en hij verzeekert 
was, dat het goed gedaen wierd. De beide administrateurs 
geven hierbij aan dat zij wel altoos in consideratie hebben 



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 1  –  11 

genomen de hooge Jaaren van de voorn: Anthony Bergshoef 
en dus begrip kunnen opbrengen voor zijn handelswijze maar 
dat zij dit willen melden opdat hen later niet iets verweten kan 
worden. 
Aangezien Antonius als zoon van Cornelis Pietersz Berghoff 
en Annitje Thijmes van Veen te Woerden werd gedoopt op 13 
januari 1715, stonden die hooge Jaaren voor een leeftijd van 72 
jaar!

De eerste schakel

Jacob Willemsz Noppen, gedoopt Woerden 18 september 
1683, schepen van Barwoutswaarder en Bekenes, meester 
pannenbakker (1718, 1722), oud-keurmeester pannenbakkers-
gilde (1719), meester pan- en steenbakker (1724), aangifte be-
graven Woerden 4 april 1724, zoon van Willem Heijndircksz 
Noppen en Ariaantje Jacobs Causa, ondertrouwt/trouwt 
Woerden 8/24 mei 1711 met Berbera van der Kats, gedoopt 
Woerden 6 november 1689, aangifte begraven Woerden 19 juni 
1726, dochter van Cornelis Cornelisz van der Kas en Marrighje 
Cornelis Plomp(er). Jacob en Berbera trouwen als jongeman 
(jm.) en jongedochter (jd.) respectievelijk, dus beiden waren 
niet eerder gehuwd.
Binnen dit huwelijk, dat dertien jaar duurde, worden acht kin-
deren geboren van wie er zes vroegtijdig overlijden. De andere 
twee kinderen zijn:

1.  Arriaentje Nop, gedoopt Woerden 30 juni 1711, aangif-
te begraven Woerden 8 juli 1749, ondertrouwt/trouwt 
Woerden 6/21 augustus 1729 met Johannes Ariens 
Knijf, gedoopt 20 maart 1709, jongmatroos VOC (1734), 
overleden na 2 april 1740, zoon van Arien Pietersz Knijff 
en Marrighje Jacobse Moeselaar, ondertrouwt/trouwt 
(2) Woerden 9/26 juli 1744 met Joost van Nes, aangif-
te begraven Woerden 25 mei 1754 (zie verder de derde 
schakel).

2.  Willim Noppen, gedoopt Woerden 7 oktober 1714, 
overleden Bodegraven, aangifte begraven Woerden 
19 oktober 1738, ondertrouwt/trouwt te Woerden/Bo-
degraven 18 mei/3 juni 1736 met Anna Dirks de Bruijn, 
gedoopt Bodegraven 2 mei 1717, dochter van Dirck Cor-
nelisz de Bruijn en Gerrichje Jans van Eijck.

In de jaren na zijn huwelijk koopt Jacob, samen met zijn broer 
en andere pannenbakkers, regelmatig pan-, steen- en tichel-
aarde.7, 8 Ook koopt hij in 1718 een stukje land op Barwouts-
waaerder om een pannenbakkerij op te vestigen.9 Blijkbaar 
ontbreekt het Jacob vervolgens aan liquide middelen want hij 
leent kort daarop 2000 gulden van zijn broer Hendrik.10 In het 
voorjaar van 1720 koopt hij voor 70 gulden een huisje aan de 
Hoge Rijndijk onder Barwoutswaarder.11 Maar weer steekt hij 
zich in de schulden; eind 1721 leent hij nog eens 400 gulden van 
Cornelis Pietersz Landzaat.12

2. De huwelijksketting

Jacob Willemsz Noppen
1683-1724

Berbera Cornelissen van der Kas
1689-1726

trouwt Woerden 24 mei 1711 met 1

Gerrit Cornelisz Verbaan
1696-1731

trouwt Woerden 10 september met 2

Gerrigje Arins Knijf(f)
1701-1766

trouwt Woerden 9 maart 1727 met 3

trouwt Woerden 30 maart 1732 met 4

Jan Dirks van Leeuwen
1702-1734

Aalbert Ariensz Vermeij
1710- 1777

Annigje Antonis Bergshoef
1736-1783

5 hertrouwt tussen 9 januari 1736 en 17 januari 1737 met

6 trouwt Barwoutswaarder 22 februari 1767 met

7 trouwt Woerden 29 maart 1778 met

Gijsbert Willems Plomp
1734-1795
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Soms zijn de zaken omgedraaid; op 27 maart 1722 bekent Wil-
lem Toornvliet, schipper, schuldig te zijn aan Jacob Noppe, mr. 
pannenbakker, wonende op Barwoutswaarder, een bedrag van 
190 gulden en zes stuivers voor geleverde pannen en bakken. 
Hieruit blijkt tevens dat Jacob op Barwoutswaarder werkt en 
woont.13

Wanneer eind 1722 de minderjarige Frank Aalbertsen de Rijk 
overlijdt, blijkt dat de erfgenaam een inschuld (vordering) 
heeft op Jacob Noppen en Barbara van der Kats groot 700 
gulden en dat ze samen met Jan Cornelis Schoenmaker en Jan 
Cornelisz van Vliet nog eens 970 gulden moeten betalen.14

Dertien jaar na hun huwelijk laten Jacob en Berbera in hun huis-
je op Barwoutswaarder hun testament opmaken.15  We zien 
hier een eerste voorbeeld van de verstrengeling van verwan-
ten: als voogden worden aangewezen – naast de langstleven-
de – Robertus van Daalen en Aalbert Bruijnen Paling. Robertus 
(deken van het pannenbakkersgilde) is getrouwd met Catarina 
Jacobs van Henegouwen, de tweede vrouw van Hendrik Nop-
pen, de broer van Jacob Noppen. Aalbert Paling is getrouwd 
met Aaltje van Henegouwen, de zuster van Catarina.
Kort voor zijn overlijden – begin april 1724 – koopt Jacob nog 
voor 500 gulden 1 morgen en 1 hond grond en leent hij 2000 gul-
den van bovengenoemde Robertus van Daalen.16, 17 Hij geeft als 
borg (hypotheek) voor deze lening zijn pan- en steenbakkerij 
met opstallen en erf te Barwoutswaarder en het door hem be-
woonde huisje. De lening wordt trouwens vrij snel na zijn over-
lijden afgelost, zie schakel twee. Hij leent ook nog eens 2000 
gulden van Marrigje Jans Moraat met als borg bovengenoem-
de onroerend goed.18

Na het overlijden van haar man Jacob Noppen blijft Berbera 
van der Kats, 34 jaar oud, achter met twee kinderen van twaalf 
en negen jaar oud (Arriaentje en Willim), met een forse schuld 
van 5000 gulden (zie de tweede schakel) in de vorm van 1000 
gulden aan geleend geld en twee kustingbrieven (schuldbe-
kentenissen bij onroerend goed aankoop).
Het weduwschap van Berbera duurt maar vijf maanden en dan 
is zij al een paar maanden zwanger.

De tweede schakel
Berbera van der Kats, gedoopt Woerden 6 november 1689, 
aangifte begraven Woerden 19 juni 1726, dochter van Cornelis 
Cornelisz van der Kas en Marrighje Cornelis Plomp(er), on-
dertrouwt/trouwt Woerden 25 augustus / 10 september 1724 
met Gerrit Cornelisz Verbaan, gedoopt Woerden 23 novem-
ber 1696, pannenbakker, aangifte begraven Woerden 24 mei 
1731, zoon van Cornelis Gerritsz Verbaan en Marrighje Jans de 
Jongh. Gerrit Verbaan trouwt als jm. (jongeman) met Berbera 
van der Kats, dus hij was niet eerder gehuwd.

Binnen dit huwelijk worden twee kinderen geboren:
1.  Cornelis Verbaan, gedoopt Woerden 25 maart 1725, 

aangifte begraven Woerden 25 juli 1725.
2.  Cornelis Verbaan, gedoopt 3 jun 1726, aangifte begra-

ven Woerden 22 juni 1726.

Een dag voor hun ondertrouw geeft het bruidspaar voor de no-
taris te kennen dat zij alvorens zij een christelijk huwelijk aan-
gaan, een aantal ‘ante nuptiale’ (voorhuwelijkse) voorwaarden 
willen afspreken.19 Eén van die voorwaarden is dat wanneer de 
bruid sterft zonder kinderen uit dit huwelijk na te laten – Ber-
bera is op dit moment al een paar maanden zwanger! – haar 
twee voorkinderen (Arrieantje en Willim Noppen), hetzij hun 
voogden, zullen moeten accepteren dat de bruidegom de ge-
hele boedel behoudt mits hij de kinderen in hun levensonder-
houd voorziet tot hun meerderjarigheid of het bereiken van de 
huwelijkse staat, en dan hun erfelijke portie doet toekomen.
Twee maanden later worden de financiën ‘herschikt’. Berbera 
en Gerrit verschijnen op 10 november 1724 voor het gerecht 
van Barwoutswaarder en bekennen een schuld te hebben 
van 5000 gulden.20 Nu aan Geertje Teunis, weduwe van Pie-
ter Jansz Verbaan, in de vorm van 1000 gulden geleend geld 
en twee kustingbrieven van elk 2000 gulden op naam van Ja-
cob Noppen. Het geheel wordt geroyeerd en omgezet in een 
schuld van 5000 gulden. Als zekerheidsstelling dient divers 
onroerend goed waaronder een pannenbakkerij en wat woon-
huisjes. Geertje had blijkbaar de schulden overgenomen want 
in de marge van de schuldbekentenissen uit de eerste schakel 
staat vermeld dat zij op 3 februari 1725 in ieder geval 2000 
gulden heeft betaald aan de schuldeisers. In de marge van de 
akte van 10 november 1724 staat trouwens aangetekend dat 
de lening op 13 februari 1754 (!) ten volle is afgelost; zie vijfde 
schakel.

Berbera en Gerrit verklaren op 5 januari 1725 voor de notaris dat 
zij ook nog een som van 400 gulden tot hun last nemen; Jacob 
Noppe had immers op 22 november 1721 400 gulden geleend 
van Cornelis Pietersz Landzaat.21 Deze schuld wordt onder meer 
vermeld in een ‘Reekeningh, Bewijs ende Reliqua’ ten behoeve 
van de erfgenamen van wijlen Cornelis Pietersz Landzaat.22

Berbera van der Kats overlijdt op 36-jarige leeftijd en wordt 
Woerden 19 juni 1726 (aangifte) begraven. Haar man Gerrit, 29 
jaar oud, blijft zitten met een schuld van 5000 gulden en met 

3. Doopinschrijving Arriaentje Nop (!)

4. Doopinschrijving Willim Noppen (!)
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de twee kinderen uit het eerste huwelijk van zijn overleden 
vrouw: Arriaentje en Willim Noppen, nu bijna 15 en 11 jaar oud. 
Hij zal in principe voor ze moeten zorgen tot hun meerderjarig-
heid of het bereiken van de huwelijkse staat.
Het weduwnaarschap van Gerrit Verbaan duurt nog geen jaar.

De derde schakel

Gerrit Cornelisse Verbaan, gedoopt Woerden 23 november 
1696, pannenbakker, aangifte begraven Woerden 24 mei 1731, 
zoon van Cornelis Gerritsz Verbaan en Marrighje Jans de 
Jongh, ondertrouwt/trouwt Woerden 21 februari / 9 maart 1727 
met Gerretje Arins Knijf, gedoopt Woerden 13 november 1701, 
aangifte overleden Barwoutswaarder 21 juli 1766 / aangifte be-
graven Woerden 24 juli 1766, dochter van Arien Aertsz Knijff en 
Marrijtje Jans Camerick.

Gerretje Knijf trouwt als jongedochter, dus zij was niet eerder 
gehuwd. Gerrit woont op Barwoutswaarder, zeer waarschijn-
lijk in het huisje dat staat tusschen den Hoogen Rijndijk en het 
jaagpad en ooit werd gebouwd (?) door Jacob Noppen. Gerret-
je Knijf is een zuster van Hendrik Knijf die sinds 16 september 
1724 voogd is over de kinderen uit het huwelijk van Jacob Nop-
pen en Berbera van der Kats (zie eerste schakel). Hendrik ko-
men we later nog een aantal malen tegen.

Binnen dit huwelijk wordt één kind geboren:
1.  Marrigje, gedoopt Woerden 22 januari 1730, aangifte 

begraven Woerden 12 april 1730.

Op 14 mei 1731 laten Gerrit en Gerretje in hun huis op Bar-
woutswaarder hun testament opmaken.23 Gerrit ligt dan ziek 
op bed. In het testament wordt met geen woord gerept over 
de twee kinderen Arriaentje en Willim Noppen die dan 19 en 16 
jaar oud zijn. 
Gerretje Arins Knijf zet, naast haar man, onder het testament 
haar handtekening! Dat zal zij in later, onder diverse aktes, nog 
een paar keer doen en zo zorgt zij er voor dat haar spoor door 
de tijd te volgen blijft.

Gerrit Verbaan overlijdt na slechts vier jaar huwelijk op 34-ja-
rige leeftijd, een week nadat het testament was opgemaakt. 
Zijn vrouw Gerretje Knijf, dan 29 jaar oud, blijft achter met 
haar 17-jarige stiefzoon Willim Noppen uit het eerste huwelijk 
van haar mans eerste vrouw (zie eerste schakel). Haar stief-
dochter Arriaentje Noppen was inmiddels –op 18-jarige leef-

tijd– getrouwd met Johannes Ariens Knijf (zie ook de eerste 
schakel). Ook dat huwelijk is niet gezegend. Johannes treedt 
op 17 oktober 1737 als jongmatroos in dienst van de Verenig-
de Oostindische Compagnie (VOC). Hij verdrinkt wanneer zijn 
schip Langewijk, dat uit Batavia was vertrokken op 2 april 1740, 
op volle zee vergaat met alle opvarenden.

Arriaentje Noppen blijft achter met drie kinderen: Barbara, 
Marrigje en Jacob Knijff. Bijna vier jaar later hertrouwt Ar-
riaantje Woerden 26 juli 1744 met Joost van Nes. Arriaentje 
heeft daarvoor eerst toestemming gevraagd aan het stadsge-
recht met overlegging van een officiële verklaring van de ka-
mer Delft van de VOC dat haar eerste echtgenoot is verdron-
ken. Het gerecht besluit hierop de gevraagde toestemming te 
verlenen. Een paar jaar daarvoor had het stadsgerecht ook al 
besloten aan Arriaentje de nodige documenten te verstrekken 
om bij de kamer Delft van de VOC geld te kunnen innen. Haar 
echtgenoot was namelijk voor de kamer Delft met het schip 
Ruijven naar Indie vertrokken (dat in Batavia op 17 juni 1738 
aankwam). Het geld was nodig voor het onderhoud van haar 
drie kinderen.
Vijf jaar later overlijdt Arriaentje Noppen zelf. Haar (tweede) 
man Joost van Nes hertrouwt Woerden 30 maart 1754 met Ju-
dik Angelade die weduwe is van Claas van Voorst. Joost over-
lijdt twee maanden later en Judik hertrouwt Segvelt 15 augus-
tus 1755 met Aart Plomp (een tweede ketting!).

Vijf maanden na het overlijden van haar man Gerrit, op 20 
okober 1731, verhuurt Gerretje aan haar zwager Jan Cornelis 
Verbaan voor de duur van zes jaar een zeekere steenplaats 
met de ooven, lootsen, huijsinge, erve en wat daar aan depen-
deert, alle staande en gelegen op Barwoutswaarder.24 Hij zal 
de jaarlijkse huur van 105 gulden en vijf stuivers direct betalen 
aan zijn vader Cornelis Verbaan, de schoonvader van Gerretje. 
Aansluitend aan deze huurovereenkomst wordt vastgesteld 
dat haar schoonvader aanspraak maakt op de boedel van 
Gerretje en haar overleden man op basis van twee obligaties 
(schuldbrieven): van 1000 gulden in dato 26 maart 1725 en van 
1500 gulden in dato 30 juni 1726. En ze komen overeen dat het 
totaal bedrag wordt verminderd met 600 gulden omdat Cor-
nelis dit wegstreept tegen arbeidsloonen voor ’t vletten van 
aarde, ’t maken van steenen, ongebakke steenen, rietmat-
ten, eenig aarde in de kuijl leggende ofte gelegen heeft, alle 
de kleederen van linnen en wollen mitsgrs: goud en zilver ten 
lijve en cieraad van de eerste comparantes overleedene man 
behoord hebbende.
Zodoende resteert een schuld van 1900 gulden. Deze schuld 
moet nu via zijn zoon Jan Cornelis Verbaan in ieder geval de ko-
mende zes jaar lang ieder jaar met 105 gulden en vijf stuivers 
worden verminderd (gelijk aan de huur van de steenplaats). 
Binnen zes jaar mag de schuld niet worden opgeeist en Jan 
hoeft geen rente te betalen maar Gerretje mag meer aflossen 
als zij dat wil en kan. 
Het weduwschap van Gerretje Knijf duurt nog geen jaar.

5. Handtekeningen onder het testament van 14 mei 1731
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De vierde schakel
Gerretje Arins Knijf, gedoopt Woerden 13 november 1701, aangif-
te overleden Barwoutswaarder 21 juli 1766 / aangifte begraven 
Woerden 24 juli 1766, dochter van Arien Aertsz Knijff en Marrij-
tje Jans Camerick, ondertrouwt / trouwt Woerden 7 / 30 maart 
1732 met Jan Dirksz van Leeuwen, gedoopt Koudekerk 18 febru-
ari 1702, overleden Barwoutswaarder 4 december 1734, zoon 
van Dirk Jacobsz van Leewen en Marijtje Doenen Groenevelt.
Jan Dirksz van Leeuwen trouwt als jongeman van Codukerk 
(Koudekerk), dus hij was niet eerder gehuwd. 
Gerretje woont dan te Barwoutswaarder, waarschijnlijk nog 
steeds in het huisje dat staat tusschen den Hoogen Rijndijk en 
het jaagpad zoals geformuleerd in de akte van 10 november 
1724. Hun trouwaangifte werd op 7 maart 1732 ook geregis-
treerd in Coudekerk onder het classis van drie gulden waarbij 
Gerritje Knijff als weduwe van Gerrit Verbaan werd genoteerd. 

Binnen dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

Twee weken na het huwelijk komt Willem Noppen (zie eerste 
schakel) weer eens ter sprake.25 In een Rekening, Bewijs ende 
Reliqua wordt onder meer aangetekent dat Roelof van Leeu-
wen, als voogd over Willem Noppe, voor des kinds portie aan 
gelt op den 10e april 1731 heeft ontfangen een bedrag van 279 
gulden, 10 stuivers, 4 penningen. Maar dat is niet alles. Willem 
Noppe, als minderjarige zoon van Barbara Cornelisse van der 
Cats, competeert insgelijks de helfte van 1/5 gedeelte in de 
overschietende effecten tot f.406-3-0. Het totaal zou op 404 
gulden, 10 stuivers en 4 penningen uitkomen.
Op 24 februari 1735, binnen drie maanden het overlijden van 

Jan Dirks van Leeuwen, wordt een staat en inventaris van de 
gehele boedel en nagelaten goederen van Gerretje Knijff en 
Jan van Leeuwen opgemaakt op aanwijzingen van Gerretje 
zelf. En dat is een hele lijst. Er zijn 58 bladzijden nodig om de 
staat en inventaris te beschrijven.26 
We komen weer het bekende onroerend goed tegen: een pan, 
steen en tichelbakkerije, staande ende gelegen op Barwouts-
waarder met de gereedschappen daar toe behoorende als-
mede de woonhuijsjes daar bij behoorende, sulx de inventa-
risatie bewoond ende gebruijkt werdende als verhuurd sijnde 
aan Jan Cornelissen Verbaan. Nog twee kleijne woonhuijsjes 
aan den anderen annex mede gelegen op Barwoutswaarder 
buijtensdijks tussen den dijk en ’t jaagpad.
Ook zien we een aantal bekende posten waaronder de hypo-
thecaire schuld van 5000 gulden aan Geertje Teunis, de wedu-
we van Pieter Jansz Verbaan, overgenomen van Jacob Noppen 
door Gerrit Verbaan en Berbera van der Kats (zie tweede scha-
kel). Ook Cornelis Verbaan, de eerste schoonvader van Gerret-
je Knijf, heeft nog 1479 gulden tegoed (zie derde schakel). Op 
20 oktober 1731 was dit bedrag nog 1900 gulden wat betekent 
dat zijn zoon Jan nu ongeveer aan zijn aflossingsplichten had 
voldaan. Willem Noppen, de nagelaten zoon van wijlen Jacob 
Noppen (zie eerste schakel) competeert sijn vaders bewijs ter 
somma van vijftig guldens alsmede sijn uijtset gerekent mede 
tot vijftig guldens, te samen f. 100,- .
Aan het eind van het jaar koopt Gerrigje Knijf nog 130 roe land 
tussen de Rijn en het land van de erven Oorbeek voor 80 gul-
den.27 Ook wordt nog een taxatierapport gemaakt ten behoeve 
van de collaterale erfgenamen (zijdelingse bloedverwanten) 
omdat Jan Dirksz van Leeuwen overleden is onder desen ge-
regte sonder wettige descendenten.28

En weer rust er geen zegen op een huwelijk binnen de ketting: 
Jan overlijdt binnen drie jaar na zijn huwelijk. De medicatie 
van de geraadpleegde dochter Jan Gijsbert van Vianen heeft 
blijkbaar niet geholpen. Hij presenteert later wel een rekening 
voor gedane visites en geleverde medicamenten ten bedrage 
van 15 gulden en zes stuivers. 
Wat de begrafenis heeft gekost, blijkt uit de na Jans’ overlijden 
opgemaakte staat en inventaris. Er is 65 gulden betaald voor 
het maken en leveren van de doodkist, de begrafenisrekening, 
het loon aan de vrinden, de geconsumeerde schelvis, aan de 
schoolmeester voor het kerkenrecht en het maken van het 
graf, aan de buren en dragers van het lijk, voor ¼ vat bier in het 
sterfhuis, voor brandewijn ten tijde van de begrafenis, voor het 
wassen van de kleren en voor een hemd, feijteltje (rechthoeki-
ge doek) en laken voor de overledene.
Gerretje Knijf is dus weer weduwe. Voor hoelang is niet pre-
cies duidelijk omdat de datum van haar derde huwelijk (vijfde 
schakel) niet bekend is.

De vijfde schakel

Gerretje Arins Knijf, gedoopt Woerden 13 november 1701, aan-
gifte overleden Barwoutswaarder 21 juli 1766 / aangifte be-

6. De piskijker (schilderij van Jan Steen ca. 1664)
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graven Woerden 24 juli 1766, dochter van Arien Aertsz Knijff 
en Marrijtje Jans Camerick, hertrouwt tussen 9 januari 1736 
en voor 17 januari 1737 met Aalbert Ariensz Vermeij, gedoopt 
Bodegraven 25 mei 1710, pannenbakkersbaas, schepen Bar-
woutswaarder, overleden Woerden 22 juni 1777, aangifte be-
graven Woerden 30 juni 1777, zoon van Arie Cornelisz Vermeij 
en Magteltje Doedens Liesveld.

De huwelijkdatum van Gerretje Arins Knijf met Aalbert 
Ariensz Vermeij is niet bekend. Die datum ligt in ieder geval na 
9 januari 1736 omdat Gerretje dan nog als de weduwe van Jan 

Dirksz van Leeuwen (als belendende) wordt genoemd in een 
transport akte.29 De huwelijksdatum ligt vóór 17 januari 1737. 
Op die datum laten Gerretje met haar ‘nieuwe’ man hun testa-
ment opmaken.

Aanvankelijk was niet duidelijk of de ‘Gerretje’ van de vijfde 
schakel dezelfde is als de ‘Gerretje’ van de vierde schakel. Er 
is geen huwelijksakte gevonden waaruit direct zou kunnen 
blijken dat we met de juiste persoon te maken hebben. In het 
testament dat zij, beijde gesont lichaam ende bij goeden ver-
stande, te Woerden op 17 januari 1737 door notaris Van Gorcum 
laten opmaken is dat niet te lezen. In feite is dit een ‘normaal’ 

testament waarbij zij o.a. elkaar als erfgenamen aanwijzen. Er 
wordt niet verwezen naar kinderen of eerdere echtgenoten. 
Maar dat het om dezelfde Gerretje gaat, blijkt uit haar hand-
tekeningen. Net als op 14 mei 1731 (zie afb.4), 20 oktober 1731 
(twee maal), 24 februari 1735 en 17 januari 1737 zet Gerretje 
haar handtekening ook onder deze aktes. Het is duidelijk dat 
de handtekeningen van één en dezelfde persoon zijn.

Aalbert Ariensz Vermeij was een weeskind. Hij was een zoon 
van Arij Cornelissse Vermij en Magteltje Doedis Liesveld. Met 
zijn zusters Gooltje, Cornelia, Gijsbert, Klaas, Marigje en Jan 
zijn zij na het overlijden van hun ouders terechtgekomen in het 
weeshuis van Bodegraven.30 Zij allen worden ook als erven van 
Arij Cornelisz Vermeij en Magteltje Doedis Liesveld genoemd 
bij een transport van een huis en erf in de Meijepolder waarbij 
Jan Doedis Liesveld te Langeraar als voogd optreedt.31

Op 21 oktober 1735 krijgt Aalbert als nu meerderjarig geworden 
(25 jaar oud) uit de weeskist een bedrag van zeven gulden, ze-
ven stuivers en vier penningen betaald. Hij bedankt de schout 
en de weesmannen voor haar goede dienst en administratie.32

Binnen dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

Op 17 januari 1737 laten Aalbert Ariensz Vermij en Gerrigje 
Knijff, wonende op Barwoutswaarder, hun testament opma-
ken.33 Zij moeten dus rond of voor deze datum zijn getrouwd.
Willim Noppen (zie eerste schakel), was inmiddels getrouwd 
met Anna Dirks de Bruijn. Samen met zijn zus Arriaentje ‘be-
kennen’ zij op 24 augustus 1737 voor de notaris akkoord te 
gaan met de staat en inventaris van de boedel en goederen na-
gelaten bij hun moeder en ontvangen hebben datgene wat hen 
voor hun vaders bewijs of erfenis toebehoort.34 De voogden 
worden bedankt voor de moeite en goede zorgen.
Op 24 februari 1744 is in de marge van de schuldbekentenis van 
20 oktober 1731 (twee obligaties op naam van Gerretje Knijf en 
haar man Gerrit Verbaan; zie derde schakel) bijgeschreven dat 
Cornelis Verbaan ‘bekent’ dat de somma van 2500 gulden vol-
ledig is voldaan en betaald.
Op 13 februari 1754 wordt nog een een oude schuld vereffend. 
In de marge van nevenstaande francijnenbrief van 10 novem-
ber 1724 (betreffende een schuld van 5000 gulden op naam van 
Barbera van der Cats en haar man Gerrit Verbaan; zie tweede 
schakel) is bijgeschreven dat Aalbert Vermeij bekent dat het 
bedrag ten volle voldaan is.
Op 11 maart 1758 koopt Aalbert Vermeij in totaal 620 roe land 
op Barwoutswaarder voor 240 gulden.35 Op 25 maart 1763 
koopt hij 390 roe land op Barwoutswaarder voor 325 gulden.36 
Op 21 nov 1763 koopt hij nog een huis, loods en erf op Bar-
woutswaarder voor 300 gulden.37

Op 27 december 1763 koopt Aalbert Vermeij, twee obligaties 
ten laste van de provincie Utrecht.38 De eerste obligatie betreft 
een geconverteerde lijf, in losrente obligatie, met een kapitaal 
van 550 gulden, ten name van Matthijs Cuijpers, gedateerd 28 
maart 1715; de tweede een obligatie van 400 gulden, ten name 
van Peter Hendriksz Vermeulen, gedateerd 30 mei 1643 (!).

7. Handtekening onder huurcontract 20 oktober 1731
8. Handtekening onder schuldbekentenis 20 oktober 1731
9. Handtekening onder boedelinventaris 24 februari 1735
10. Handtekening en merk onder testament 17 januari 1737
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Gerretje Knijf overlijdt Barwoutswaarder omtrent 21 juli 1766. 
Op 27 oktober 1766 passeert een akte van uitkoop tussen 
Aalbert Vermeij, weduwnaar van Gerrigje Knijf, en de familie 
Knijf.39 Aangezien Aalbert niet op huwelijkse voorwaarden 
getrouwd was, en er geen kinderen waren, verklaarde hij niet 
genegen te zijn met hen in gemeenschap te blijven maar de 
boedel te scheiden en te verdelen. De zogenoemde naaste 
bloedvrienden waren hiertoe bereid mits Aalbert wel opening 
van zaken gaf.
Dat heeft Aalbert gedaan en hen samen (vijf staken: Hendrik, 
Marrigje, Aaltje, Aart en Claas Knijf) uitgekocht voor een be-
drag van 4756 gulden en vijf stuivers. Tenslotte beloofde men 
elkaar den effecte van dien te zullen doen en laaten genieten, 
zonder elkanderen dieswegen verder te zullen moeijen of aan-
spreeken, of gedoogen, dat zulx gedaan zal worden, in rech-
ten, nog daar buijten, in generleij manieren.
Op 3 december 1766 tekent Aalbert nog een onderhandsche 
akte van belofte die 18 dagen na zijn overlijden (22 juni 1777) 
ter sprake komt bij notaris Groeneijk op 25 juli 1777 (zie zesde 
schakel).

Aalbert is na circa 30 jaar huwelijk weduwnaar maar dat duurt 
nog geen jaar. Op 56-jarige leeftijd hertrouwt hij met een 25 
jaar jongere vrouw.

De zesde schakel

Aalbert Ariensz Vermeij, gedoopt Bodegraven 25 mei 1710, 
pannenbakkersbaas, schepen Barwoutswaarder, overleden 
Woerden 22 juni 1777, aangifte begraven Woerden 30 juni 1777, 
zoon van Arie Cornelisz Vermeij en Magteltje Doedens Lies-
veld, ondertrouwt / trouwt Barwoutswaarder 7/22 februari 
1767 met Annigje Berghoef, gedoopt Woerden 29 juli 1736, 
aangifte begraven Woerden 4 september 1783, dochter van 
Antonie Cornelisz Berghoef en Magteltje Dircks van den Berg.

Annigje Berghoef trouwt met Aalbert Vermeij als jongedoch-
ter, dus zij was niet eerder gehuwd. Beiden wonen dan onder 
Barwoutswaarder. Het lijkt er op dat Annigje’s vader Antonie 
Berghoef de 56-jarige weduwnaar (en rijke?) Aalbert heeft ge-
wezen op zijn ongehuwde, 30-jarige dochter. De mannen moe-
ten elkaar en hun familie goed gekend hebben want ze waren 
samen vele jaren schepen van Barwoutswaarder.40

Binnen dit huwelijk worden vijf kinderen geboren waarvan er 
twee jong overlijden. 

De ander drie zijn:

1.  Arie Vermeij, gedoopt Woerden 26 september 1769, 
overleden Aarlanderveen 26 mei 1826, trouwt Bode-
graven 27 november 1795 met Gerritje van Dam.

2.  Aalbertus Vermeij, gedoopt Woerden 19 december 
1773, ondertrouwt Bodegraven 25 mei 1792 met Trijntje 
de Bruijn.

3.  Magteltje Vermeij, gedoopt Woerden 27 maart 1776, 
overleden Ter Aar 3 januari 1809 (aangifte lijk Ter Aar 6 
januari 1809; oud 33 jaar), ondertrouwt Bodegraven 26 
september 1800 met de weduwnaar Adrianus de Lange.

Op 4 september 1767 laten Aalbert en Annigje hun testament 
opmaken.41 Zij wonen op Barwoutswaarder.
In het bijna 10 jaar durende huwelijk gebeurt er verder op finan-
cieel vlak blijkbaar niet veel meer. Er is alleen nog een verkoop 
geregistreerd op 11 februari 1769; Aalbert Vermeij, wonende 
op Barwoutswaarder, verkoopt dan een van lijf in losrente 
geconverteerde obligatie ten laste van de provincie Utrecht 
op naam van Lucretia Hochepiedt, ter waarde van 200 gulden, 
genegotieert geweest ten lijve van Elisabeth Soriaan.42 Deze 
obligatie was oorspronkelijk afkomstig uit de erfenis van Lu-
cretia Hochepiedt en na meerdere doorverkopingen uiteinde-
lijk gekocht door Aalbert op 7 juni 1764.

Wanneer Aalbert overlijdt eind juni 1777, brengt de familie van 
zijn vorige, overleden echtgenote Gerretje Knijf op 10 jul 1777 
een bezoekje aan de notaris.43 Waren het toen de personen 
binnen de vijf staken (Hendrik, Marrigje, Aaltje, Aart en Claas 
Knijf) die Aalbert bij akte van 27 oktober 1766 had uitgekocht 
(zie vijfde schakel), nu zijn het eijge neeven of broeder en sus-
ters soonen van wijlen Gerrigje Knijf, in haar leeven huisvrouw 
van Aalbert Vermeij, die compareren. Zij geven te kennen dat 
Aalbert Vermeij als weduwnaar van Gerrigje Knijf op 3 decem-
ber 1766 een onderhandsche akte van belofte had getekend.
In deze akte van renuntiatie (afstandsverklaring) verklaarde 
Aalbert dat als hij zou besluiten de pan-en tichelbakkerije met 
de twee woonhuijsjes daar annex, alsmeede de drie huijsen, 
mitsgaders de twee mergen, vier hond en tien roeden lande, 
alles staande en geleegen op Barwoutswaarder, en welke tot 
den gemeenen boedel van mij en mijne voorn. overleedene 
huijsvrouw hebben behoord, en nu mij, volgens de gemelde 
akte van uijtkop, in ’t geheel competeeren, te verkoopen, ik als 
dan aan de eijgen neeven, of broeder en susters soonen van 
mijne gem: huisvrouw deselve goederen alvoorens sal moeten 
aan presenteeren voor een somma van vijfduisend guldens.
En zo is het gebeurd; waarbij het lot heeft bepaald dat de 

11. RHC Woerden NA inv. nr.8663 / akte nr. 38 / 27 oktober 1766 / index
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goederen te beurt vallen aan de tweede comparant Johannes 
Knijf. Vijftien dagen later vindt de overdracht van de goederen 
aan hem plaats.44

Inmiddels zijn twee nieuwe voogden benoemd over haar drie 
kinderen Arie, Albertus en Magteltje.45

Met hen stapt ze naar de notaris.46 Zij geeft aan dat zij, met 
verwijzing naar het testament van 4 september 1767, met haar 
drie kinderen tot nog toe in gemeenschap was blijven sitten, 
dog nu aan hun laaste comparanten hadde verklaard niet 
geneegen te sijn daar inne langer te continieeren. Zij wil haar 
kinderen uitkopen. De voogden gaan akkoord op basis van een 
inmiddels gemaakte staat en inventaris van de boedel. Anig-
je behoudt alle goederen maar zal haar kinderen alimenteren 
zoals vermeld in het testament. Bovendien zal ieder kind bij 
huwelijkse staat of meerderjarigheid 2500 gulden krijgen.

Annigje Berghoef is na tien jaar huwelijk met Aalbert Ariensz 
Vermeij weduwe en blijft zitten met drie kleine kinderen. Maar 
die situatie duurt niet lang. Een half jaar later is zij zwanger en 
zij hertrouwt binnen tien maanden na het overlijden van haar 
man.

De zevende en laatste schakel

Annigje Bergshoef, gedoopt Woerden 29 juli 1736, overleden 
Woerden 30 augustus 1783 , aangifte begraven Woerden 4 
september 1783, dochter van Antonie Cornelisz Bergshoef en 
Magteltje Dirks van den Berg, hertrouwt Woerden 29 maart 
1778 met Gijsbert Willemsz Plomp, gedoopt Woerden 5 sep-
tember 1734, pannenbakkersbaas, overleden Woerden 1 no-
vember 1795 (op het Oudelant, oft Tounoisveldt; op zondag; 
zeer subiet ter zijner woonsteede), aangifte begraven 6 no-
vember 1795, zoon van Willem Gijsz Plomp en Aaltje Knijf.

Gijsbert trouwt als jongeman, dus was niet eerder gehuwd. 
Hij woont op het Oudeland (Woerden) en zij op Barwoutswaar-
der. Gijsberts moeder is Aaltje Knijf die een zuster is van Ger-
regje Knijf die we tegenkwamen bij de vierde en vijfde schakel!

Binnen dit huwelijk wordt een dochter geboren:
1.  Aaltje Plomp, gedoopt Woerden 2 oktober 1778, aangif-

te begraven Woerden 24 januari 1800, trouwt Woerden 
27 mei 1798 met Cornelis Brunt, zoon van Hendrik Brunt 
en Neeltje van der Lingen. Aaltje overlijdt kort na de ge-
boorte van hun zoon Hendrik Brunt, geboren Woerden 
2 januari 1800.

 Cornelis Brunt hertrouwt, als weduwnaar van Aaltje 
Plomp, in december 1804 (aangifte Woerden 10 novem-
ber 1804, in de eerste klasse van 30 gulden) met Trijntje 
Jonker van Bodegraven , dochter van Pieter Jonker en 
Cornelia Boer.

Wanneer Annigje Bergshoeff overleden is, worden op 11 sep-
tember 1783 Gerrit Swarts en Willem de With (al voogd sinds 
13 maart 1778) aangesteld tot administrerende voogden, en 

haar vader Anthony Berghoef als toeziend voogd over haar 
drie minderjarige voorkinderen Arij Vermeij, Albertus Vermeij 
en Magteltje Vermeij.47 De eerder door Annigje zelf benoemde 
voogd Evert Snoeij was reeds overleden. Pas na bijna drie jaar, 
op 25 februari 1786, stelt haar vader Gijsbert Willemsz Plomp 
zijn zwagers Gerrit Swarts, regerend schepen, wonende te Bo-
degraven, Cornelis Costerus, bouwman te Barwoutswaarder, 
en Hendrik Knijff, pannenbakkersbaas tot voogden aan over 
zijn ‘echte’ dochter Aaltje.48

De heren kwijten zich in eerste instantie goed van hun taak. Al 
twee maanden later, op 28 november 1783, wordt op verzoek 
van de drie eerstgenoemde voogden een staat en inventaris 
opgemaakt op basis van een opname op 6 en 9 oktober 1783.49 
Het betreft den boedel en goederen van Gijsbert Willemsz: 
Plomp, weduwenaar van Annigje Bergshoef, woonende on-
der de Poorterije deezer Stadt, zodanig hij dezelve met zijne 
gemelde Huijsvrouw, welke op den Dertigsten Augustus 1783 
aldaar is overleden, in gemeenschap heeft bezeeten, Ofte als 
nu nog met haere vier minderjaerige kinderen als drie bij hae-
re eerste man Albertus Vermeij en een bij hem Inventarient in 
Huwelijk verwekt. De vier kinderen worden later in de akte met 
name genoemd: Arie, nu Oudt veertien Jaaren, Albertus Oudt 
elf Jaaren, Maggeltje oudt Zeeven Jaaren, en Aaltje Oudt vijf 
Jaaren.
Op 19 april van het volgend jaar wordt voor de notaris vastge-
steld dat Gijsbert en zijn overleden vrouw in gemeenschap van 
goederen getrouwd zijn geweest en dat hij en de vier kinderen 
erven. Verwezen wordt naar de staat en inventaris van 28 no-
vember 1783. Daarnaast is er sprake van een obligatie groot in 
kapitaal 1000 gulden die op naam staat van Albertus Vermeij 
gedateerd 1 december 1775.50

Zo herhaalt zich dit een aantal jaren waarbij de rol die Antonie 
Cornelisz Bergshoef, de vader van Annigje, daarbij speelde, al 
aan het begin van dit artikel aan de orde is geweest (Een onwil-
lige voogd).51, 52, 53

De beide voogden Gerrit Swarts en Willem de With verschij-
nen op 21 oktober 1789 voor de notaris en bekenden te hebben 
verkocht aan de heer Wolter Jochems, wonende te ’s-Hage, 
een ordinaire obligatie ten laste van Holland en West Vries-
land, ten name van Claes de Vries, in dato 10 september 1709, 
groot 1200 gulden.54

Gijsbert Plomp koopt op 9 september 1790 een pannenbakke-
rij voor 705 gulden.55

De tweede zoon Albertus van Aalbert Vermeij en Annigje Berg-
hoef is inmiddels schoolmeester en voorzanger geworden en 
woont en werkt te Harmelen. Op 7 april 1792 verschijnt hij voor 
de notaris te Woerden.56 Hij is dan 19 jaar dus minderjarig, maar 
kan aan de notaris een meerderjarigheidsverklaring (veniam 
aetatis) van de Staten van Holland en West-Friesland overleg-
gen. Hij wil aan Marcellus Bisdom een obligatie ter waarde van 
1500 gulden verkopen die op 9 april 1784 door zijn toenmalige 
voogden Evert Snoeij en Willem de Wit was aangekocht voor 
hem, zijn broer Aalbert en zus Magteltje van Boudewijn de 
Wit, schepen van Scheveningen, Willem Zuurmond, Samuel de 
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Zoete senior, en Joannes Grootbeek, alle in qualiteijt als direc-
teuren van de Societeijt in den jaare 1770 opgeregt te Schee-
vening onder den titul In tijds gezorgt.
Verder verkoopt hij aan Frans van Breda een kleine prijs-obli-
gatie van 1800 gulden met datum 1 maart 1712.

Gijsbert Plomp was samen met Jan Vermeij (die inmiddels 
overleden was) per 30 april 1783 voogd over de twee minderja-
rige kinderen Neeltje en Willem van zijn broer Arie Vermeij en 
Marrigje Plomp, beiden ook inmiddels overleden. Hij verschijnt 
op 12 november 1792 voor de notaris omdat Arie Vermeij al 
twee jaar voor zijn dood zich te Haarlem had afgescheiden 
van zijn laatste huisvrouw Catharina Middendorp en met haar 
geen kinderen had. Catharina wenste zich niet met de boedel 
of het sterfhuijs te bemoeien en den boedel en nalaatenschap 
van gedagte Arie Vermeij ten eene maal te repudieeren en te 
abandonneeren.57

Ruim een jaar later laat hij bij de notaris vastleggen dat de op 
25 februari 1786 benoemde voogden décharge wordt verleend 
en worden ontslagen. Hij stelt nu aan als voogden en admi-
nistrateurs over zijn dochter Aaltje Plomp, monsieur Hendrik 
Knijf, steen- en pannenbakkersbaas onder de poorterije van 
Woerden, en monsieur Jacob de Koning, pannenbakkersbaas 
op Barwoutswaarder.58

Op 4 juni 1796 wordt een staat en inventaris van de boedel 
en goederen gepresenteerd die nagelaten zijn door Gijsbert 
Willemsz Plomp, in leven pannenbakkersbaas, weduwnaar 
van Annigje Bergshoeff. Dit op verzoek van de voogden en 
executeurs over zijn boedel en nalatenschap voor zijn enige 
nagelaten minderjarige kind en dochter Aaltje Plomp, verwekt 
bij zijn vrouw Annigje Bergshoeff. Aaltje Plomp (dan ruim 17 

jaar) heeft haar voogden bij de inventarisatie geassisteerd. 
De nalatenschap omvatte zijn pan- en tichelbakkerij, met de 
gereedschappen, en de door hem en knechts bewoonde en ge-
huurde huizen. Ook onroerend goed dat hij uit de boedel van de 
weduwe Penneweerd had aangekocht, huizen en erven aan de 
overzijde van de Rijn, onder Barwoutswaarder, tegenover zijn 
woning en pannenbakkerij. De executeurs mogen de goederen 
niet verkopen maar zijn wel verplicht deze te verhuren.59

Het overlijden van Gijsbert Willems Plomp op 1 november 1795 
– na een huwelijk van vijf jaar – markeert het einde van deze 
huwelijksketting die 112 jaar eerder startte met Jacob Noppen, 
gedoopt Woerden 18 september 1683. 

Conclusie

Toen ik de huwelijksketting ‘ontdekte’ dacht ik: leuk om een 
artikel over te schrijven. Aanvankelijk begin je dan met de ge-
bruikelijke ‘genealogische’ data. Maar al snel kwamen er tien-
tallen notariële aktes boven tafel die mij er toe brachten de 
zaken eens goed uit te zoeken. Zeker in het licht van de aan het 
pannenbakkersvolkje ten westen van Woerden toegeschre-
ven onbeschaafdheid en ongemanierdheid.
Natuurlijk zal het er zo nu en dan ruw aan toe zijn gegaan. 
Drankmisbruik en vechtpartijen kwamen voor. Verslagen over 
ongehuwde moeders en wegens liederlijk gedrag naar de VOC 
‘verbannen’ jongemannen zijn in de archieven terug te vinden. 
Maar uit dit artikel blijkt zeker dat een deel van deze pannen-
bakkers heel goed wist hoe de tering naar de nering te zetten, 
en ook de weg naar de notaris wist te vinden. Het is duidelijk 
dat hoe meer ‘kralen’ aan de ketting worden geregen, het be-
zit toeneemt. Omdat ik de preciese kasstromen niet vast heb 
kunnen stellen (schulden werden soms tientallen jaren door-
geschoven en aankoop en verzilvering van bijvoorbeeld obliga-
ties kwamen soms ‘uit de lucht vallen’), heb ik de kasstromen 
wel proberen aan te geven maar er geen balans en winst- en 
verliesrekening aan vast durven te knopen.

De mate waarin deze bevolkingsgroep aan elkaar klitte, door 
wat voor beweegredenen dan ook, is met name goed te zien in 
het notenapparaat. Men trouwde met bekenden, met zussen 
van zwagers, met broers van schoonzussen enz. enz. Een laat-
ste voorbeeld hiervan is de aanvaarding van de nalatenschap 
van Cornelis Cornelisz van der Cats die getrouwd was met 
Marrigje Cornelisse Plomp.60 Voor dat doel verschijnen voor 
de notaris op 2 januari 1731: Jan Paling getrouwd met Dirkje 
Cornelisse van der Cats, Roelof van Leeuwen getrouwd met 
Neeltje Cornelisse van der Cats, tevens als voogd van de min-
derjarige zoon van Jakob Noppe verwekt bij Barbara Cornelis-
se van der Cats, Johannes Knijf getrouwd met Ariaantje Noppe 
en Hendrik Pietersz Paling getrouwd met Ariaantje Cornelisse 
van der Cats.
Allemaal namen die we al tegenkwamen en families die sterke 
banden met elkaar hadden.  <<

12. Schoolmeester met de plak
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6. Olivier Groeneijk, Beknopte geschiedkundige beschrijving der stad Woerden, 

Zierikzee, 1829.
7. RHC Woerden ONA inv. nr. 8557 / 22; 23 en 24 juni 1714: Op 23 juni 1714 kopen 

Jacob Noppen en zijn broer Hendrik Noppen, samen met nog negen pannenbak-
kers, 741 Rijnlandse roeden aan grond van Antonij van de Bilt. Zij mogen en moe-
ten de pan-, steen- en tichelaarde voor 1 november 1717 of uiterlijk voor 1 april 
1718 weghaalen. De coopers zijn verplicht de aarde ordentelijk uijt te haalen niet 
dieper of andere mogen weg graaven als die bequaam is om tot pannen, steen 
of tichels verbakken te konnen worden. Zij betalen er 1104 gulden voor.

8. RHC Woerden ONA inv. nr. 8590 / 44; 26 september en 25 november 1717: Op 26 
september en 25 november 1717 kopen Jacob Noppen en zijn broer Hendrik Nop-
pen, samen met nog zeven pannenbakkers, 1560 Rijnlandse roeden aan grond 
van Anthonie van de Bilt. De coopers mogen de grond gedurende negen jaar 
niet dieper of andere mogen weggraaven als die bequaam is om tot pannen, 
steen of tichels verbakken te konnen worden. Zij betalen er 2340 gulden voor.

9. RHC Woerden Archief Groot Waterschap van Woerden E §5-3; Register van 
Appointementen, Conventen en Commissies, 1715-1725, folio 76v-77; 2 september 
1718: Op 2 september 1718 koopt Jacob Noppen, als mr. pannenbakker buiten 
Woer den, van Willem Oorbeek een stukje land gelegen op Barwoutswaarder al-
waar hij welgenegen soude sijn een pannebakkerije te maaken en ten dien eijnde 
den dijksloot te dammen, een brugge door de Hooge en Laage dijk te steeken 
en sijn aarde op de werf te vaaren , en over sijn pannebakkerije een laagte in 
den drooge dijk te maken om sijn pannen naa den de Rijn te kruijen, alsmede een 
nieuwe schoeing aan den Rijn te maaken, en voor sijn wal te laten uijtdiepen.

10. RHC Woerden ONA inv. nr. 8557 / 131; 29 december 1718: Op 29 december 1718 
leent Jacob Noppen, mr. pannenbakker, 2000 gulden van zijn broer Hendrik 
Noppe. Hij zal hierover een rente van 4% per jaar betalen en is vrij af te lossen 
mits dit drie maanden vooraf is aangemeld.

11. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / 4v; 24 maart 1720: Op 24 maart 
1720 koopt Jacob voor 70 gulden van Cornelis van Muijen een huisje aan de 
Hoge Rijndijk onder Barwoutswaarder. In het voorste deel van het huisje woont 
Emmigje, de weduwe van Cornelis Geel, die een huur van 9 gulden per jaar moet 
betalen als zij daar wil blijven wonen. De buren zijn Roelof van Leeuwen en 
Leendert Groenevelt.

12. RHC Woerden ONA inv. nr. 8627 / 39; 5 januari 1725: Op 22 november 1721 blijkt 
Jacob Noppe ook nog 400 gulden te hebben geleend van Cornelis Pietersz 
Landzaat. Dat blijkt uit een notariële akte van 5 januari 1725.

13. RHC Woerden ONA inv. nr. 8617 / 9; 27 maart 1722: Op 27 maart 1722 bekent Wil-
lem Toornvliet, schipper, schuldig te zijn aan Jacob Noppe, mr. pannenbakker, 
wonende op Barwoutswaarder, een bedrag van 190 gulden en zes stuivers voor 
geleverde pannen en bakken. Hij moet vanaf 27 maart 1723 per jaar gedurende 
vier jaar 50 gulden terugbetalen. Zijn moeder Trijntje Verbaan staat borg.

14. RHC Woerden ONA inv. nr. 8595 / 68; 2 november 1722: Op 2 november 1722 
overlijdt op Barwoutswaarder de minderjarige Frank Aalbertsen de Rijk. Op 
verzoek van de voogden Bart Jans de Wit en Frans van der Spil wordt een staat 
en inventaris van zijn inboedel opgemaakt. Hieruit blijkt dat de erfgenaam 
een vordering (inschuld) heeft op Jacob Noppen en Barbara van der Kats 
groot zevenhonderd gulden (de voogd Bart Jans de Wit komen we in 1758 en 
1763 weer tegen bij Aalbert Vermeij (zie vijfde schakel) wanneer hij grond aan 
Aalbert verkoopt). In de staat en inventaris wordt ook nog genoteerd dat Jacob 
Noppen en Barbara van der Cats, Jan Cornelis Schoenmaker en Jan Cornelisz 
van Vliet samen 970 gulden moeten betalen.

15. RHC Woerden ONA inv. nr. 8617 / 31; 28 januari 1723 (testament): Hij hertrouwt 
later Woerden 3 november 1737 met Wiske Tomassen. Aalbert Paling is een 
broer van Rijck Bruijns Palingh die getrouwd is met Neltge Willems. Hoewel 
bij het opmaken van het testament beiden kloek ende gesont van lichame zijn, 
overlijdt Jacob toch ruim een jaar later op 40-jarige leeftijd. Hij wordt begraven 
Woerden 4 april 1724 (leijt aen de Suijdsijde no.91).

16. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / 28v; 15 maart 1724: Op 15 maart 
1724 koopt Jacob van Teuntje Cornelis van den Bosch, weduwe van Willem 
Jansz Oorbeek, voor 500 gulden 1 morgen en 1 hond grond waarop hij een 
pan- en steenbakkerij had gebouwd. Het perceel ligt tussen de Hoge Rijndijk 
en een vletsloot en wordt aan de ene zijde belend door de vletsloot van de 
verkoopster en aan de andere zijde door Dirk Hartog.

17. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / 29v; 16 maart 1724: Op 16 
maart 1724 leent Jacob 2000 gulden tegen 4% van Robertus van Daalen, ge

 huwd met Catharina Henegouwen, eerder weduwe van zijn broer Hendrik Nop-
pen. Als hypotheek geeft hij: a) een pan- en steenbakkerij met opstallen en erf 
te Barwoutswaarder. Het geheel ligt tussen de Hoge Rijndijk en de vletsloot 
en wordt aan de ene zijde belend door de weduwe van Willem Oorbeek en aan 
de andere zijde door Dirk Hartog, en b) een door Noppen zelf bewoond huis te 
Barwoutswaarder tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn, aan de ene zijde belend 
door Dirk Hartog en aan de andere zijde door de pannenbakkerij. In de marge 
van de akte staat vermeld, dat de lening op 3 februari 1725 is afgelost door 
Geertje Teunis, weduwe van Pieter Jansz Verbaan, aan de geldverstrekster (zie 
tweede schakel).

18. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / 30v; 16 maart 1724: Op 16 
maart 1724 leent hij ook nog eens 2000 gulden tegen 4% van Marrigje Jans 
Moraat (ook wel Meraat), weduwe van Cornelis Cooperdraat. Als hypotheek 
stelt hij wederom het onroerend goed zoals in noot 17 beschreven.

19. RHC Woerden ONA inv. nr. 8617 / 82; 24 augustus 1724 (huw. voorw.): Notaris 
Van Gorcum. Als voogd(es) over de eventuele kinderen in dit huwelijk wordt bij 
een van beider overlijden de langstlevende aangewezen die het recht heeft een 
medevoogd aan te stellen. De twee voorkinderen van de toekomstige bruid 
zijn Arriaentje en Willim Noppen uit haar eerste huwelijk met Jacob Noppen. 
Als voogd hadden de kinderen, naast hun moeder, op dit moment alleen nog 
Aalbert Bruijnen Paling omdat de andere voogd – Robertus van Daalen – zojuist 
was overleden (begraven Woerden 5 augustus 1724). Op 16 september 1724, 
zowat een week na het huwelijk, wordt Hendrik Knijff als vervangende voogd 
aangesteld. Hij is getrouwd met Marigje Willems Noppen, een andere zuster van 
Jacob Noppen. Marigje Noppen was, voordat zij trouwde Woerden 18 april 1723 
met Hendrik Knijff, gehuwd geweest met Gijsbert Jans Plomp, Woerden 2 au-
gustus 1693. Nadat Marigje is overleden Woerden 4 september 1738, hertrouwt 
Hendrik Knijff Woerden 19 april 1739 met Margrieta Johannis Wigmans.

20. RHC Barwoutswaarder ORA inv. nr. 4; 10 november 1724: Het geld was door 
Jacob geleend van Robartus van Daalen, gehuwd met Catharina Henegouwen, 
weduwe van Hendrik Noppen, en van Marrigje Moraat, weduwe van Cornelis 
Cooperdraat; zie eerste schakel. Het geheel wordt hierbij geroyeerd en 
omgezet in een schuld van 5000 gulden waarbij de comparanten beloven 
jaarlijks een rente te betalen van 200 gulden te beginnen op 12 februari 1725. 
Aflossen mag te allen tijde maar niet binnen acht jaar. Als zekerheidsstelling 
dien en eerstelijk sekere pan, steen en tichelbakkerije met de woonhuijsjes 
daar annex, staande ende gelegen onder dese geregte, strekkende voor van 
den dijk tot agter aan sekere vletsloot toe, belend aan de eene sijde de wedu-
we van Willem Oorbeek, en aan de andere sijde Dirk Hartog. Nog seekere huij-
singe ende erve mede onder desen geregte staande ende gelegen tusschen 
den Hoogen Rijndijk en het jaagpad, waar aan de eene sijde Dirk Hartog en aan 
de andere sijde den comparant selfs met ’t voorgaande perseel naastgelegen 
en belend sijn, wordende de selver huisinge althans bij de comparanten selfs 
bewoond. Nog sekere huijsinge ende erve staande ende gelegen onder desen 
geregte tusschen den Hoogendijk en het jaagpad, belendt ten oosten Roelof 
van Leeuwen, en ten westen Leendert Groeneveld. In de marge staat aangete-
kend dat de lening op 14 februari 1754 is afgelost aan Lambertus en Pieter van 
Rossum, kleinzoons en erfgenamen van Geertje Teunis (zie vijfde schakel).

21. RHC Woerden ONA inv. nr. 8627 / 39; 5 januari 1725: Op 5 januari 1725 compa-
reerden voor notaris Willem van Vianen en getuigen, Gerrit Verbaan en Barbara 
van der Cats, zijn huisvouw, die eertijds weduwe is geweest van Jacob Noppe. 
Zij verklaren tot hun last te nemen een somma van vierhonderd gulden die 
Jacob Noppe heeft geleend van Cornelis Pietersz Landzaat volgens zijn hand-
schrift van 22 november 1721 (dit handschrift is bij de akte bewaard gebleven), 
ten dele bestaande uit geleende penningen en ten dele uit de koop van pannen, 
en die som schuldig te zijn aan de erfgenamen van Cornelis Pietersz Landzaat. 
Over deze schuld is reeds tot 22 november 1724 4% rente per jaar betaald en 
zal gecontinueerd worden tot de schuld afgelost is. Deze schuld komt voor 
in de staat en inventaris van de boedel en goederen die is opgemaakt na het 
overlijden van Cornelis Pietersz Landzaat op 5 januari 1725.

22. RHC Woerden ONA inv. nr. 8627 /80; 11 december 1725: Op 11 december 1725 
wordt in een Reekeningh, Bewijs ende Reliqua ten behoeve van de erfgenamen 
van wijlen Cornelis Pietersz Landzaat aangegeven dat staat te ontvangen van 
Gerrit Verbaan en Barbara van der Cats, die eertijds geweest is huisvrouw 
van Jacob Noppe, een somma van 400 gulden, die Jacob Noppe heeft bekend 
schuldig te zijn aan de overleden Cornelis Pietersz Landzaat. In de kantlijn 
wordt aangegeven dat deze obligatie van 400 gulden is nog in ’t gemeen 
gebleven mits deselve ieder jaar met 50 gulden moet worden afgelost ...

23. RHC Woerden ONA inv. nr. 8630 / 42; 14 mei 1731: Hij wordt begraven Woerden 
24 mei 1731 (leyt aan de suijtsijde nr.91).

24. RHC Woerden ONA inv. nr. 8630 / 65; 20 oktober 1731: Op 20 oktober 1731, vijf 
maanden na de dood van haar man Gerrit Verbaan, compareerde Gerretje 
voor notaris Van Vianen en getuigen. Zij komt overeen dat zij voor zes jaar aan 
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Jan Cornelis Verbaan verhuurt zeekere steenplaats met de ooven, lootsen, 
huijsinge, erve en wat daar aan dependeert, alle staande en gelegen op Bar-
woutswaarder den huurder bekend,als mede de meubele goederen bestaande 
in vijf kruijwagens, een kromsteele schop, een vormtafel, een zandtobbe, een 
waterkit, een plaam, twee kleeden, een leertje, en een pik. Jan Cornelis Verbaan, 
gedoopt Woerden 27 februari 1701, die de zwager is van Gerretje, zal jaarlijks 
een huur van 105 gulden en vijf stuivers betalen aan zijn vader Cornelis Verbaan.

25. RHC Woerden ONA inv. nr. 8631 / 15; 14 april 1732: Op 14 april 1732 wordt in de 
Rekening, Bewijs ende Reliqua gedaan door Jan van der Schroef en Hendrik 
Pietersz Paling als last en procuratie hebbende van Jan Paling, gehuwd met 
Dirkje Cornelissse van der Cats, Roelof van Leeuwen (in kwestie als voogd over 
Willem Noppe), gehuwd met Neeltje Cornelisse van der Cats, en Johannes Knijf, 
gehuwd met Ariaantje Noppe, als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Cornelis 
Cornelisz van der Cats en Marrigje Cornelis Plomp. Aansluitend compareerden 
voor notaris Willem van Vianen en getuigen, Jan Paling, gehuwd met Dirkje 
Cornelisse van der Cats, Jan van der Schroef, gehuwd met Marrigje Cornelisse 
van der Cats, Roelof van Leeuwen, gehuwd met Neeltje Cornelisse van der 
Cats, Hendrik Pietersz Paling, gehuwd met Ariaantje Cornelisse van der 
Cats, en Johannes Knijf, gehuwd met Ariaantje Noppe, nagelaten dochter van 
Barbara Cornelisse van der Cats (en Jacob Noppe; red.) die weer een dochter is 
geweest van wijlen Cornelis Cornelisz van der Cats ende Marrigje Cornelisse 
Plomp (zie eerste schakel). Jan van der Schroef, Roelof van Leeuwen en 
Hendrik Paling worden tevens vermeld als aangestelde voogden van Willem 
Noppe, minderjarige, nagelaten zoon van de voornoemde Barbara Cornelisse 
van der Cats. Zij allen zijn of representeren de gezamenlijke erfgenamen van 
wijlen Cornelis Cornelisz van der Cats en Marrigje Cornelis Plomp en verklaren 
volledig akkoord te gaan met den staat en inventaris, mitsgaders de rekening, 
schiftinge, scheijdinge ende verdeelinge der goederen.

26. RHC Woerden ONA inv. nr. 8622 / 33; 24 februari 1735: Achtereenvolgend 
komen in vier kapittels (hoofdstukken; red.) aan de orde: de vaste goederen, de 
actien en inschulden (aanspraken en vorderingen; red.), de koopmanschappen 
soo van pannen en bakken als anders in voorraad sijnde, de contante pennin-
gen en alderhande goederen, goud en silver kleederen en lijnwaat, sodanig het 
selve ten tijde van d’inventarisatie in de huijsinge bij d’inventariente bewoond, 
gecenstitueert en geplaatst zijn bevonden. Dit alles wordt gevolgd door de 
lasten van de boedel: de doodschulden en verdere financiële verplichtingen. 
Het voert te ver om dit alles in detail te presenteren maar een aantal zaken 
is interessant om te noemen, deels omdat ze teruggrijpen naar het verleden. 
Allereerst worden de vaste goederen opgesomd: Een pan, steen en tichelbak-
kerije, staande ende gelegen op Barwoutswaarder met de gereedschappen 
daar toe behoorende alsmede / de woonhuijsjes daar bij behoorende, sulx de 
inventarisatie bewoond ende gebruijkt werdende als verhuurd sijnde aan Jan 
Cornelissen Verbaan / Nog twee kleijne woonhuijsjes aan / den anderen annex 
mede gelegen op Barwoutswaarder buijtensdijks tussen den dijk en ’t jaagpad. 
Deze goederen zijn ongetwijfeld dezelfde die Berbera van der Cats en haar 
man Gerrit Verbaan (zie tweede schakel) op 10 november 1724 als onderpand 
gaven aan Geertje Teunis, weduwe van Pieter Jans Verbaan. In het tweede 
kapittel worden de actien en inschulden genoemd tot een totaal van 135 gulden. 
In het derde kapittel wordt een mooi inkijkje gegeven in de productievoorraad 
van de pannenbakkerij: Op de werft aan den ring omtrent ses en twintig duij-
sent roode pannen, drie duijsent vrakken pannen. In de loots aan het jaagpad 
sestien duijsent roode bakken; anderhalft duijsent blauwe linkse pannen; 
tien duijsent roode bakken; duijsent bleeke dito; ses hondert vuijlen blauwe 
bakken; duijsent blauwe halft bakken; twee duisend vuijlen blauwe bakken; agt 
hondert blauwe halft bakken; elft duijsent blauwe bakken; anderhalftdujsent 
blauw bonte bakken; drie en een halft duijsend blauwe pannen ; in ’t werk drie 
duijsent roode bakken; in ’t panhuijs vijft duijsent roode bakken, in den rooden 
oven: elft duijsent goede roode pannen, anderhalft duijsent vrakke pannen, 
ses duijsend roode bakken; in de blauwe oven seven duijsent blauwe pannen; 
duijsent rauwe pannen; vijftien duijsent rauwe bakken; anderhalft hondert 
roode gate bakken; anderhalft duijsent roode vorsten, hondert dubbele 
pannen; hondert blauwe gate pannen; hondert roode gate pannen; omtrent 
drie hondert roode vuijle pannen; omtrent hondert tonnen turft, nog in de 
kuijlen negen en sestig praam aarde. In het vierde kapittel staat dat Jan van 
Leeuwen 250 gulden aan contant geld in huis had. In het vijfde kapittel wordt 
een zeer uitgebreide boedelinventaris opgemaakt van wat in de huijsinghe 
geplaatst zijn bevonden. In het tweede deel van de akte: Lasten des boedels, 
worden allereerst de doodschulden opgesomd. Dit zijn de begrafeniskosten 
die hiervoor al zijn genoemd. In het tweede kapittel worden de andere lasten 
des boedels behandeld. Hierin komen we een aantal bekende posten tegen 
waaronder de hypothecaire schuld van 5000 gulden aan Geertje Teunis, de 
weduwe van Pieter Jansz Verbaan, overgenomen van Jacob Noppen door Gerrit 
Verbaan en Berbera van der Kats (zie tweede schakel). Ook Cornelis Verbaan, 
de eerste schoonvader van Gerretje Knijf, heeft nog 1479 gulden tegoed (zie 
derde schakel). Op 20 oktober 1731 was dit bedrag nog 1900 gulden wat betek-
ent dat zijn zoon Jan ongeveer aan zijn aflossingsplichten had voldaan. Willem 
Noppen, de nagelaten soon van wijlen Jacob Noppen (zie eerste schakel) 
competeert (behoort toe; red.) sijn vaders bewijs ter somma van vijftig 
guldens alsmede sijn uijtset gerekent mede tot vijftig guldens, te samen f. 100. 
Afsluitend aan deze staat en inventaris verklaart Gerretje Knijf in d’opgevinge 

des vooren staanden boedels in alle opregtigheijd te hebben gedogen sonder 
hares wetens directelijk off indirectelijk iets ter wereld ter quader trouwe 
agter gehouden offe verswegen te hebben, aannemende sij comparante indien 
haar iets naders, ’t sij tot voordeel offe nadeel deses boedels mogte te voren 
komen ende bevonden geomitteert te sijn, ’t selve bij forme van ampliatie offe 
anders mits in goeden gemoede te sullen opgeven, presenteerende daar op 
ten allen tijden den behoorlijken boedel eed te doen.

27. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / 83; 1 december 1735 (trans-
port): Op 1 december 1735 transporteren de gezamenlijke erfgenamen van 
Willem Jansz Oorbeek en Teuntje Cornelis van den Bosch aan Gerrigje Knijf, 
weduwe van Jan Dirksz van Leeuwen, 130 roe land tussen de Rijn en het land 
van de erven Oorbeek, aan de ene zijde belend door de erven Oorbeek en aan 
de andere zijde door de koopster. De koopsom bedraagt 80 gulden, die zij later 
mag betalen mits ze elk jaar drie gulden rente betaalt. De erfgenamen Oorbeek 
zijn Jan Willemsz Oorbeek, Bart de With, gehuwd met Maria Willems Oorbeek, 
Dirk Paalingh, gehuwd met Aletta Willems Oorbeek, en Jan Willemsz Oorbeek 
en Bart de With als voogden over de twee minderjarige kinderen van Jannigje 
Willems Oorbeek en Teunis Hartogh. In de marge staat aangetekend, dat de 
koopsom op 27 januari 1739 is voldaan.

28. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / blz.85; 22 december 1735: Het 
betreft de pannenbakkerij en de woonhuisjes die Gerretje per 20 oktober 1731 
verhuurd had aan Jan Cornelisz Verbaan en die nog steeds als zekerheids-
stelling dient voor een schuld van 5000 gulden aan de weduwe van Pieter Jansz 
Verbaan (= Geertje Teunis; zie tweede schakel). Willem Oorbeek, Dirk Hartog 
en Roelof van Leeuwen zijn nog steeds buren; Leendert Groeneveld wordt niet 
meer genoemd.

29. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder inv. nr. 4 / 86; 9 januari 1736 (transport): 
Op 9 januari 1736 transporteren de gezamenlijke erfgenamen van Willem Jansz 
Oorbeek en Teuntje Cornelis van den Bosch aan Barth de With een boerderij 
met opstallen en 19 morgen land op Barwoutswaarder. Het geheel ligt vanaf 
de Rijn en de steenbakkerij van de weduwe van Jan van Leeuwen tot aan de 
Barwoutswaardse molenvliet en wordt ten oosten belend door die molenvliet 
en ten westen door Dirk Hartogh en de weduwe van Jan Dirksz van Leeuwen. 
Het geheel is belast met een jaarlijkse rente van 5 gulden en 10 stuivers ten 
behoeve van de kerk van Woerden. De koopsom bedraagt 1733 gulden en zes 
stuivers. De erfgenamen Oorbeek zijn Jan Willemsz Oorbeek, Bart de With, ge-
huwd met Maria Willems Oorbeek, Dirk Paalingh, gehuwd met Aletta Willems 
Oorbeek, en Jan Willems Oorbeek en Bart de With als voogden over de twee 
minderjarige kinderen van Jannigje Willemsz Oorbeek en Teunis Hartogh.

30. RHC Bodegraven Weeskamer inv. nr.7 / 16; 5 april 1725.
31. RHC Bodegraven Transportregisters dd. 7 februari 1724.
32. RHC Bodegraven Weeskamer inv. nr. 5B / 65; 27 april 1717.
33. RHC Woerden ONA inv. nr. 8623 / 29; 17 januari 1737. Voor notaris Daniel van 

Gorcum.
34. RHC Woerden ONA inv. nr. 8633 / 71; 24 augustus 1737: Op 24 augustus 1737 

compareerden voor notaris Willem van Vianen en getuigen, Hannes Knijf ge-
trouwd met Ariaantje Jakobs Noppen, en Willem Jakobsz Noppen die trouwde 
te Bodegraven 3 juni 1736 met Anna Dirks de Bruijn, die de nagelaten kinderen 
zijn van wijlen Jakob Noppen en Barbara van der Cats. Zij bekennen akkoord 
te zijn met de staat en inventaris van de boedel en goederen nagelaten bij hun 
moeder, respectievelijk schoonmoeder en ontvangen hebben datgene wat hen 
voor hun vaders bewijs of erfenis toebehoort. De voogden Aalbert Bruijnsz 
Paling (sinds 28 januari 1723) en Hendrik Knijf (sinds 16 september 1724) 
worden bedankt voor de moeite en goede zorgen. Ruim een jaar later overlijdt 
Willim Jakobsz Noppen en wordt begraven te Woerden 19 oktober 1738, en 
weer een jaar later overlijdt zijn enige zoon Jacob. De weduwe Anna de Bruijn 
hertrouwde Zegvelt 13 januari 1739 met Abraham Oppelaar, bode van Zegvelt.

35. RHC Barwoutswaarder ORA inv. nr. 4 / 168v; 11 maart 1758: Op 11 maart 1758 
transporteert Bart Janse de With aan Aalbert Vermeij: a) 279 roe land op Bar-
woutswaarder tussen de steenplaats en de dwarssloot van de verkoper, ten 
oosten belend door de verkoper en ten westen door de koper, en b) 341 roe land 
op Barwoutswaarder tussen het land van de koper (vroeger een steenplaats) 
en de sloot van de verkoper, ten oosten belend door de verkoper en ten westen 
door Lambertus van Rossum. De koopsom bedraagt 240 gulden.

36. RHC Barwoutswaarder ORA inv. nr. 4 / 181v; 25 maart 1763: Op 25 maart 1763 
transporteert Bart Janse de Wit aan Aalbert Vermeij 1 morgen 390 roe land op 
Barwoutswaarder. Het land ligt tussen de Hoge Rijndijk en de dwarssloot van 
de verkoper en wordt ten oosten belend door de verkoper en ten westen door 
de koper. De koopsom bedraagt 325 gulden.

37. RHC Barwoutswaarder ORA inv. nr. 4 / 184v; 21 november 1763: Op 21 november 
1763 transporteert Cornelis Schriek aan Aalbert Vermeij een huis, loods en 
erf op Barwoutswaarder. Het huis staat onder een dak met dat van Hendrick 
Paling. Het geheel ligt tussen de Hoge Rijndijk en het Jaagpad en wordt ten 
oosten belend door de erfgenamen van Cornelis Hogervorst en ten westen 
door Hendrick Paling. De koopsom bedraagt 300 gulden.

38. RHC Woerden ONA inv. nr. 8679 / 84; 27 december 1763: Op 27 december 1763 
compareerde voor notaris Swartendijk en getuigen, Arie Dirksz van Leeuwen, 
mr. schoenmaker, wonende te Aarlanderveen, die bekende verkocht te hebben 
aan Aalbert Vermeij, twee obligaties ten laste van de provincie Utrecht. De 
eerste betreft een geconverteerde lijf- in losrente obligatie, met een kapitaal 
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van 550 guldens, ten name van Matthijs Cuijpers, gedateerd 28 maart 1715; de 
tweede een obligatie van 400 gulden, ten name van Peter Hendriksz Vermeu-
len, gedateerd 30 mei 1643(!).

39. RHC Woerden NA inv. nr.8663 / 38 / 27 oktober 1766 / index: Op 27 oktober 
1766 passeert bij notaris Swartendijk een akte van uitkoop tussen Aalbert 
Vermeij, weduwnaar van Gerrigje Knijf (Gerretje overlijdt op 64-jarige leeftijd 
te Barwoutswaarder rond 21 juli 1766; begraven Woerden 24 juli 1766 / lijdt aen 
de Suijtsijde no.21) , woonende op Barwoutswaarder, ende den heer Hendrik 
Knijf, raad in de vroedschap deezer stad, Marrigje Knijf, wede van Hendrik 
van der Kas, woonende onder de poorterije deezer stad, Willem Plomp, als in 
huwelijk hebbende Aaltje Knijf, meede aldaar woonagtig, zijnd ede voorn: heer 
Hendrik Knijf een broeder, en de gem: Marrigje en Aaltje Knijf susters van de 
voorn: Gerrigje Knijf, nog Adrianus Knijf, woonende insgelijks onder de poorte-
rije dezes stad, Jan Knijf, woonende te Nieuwkoop, en Hendrik Knijf, woonende 
meede op Barwoutswaarder, zijnde de gem: Adrianus, Jan en Hendrik Knijf de 
eenige naagelaatene kinderen van Aart Knijf, die meede een broeder is ge-
weest van de voorn: Gerrigje Knijf, en eijndelijk Arie Knijf, woonende te Leijden, 
zijnde de eenige naagelaten zoon van Claas Knijf, die insgelijks een broeder is 
geweest van de gem: Gerrigje Knijf.

40. RHC Woerden ORA Barwoutswaarder 1744, 1749, 1750, 1761, 1765, 1766, 1768, 
1773.

41. RHC Woerden ONA inv. nr. 8664 / 34 / 4 september 1767.
42. RHC Woerden ONA inv. nr. 8680 / 81; 11 februari 1769. Voor notaris Swartendijk. 

Tot de getuigen behoorde Anthonie Berghoeff, zie zesde schakel.
43. RHC Woerden ONA inv. nr. 8706 / 16 / 10 juli 1777 / renuntiatie (afstandsverklar-

ing; red.). Voor notaris Groen.
44. RHC Woerden Barwoutswaarder inv. nr. 5 / 27; 25 juli 1777: Op 25 juli 1777 

transporteert Annigje Bergshoef, weduwe van Aalbert Vermij, voor zichzelf 
en als voogd over haar minderjarige kinderen, aan Johannes Knijf: a) een pan-, 
steen- en tegelbakkerij met opstallen, twee huizen en 3 morgen 540 roe land 
op Barwoutswaarder en een huis, kohiernummer 9, tussen de Hoge Rijndijk 
en het Jaagpad aldaar. Het geheel ligt tussen de Rijn en het land van Cornelis 
Rietveld en wordt ten oosten belend door Cornelis Rietveld en ten westen 
door Lambertus en Pieter van Rossum; b) een huis, geschikt als twee woningen, 
kohiernummer 4, tussen de Hoge Rijndijk en het Jaagpad te Barwoutswaarder, 
en c) een huis, kohiernummer 7, met loods en erf op Barwoutswaarder tussen 
de Hoge Rijndijk en het Jaagpad, waarvan het huis onder een dak staat met dat 
van Arie van Doorn. De koper baseert de koop op zijn recht van naasting, dat 
hem door Aalbert Vermij bij akte van 3 december 1766 zou zijn toegekend. De 
koopsom bedraagt 5000 gulden.

45. RHC Woerden ONA inv. nr. 8673 / 69; 13 maart 1778: Op 13 maart 1778 compa-
reerde Annigje Berghoeff, als weduwe, voor notaris Swartendijk om naast 
haarzelf (‘den langstleevende’) twee nieuwe voogden over haar kinderen aan te 
wijzen: Willem de Wit, wonende op Barwoutswaarder, en Evert Snoeij, wonende 
in Zegveld. Op dat moment zijn inmiddels twee kinderen overleden; de drie an-
dere kinderen worden met name genoemd: Arie, oud ruijm agt jaaren, Albertus, 
oud vier jaaren, en Magteltje, oud ruijm twee jaaren.

46. RHC Woerden ONA inv. nr. 8673 / 73; 18 maart 1778. Voor notaris Swartendijk.
47. RHC Woerden ONA inv. nr. 8692 /21; 20 augustus 1787 (hierin verwijzing naar 11 

september 1783): De drie kinderen worden met name genoemd: Arij Vermeij, 
AlbertusVermeij en Magteltje Vermeij.

48. RHC Woerden ONA inv. nr. 8691 / 74; 25 februari 1786(voogdijstelling): Voor no-
taris Johannes Okhuijsen, door Gijsbert Willemsz Plomp, pannenbakkersbaas, 
wonende op het Tournoijsveld.

49. RHC Woerden ONA inv. nr. 8688 / 194; 28 november 1783.
50. RHC Woerden ONA inv. nr. 8689 / 11; 19 april 1784 (inventaris): De aanwezige 

heren voogden hadden aan Gijsbert gevraagd om een behoorlijke staat en 
inventaris van den gemeenen boedel van hem en zijne overleeden huijsvrouw 
teneijnde zij zoude kunnen weeten waarin de erfportie van hunnen pupillen 
bestond.. Dat had Gijsbert gedaan en op 28 november 1783 overlegd. Weer 
wordt vermeld: ... nog een Huijs, Erve en Thuijn, staande ende geleegen onder 
BarwoutsWaarder belend ten Oosten de weduwe van Jan Verbaan, en ten 
Westen Gerrit Buijs, strekkende voor van het Jaagpad, tot Over den Hoogen-
dijk.

51. RHC Woerden ONA inv. nr. 8691 / 83 (website image 93); 14 en 15 april 1786: 
Op 15 april 1786 compareert voor notaris Johannes Okhuijsen en getuigen 
monsieur Gijsbert Willemsz Plomp, pannenbakkersbaas, weduwnaer en in 
gemeenschap van goederen getrouwt geweest met Annigje Bergshoef, voor 
zichzelf en als voogd over het eenige nagelaaete kind van de gemelde Annigje 
Bergshoef, met naeme Aaltje Plomp. Uit de akte blijkt dat een dag eerder mon-
sieur Gerrit Swarts, schepen, wonende te Bodegraven, en de eersame Willem 
de Wit, wonende onder Barwoutswaarder, voor de notaris waren verschenen 
in hun hoedanigheid als per 11 september 1783 aangestelde administrerende 
voogden. Anthony Bergshoef, eveneeens wonende onder Barwoutswaarder, 

die toeziend voogd was over de drie minderjarige voorkinderen van Annigje 
Bergshoef in een eerder huwelijk verwekt bij Albertus Vermeij, met name 
Albertus, Arij en Maggeltje Vermeij, was, schoon behoorlijk en tijdig verzogt 
zijnde, niet heeft gelieven te compareren. Op 9 april 1786 blijkt een overzicht 
van ingevorderde en ontfangen boek en inschulden te zijn gespecificeerd. Een 
uitgebreide toebedeling van gelden wordt gepresenteerd. Linksboven op de 
akte staat vermeld: De comparanten verklaren de nadere schijding in deesen 
te bedraagen beneeden de vijff duijzend gulden.

52. RHC Woerden ONA inv. nr. 8692 / 21; 20 en 21 augustus 1787: Op 20 augustus 
1787 wordt een Eerste reekening, Bewijs, ende Reliqua opgemaakt op verzoek 
van monsieur Gerrit Swarts, en den Eerzame Willem de With, als adminis-
trerende voogden over Albertus Vermeij, Arij Vermeij en Maggeltje Vermeij, 
betrekking hebbende op de periode 30 augustus 1783 tot aan 1 april 1787.

53. RHC Woerden ONA inv. nr. 8693 / 69; 29 december 1788 (rekening, bewijs en 
reliqua): Op 29 december 1788 wordt een Reekening, bewijs en Reliqua gedaan 
door Willem de Wit, wonende onder Barwoutswaarder en Pieternella de Jong-
ste, weduwe van Evert Snoeij, wonende onder Zegveld. Er wordt gerefereerd 
aan een akte, gepasseerd voor notaris mr. Gijsbert Swartendijk op 13 maart 
1778, waarin zij door wijlen Annigje Bergshoef , weduwe van Aalbert Vermeij en 
laatst nog getrouwd met Gijsbert Willemsz Plomp, tot voogden waren benoemd 
over de drie nagelaten kinderen van Aalbert Vermeij, in huwelijk verwekt bij 
Annigje Bergshoef. En verklaarden dat zij sinds 19 april 1784 zo hebben gedaan.

54. RHC Woerden ONA inv. nr. 8694 / 35 (website image 521); 21 oktober 1789 (ver-
koop obligatie): Op 21 oktober 1789 compareerden voor notaris Okhuijsen en 
getuigen de eersame Willem de With, schepen van Barwoutswaarder, als met 
en beneevens Evert Snoeij, op den 19 november 1788 overleeden te Zegveld, 
bij acte, gepasseerd voor den notaris mr. Gijsbert Swartendijk, en getuigen 
binnen deeze stad, op den 13 maart 1778, door wijlen Annigje Bergshoef, wedu-
we van Aalbert Vermeij, geassumeert tot meede voogden over den vaderlijke 
goederen van de drie nagelaete minderjarige kinderen vande voorn: Aalbert 
Vermeij, in huwelijk bij de gemelde Annigje Bergshoef verwekt, en de heer 
Gerrit Swarts, ambagtsbeweerder te Bodegraven.

55. RHC Woerden ORA inv. nr. 66 / 116; 9 september 1790 (transport): Op 9 
september 1790 koopt Gijsbert Plomp van de gezamenlijke erfgenamen van 
Marrigje Janse van der Does, weduwe van Willem van den End en van Cristiaan 
Pennewaard een huis en erf aan de Pannenbakkerij onder Woerden. Het huis 
ligt tussen de Rijn en is het eigendom van de weduwe van Jan Cornelisse Plomp 
(= Marrigje Verbaan; red.). Het wordt aan de ene zijde belend door de weduwe 
Plomp en aan de andere zijde door de koper. De koopsom bedraagt 705 gulden.

56. RHC Woerden ONA inv. nr. 8698 / 10; 7 april 1792. Voor notaris Johannes 
Okhuisen. Marcellus Bisdom is Heere van den huize en hoge heerlijkheid Vliet, 
mitsgaders raadt in de vroedschap en oud-burgemeester der stad Gouda. De 
prijs-obligatie is gesproten uijt de loterije van twaalf millioenen van anno 1712, 
ten lasten van het Gemeeneland, ende Westvrieslandt, ten comptoire generaal 
in ‘se, groot in Capitaal agtien Hondert Gulden, (als zijnde de augmentatie van 
vier Honder vijftig Gulden afgelost) ten name van Wendelina en Clara Maria 
van Rhijn ter waarde van 1800 gulden met datum 1 maart 1712 en is ook door 
zijn voogden Evert Snoeij en Willem de Wit op dezelfde wijze aangekocht 
(vermoedelijk waren Boudewijn de Wit en Willem de Wit broers; zonen van Dirk 
de Wit en Elisabet Steur).

57. RHC Woerden ONA inv. nr. 8698 / 28 (website image 292); 12 november 1792: 
Op 12 november 1792 compareerden voor notaris Johannes Okhuisen en getui-
gen, Gijsbert Plomp, woonagtig alhier, en Gerrit Swarts, te Bodegraven. Gerrit 
Swart was per 14 april 1792 al in plaats van Jan Vermeij tot voogd aangesteld. 
Neeltje is nu meerderjarig (29 jaar) en Willem 22 jaar.

58. RHC Woerden ONA inv. nr. 8698 / 50A; 21 december 1793: Voor notaris Jo-
hannes Okhuijsen. De voogden zullen nu voor Aaltje, zolang zij minderjarig is of 
trouwt of een andere geapprobeerde staat krijgt, moeten beheeren en admin-
istreren zijn comparantes pan en tigchelbakkerije, met de gereedtschappen, 
en het gunt daar bij specterende en aan behorende is, als meede de Huijzen, 
zoo door hem comparant bewoond, of door Knegts, of anderen, van hem com-
parant in Huure gebruijkt werdende, en tot dezelve Pan en tigchelbakkerije 
behorende zijn, daaronder meede begreepen, het Huijs, Erve, Loots en Thuijn, 
staande ende geleegen naast zijn voorsz: wooninge, en Pan en tigchelbak-
kerije door hem comparant uijt den boedelvan de weduwe Penneweerdt 
aangekogt, mitsgaders nog de Huijzen en erven, welke hij comparant staande 
ende leggende heeft aan de overzijde van den Rhijn onder den Geregte van 
Barwoudswaarder, teegensover Zijne voorn. wooninge en Pan, en tigchelbak-
kerije.

59. RHC Woerden ONA inv. nr.8700 / 25; 4 juni 1796 (staat en inventaris).
60. RHC Woerden ONA inv. nr. 8630 / 35; 2 januari 1731 (aanvaarding erfenis). Voor 

notaris Willem van Vianen. Zij verklaren de nalatenschap van de langstlevende 
Cornelis Cornelisz van der Cats te aanvaarden.
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PETRONELLA  J.C.  ELEMA

Groningen, eerste helft van de zeventiende eeuw 

De zoektocht naar Derck Jansen, constapel

De Groninger Derck Jansen (circa 1600 - 1666) was een voorvader van mij. Dat 
weet ik al decennia-lang: zijn dochter Geertruid trouwde in 1660 met de predikant 
Johannes Houwingh, en bij die ondertrouw werd zij vertegenwoordigd door haar 
vader Derck Jansen constapel. De huidige spelling van het woord is konstabel; in 
het hier volgende blijf ik de contemporaine en locale vorm constapel gebruiken.
Het beroep konstabel wordt vaak vertaald met kanonnier, of althans: het wordt 
gebruikt voor degene die verantwoordelijk is voor het geschut. Of Derck nu echt 
kanonnen zal hebben afgeschoten? Hij was in het burgerlijk leven timmerman 
van beroep. Maar zo’n wapen moest wel gericht kunnen worden, er waren affuiten 
(verrijdbare houten onderstellen) voor nodig, ze werden af en toe verscheept, 
kortom: timmerlieden, kuipers, smeden en wielmakers waren vermoedelijk ook 
hard nodig.

1. Een zeventiende-eeuws kanon op houten onderstel (affuit). Ontleend aan Wikipedia.
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Het was in elk geval een officiële aanstelling met een officië-
le titel en dat was maar goed ook, want om een Derck Jansen 
zónder zo’n onderscheidend element na te trekken ... dat was 
geen doen. In de stad Groningen van die tijd woonden verras-
send veel naamgenoten. Het is dan weer jammer, dat onze 
constabel nergens met een echtgenote voorkwam. Het had 
er veel van, dat hij al jong weduwnaar was geworden en nooit 
hertrouwde. En Geertruid zal zijn enige overlevende kind zijn 
geweest. Althans: zonder nadere aanwijzingen voor het tegen-
deel durf ik dat vooralsnog wel aan te nemen.

Het schuldprotocol

Zo lag de situatie toen ik er eindelijk aan toe was om het schuld-
protocol van de stad Groningen in extenso te gaan doorlezen. In 
deze reeks werden de door diverse partijen verleden akten (er 
waren velen die daartoe het recht hadden) op vrijwillige basis en 
tegen betaling nog eens uitgeschreven. Dan bestonden ze niet 
alleen als verzegelde akte in particuliere handen, maar waren 
ook in afschrift officieel geregistreerd. Dat register bestaat uit 
228 boekdelen (!) over de jaren 1613 tot 1811.1 In de loop van mijn 
genealogische carrière had ik herhaalde malen de contemporai-
ne indexen – alfabetisch op de eerste letter van de voornaam, 
voor kenners: alfabetisch niet-lexicografisch – doorgenomen 
en uittreksels gemaakt van de vele akten waarin ik (en/of mijn 
relaties) waren geïnteresseerd. Maar bij het systematisch 
doorlezen van deze boekdelen bleek al snel, dat (althans in de 
zeventiende eeuw) in die indexen misschien maar een kwart van 
de partijen voorkomt! Dat loonde dus wel de moeite.
Ik begon eerst maar eens omstreeks 1660, op zoek naar een 
specifieke vermelding in relatie tot een heel ander onderzoek, 
en las mijzelf terug naar het verleden. De komende jaren zal ik 
nog wel bezig blijven met de periode 1660-1811, áls ik dat laat-
ste jaar al bereik; mogelijk stop ik rond 1750.

Constapel Derck Jansen

Tot mijn grote genoegen bleek uit een verkoopakte van be-
gin 1641 dat de constapel Derck Jansen gehuwd was met ene 
Hille Dercx. Ik vermoedde, dat het patroniem van de vrouw 
was geïnspireerd op de voornaam van de echtgenoot, en dat 
haar eigen vadersnaam een andere was. Maar dat bleek niet 
zo te zijn: ook bij hun huwelijk in 1627 (de enige Derck Jansen 
die in de relevante periode trouwde) heette zij Hilleijen Der-
cks. Dat was dus de nieuwste aanvulling op mijn kwartieren. 
Overigens miste ik in eerste instantie de áánkoopakte van 
ditzelfde pand, ruim een jaar eerder. Kennelijk omdat daar 
de functie-aanduiding ontbrak, maar onhandig was het wel, 
want ik had Hilligje toen immers al in de peiling. Een kritische 
mede-lezer van dit verhaal tipte me ... ik ben er nog steeds 
blij om. Zo zie je maar weer: koester je genealogische rela-
ties. Maak er dankbaar gebruik van – en doe dat op basis van 
wederkerigheid!
Veel verder zullen we niet terug kunnen komen, de namen zijn 
te algemeen om er goed grip op te krijgen. Er resteerde echter 

nog één aanknopingspunt: de familienaam van de predikants-
vrouw Geertruid Dercks, hun dochter. Ik had ooit, lang geleden, 
enige tijd de beschikking over Familieaantekeningen Brons. 
Daar haalde ik voor meer dan één project nuttige gegevens uit, 
maar ik heb ze kennelijk aan de eigenaar teruggegeven zonder 
te noteren wie dat was, en zonder zelf een kopie te maken ... In-
middels heb ik daar hevig spijt van, want ik heb ze nadien nooit 
meer kunnen achterhalen. As is verbrande turf, maar toch: als 
ik dat geweten had!
In elk geval bleek uit die informatie dat Geertruid ooit als Wijr-
sema voorkwam, ik wist dus alleen niet wanneer en waar.

De familie Houwingh

Totdat, op zeker moment, de genealogie Houwingh werd ge-
publiceerd. Dat was een co-productie van Hans Homan Free, 
Geert Hovenkamp en mijzelf, en het verscheen in het Drents 
Genealogisch Jaarboek over de jaren 2010 respectievelijk 
2011; voor de hier behandelde personen is alleen het eerste 
artikel (dat uit 2010) relevant.2 De predikant Johannes Hou-
wing bovengenoemd, in 1660 gehuwd met Geertruid Derks, de 
dochter van de constapel Derck Jans, had voor zover bekend 
twee overlevende kinderen. Ik stam zelf af van hun zoon Be-
rent Houwing (1661-1707), provinciaal luitenant-geweldige, en 
zijn vrouw Maria Peters van der Veen uit het Drentse Meppel; 
zij zijn in 1684 te Westerbork getrouwd. Berents zuster Helena 
Houwingh (1663-1706, vernoemd naar haar grootmoeder Hille) 
leidde daarentegen een niet al te traditioneel leven. Zij had 
een relatie met een jonker, waaruit enkele onwettige kinderen 
sproten. In een latere fase had ik nog meer over haar gevon-
den, maar toen was het artikel Houwingh reeds verschenen 
en zo was die informatie een beetje ondergesneeuwd. En toch 
bleek het uiteindelijk deze geschiedenis te zijn die mij weer 
een stapje verder hielp.

Helena’s minnaar was de jonker en kapitein Coppen Tjaerda van 
Starckenborgh te Wehe. Hij trouwde (maar niet met Helena) te 
Wehe op 20 december 1690.3 Er was intussen aardig wat geld 
op Helena vastgezet (genoemd worden bedragen groot ƒ 2500 
en ƒ 2000) en zij eiste nadien rente en ook betaling van één of 
meer hoofdsommen.4 Ergens in 1695 zullen de rechtsgedin-
gen, tegen de jonker en tegen degenen die zich voor hem borg 
hadden gesteld, tot een einde zijn gekomen; dan is er sprake 
van dat de over deze rechtsgang gevallen kosten bepaald en 
betaald moeten worden.5 En een jaar later werd er ƒ 2000 voor 
Helena belegd op een lijfrente, met een jaarlijkse opbrengst 
van 10% ofwel ƒ 200. Er wordt in deze rekeningen niet ver-
meld door wie zo’n belegging geschiedt (alleen voor wie) maar 
zij kan dat heel goed zelf gedaan hebben met [een deel van] 
het haar toegewezen geld. Het was zeker geen familiekapitaal; 
een gewone predikantendochter beschikte niet zomaar over 
zo’n bedrag. En haar broer kreeg niets.

Helena zelf trouwde te Groningen op 4 juni 1705, dat is pas 
tien jaar later, met dochter Andreas van Loenen. Deze was een 
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zoon van Thomas van Loenen en Abeltje (of Abele) van Starken-
borgh ... Hij was dus een verre neef van de jonker. Helaas stierf 
dochter Andreas nog datzelfde jaar, en Helena stierf medio 
1706, ongeveer een jaar na dat huwelijk. Zij liet één kind na uit 
haar relatie met jonker Coppen: een zoon Jacobus Jacobi, ge-
boren begin 1691; uit de verslagen van de stedelijke diaconie 
bleek dat dit kind al op 4 maart 1691 werd genoemd.6 Maar 
toen de moeder vijftien jaar later overleed, was het Jacobus’ 
oom van moederszijde, Berent Houwing, die probeerde de na-
latenschap van zijn zuster binnen te halen. Hij had daarvoor 
een ingenieus juridisch argument: een onecht kind erfde van 
de moeder, een overspelig kind niet. En was Jacobus niet ge-
boren nadat de vader met een ander was gehuwd? Nu dan ... 
Uit de data blijkt (maar dat is nu makkelijker te onderkennen 
dan toen) dat de jongen zeker een half jaar voor de trouwda-
tum van jr. Coppen verwekt moet zijn, dus hij had het volste 
recht op zijn erfenis – of dat goed gekomen is, heb ik niet met 
zekerheid kunnen achterhalen. Maar dat mijn voorvader pro-
beerde z’n neefje op die manier financieel uit te kleden? Ik 
schaam me daar nog steeds voor!
De bovengenoemde lijfrente stond uit bij de provincie Gro-
ningen. Een kenmerk van een lijfrente is natuurlijk, dat bij 
het overlijden van de betrokken persoon alle claims op de 
hoofdsom zijn vervallen, en dat kan voordelig of onvoorde-
lig uitpakken: de trekker ervan kan na een jaar al sterven, 
maar ook nog vijftig jaar blijven leven. In dit geval heeft He-
lena tien jaar van haar inkomsten kunnen genieten; daarna 
ging de eigendom van deze ƒ 2000 over op de provincie. We 
kunnen het beloop volgen via de jaarlijkse provinciereke-
ningen; vanaf de betaling van de koopsom7 op 12 december 
1696 tot het einde tien jaar later, toen Helena overleed.8 
Voor wie de uitbetalingen in de tussenliggende jaren wil 
natrekken, geef ik hier de folionummers.9 Maar voor mij 
was het mooiste de omschrijving van de trekster eind 1696: 
Helena Houwingh op haar lijf, out 32 jaar, geboren van pas-
tor Johannes Houwingh & Geertruida Wijrs[e]ma. Deze om-
schrijving keerde jaarlijks terug, alleen werd er steeds een 
jaar bij de leeftijd opgeteld, zodat Helena in 1706 te boek 
stond als 42 jaar oud.
Dáár hebben we dus de familienaam van Geertruida ... En zij 
leefde toen nog: ze werd pas in 1700 begraven, zodat we mo-
gen aannemen dat die naam niet zomaar uit de lucht is gegre-
pen. Waarom we hem elders nooit genoemd vinden is dan weer 
een andere zaak.

Stamreeks

Ik geef tenslotte een overzicht van wat er over deze oudste 
generaties uit mijn kwartierstaat bekend is.

I.  Derck Janssen, timmerman, burger van de stad Groningen 
1632, constapel te Groningen, overleden Groningen (kort) 
voor 27 december 166610, ondertrouwt/trouwt Groningen 
14 april/6 mei 1627 (de geboden moeten ook te Usquert 
gaan) Hilleijen Dercks, overleden na 1641.

De provincie had aanvankelijk negen, later twaalf constapels 
[konstabels] in dienst, die tezamen ƒ 144 per maand verdien-
den, dat is ƒ 16 en later ƒ 12 per persoon per maand: te weinig 
om van te leven. (Ik spreek nu over de jaren 1630.) Bovendien 
waren ze klaarblijkelijk niet het hele jaar nodig, in sommige ja-
ren kregen ze maar voor vier maanden uitbetaald, of voor tien 
maanden. Ze hadden, voor zover ik kon nagaan, dan ook allen 
een nevenberoep. Ik heb het jaar 1653 als voorbeeld genomen. 
De twaalf provinciale constapels beurden tezamen ƒ 1728 aan 
tractement over dat jaar.11 Zoals gezegd: dat zou dan ƒ 144 per 
persoon per jaar zijn, of ƒ 12 per maand.
De eerste vermelding die ik van Derck in functie vond is ook 
meteen verhelderend:
Derck Janssen timmerman als constabel ten dienste van de 
landen gevolget hebbende den train ende veltleger onder’t 
commando van den Oversten Ewssum tot Meppel betaelt 
ƒ 59 van vacatien bij hem in verschr. charge ten dienste van 
de Generaliteit gedaen, luijt ordonnantie ende quitancie van 
den 9 en 18 januarij 1630.12 Hij was – we mogen aannemen in 
1629 – met het leger meegetrokken en had daar diverse ta-
ken verricht, waarvoor hij een vergoeding kreeg. Overigens 
werd Derck toen reeds als timmerman aangeduid, maar werd 
hij pas begin 1632 lid van het stedelijke timmerliedengilde. 
Hij betaalde bij die gelegenheid acht daler (ƒ 12) aan de di-
aconie voor de toelating.13 Ongeveer tezelfdertijd werd hij 
burger van de stad, een noodzakelijke voorwaarde voor een 
gildelidmaatschap.

Ik liep niet alle provincierekeningen door op zoek naar ver-
meldingen met betrekking tot Derck Jansen. Als we terug-
grijpen op mijn peiljaar 1653 vinden we hem een aantal keren 
genoemd in de maand augustus; toen stuurde de provincie 
Jurien Jansen en Derck Jansen ordinaris constapels met com-
missie nae Delffzijl.14 De plaatselijke commandant Van der 
Merwen kreeg last om het constabels-logement vrij te maken 
voor het gebruik door Jurrien en Derck.15 Maar even later ex-
cuseerden de Heeren Gedeputeerden om redenen Derck Jans 
constapel van de reise na Delffzijl ... ende in desselfs plaets 
genomineert Lucas Stiengroeven.16 Tenslotte stonden zij 
Derck Jansen constapel op Delffzijl een schip toe omme daer 
mede sijne meubelen derwerts te vervoeren.17 Een hoop ge-
tob dus, en het laat zich aanzien dat zo’n functionaris wel zo 
lief gewoon in de stad bleef wonen! Daar had hij tenslotte zijn 
huis, zijn contacten en zijn andere (burgerlijke) werkzaamhe-
den. Maar bevel was bevel.

De cruciale akte met betrekking tot de naam van zijn vrouw 
dateert van 1641. Vroeg in dat jaar verkochten Derck Jansen 
constapel en Hille Dercx e.l. aan Asse Harmens van Rolde en 
Magdalena Janss e.l. seeker caemer met een hoffjen daer-
achter ten N. van de Geestelijcke Maegden straate, op vrije 
grond, met het boetien ten westen van de caemer staende. 
Zwetten ten Z.de straat, ten O. de mande muire van Hindrick 
Schutte (= de met de woning van Hindrik Schutte mandelige 
of gemeenschappelijke muur).18 Zoals gewoonlijk werd de 
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prijs niet genoemd, alleen verklaard dat die was voldaan. Het 
betrof dus een kamerwoning, met een hofje (tuintje, binnen-
plaats?) erachter en een schuurtje ter zijden. Het perceel was 
gelegen aan de noordkant van de Geestelijke Maagdenstraat, 
sindsdien omgedoopt in Rode Weeshuisstraat; het Rode- of 
Burgerweeshuis was aan dezelfde zijde van deze straat ge-
vestigd. Zij hadden dit pand niet veel langer dan een jaar te-
voren aangekocht en wel van hopman Lubbert Birza en Trijn-
tien Belte e.l.19 Dit was de akte die ik in eerste instantie had 
gemist, ongetwijfeld omdat de functie constapel er niet bij 
vermeld was.

Mogelijk woonde hijzelf nabij de Olde Stadts singel, want 
daar werd meester Derck Constapel in 1649 en 1650 als be-
lending genoemd.20 Ik vermoed dat dit nabij de stadswal lag, 
maar kan deze singel niet aanwijzen. Eind 1666, tenslotte, 
werd in zijn opvolging voorzien: de Heeren Gedep. hebben 
in plaetse van den overledenen Derck Jansen tot een ordi-
naris constapel ofte canonnier gekooren Claas Regnier ...21 
Hij was toen minimaal 37 jaar in functie geweest, misschien 
zelfs nog enkele jaren langer (ik vond zijn aanstelling name-
lijk niet).

2. Derck Jansen bezat korte tijd een pand in de Geestelijke Maegdenstraat, nu de Rode Weeshuisstraat (het Burger-
weeshuis was ondergebracht in een voormalig nonnenklooster). Deze straat loopt, linksonder op de uitsnede, van de 
[Ebbinge]straat – deze komt op de Brede Merct uit – naar (niet meer zichtbaar) de Boteringestraat en wordt door 
pijlen aangegeven. Uitsnede uit de Kaart van Haubois, gemaakt in het tweede kwart van de zeventiende eeuw en het 
meest bekend in de versie van 1649.
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Afkortingen
GrA  Groninger Archief
HJK  Hoge Justitiekamer
MK  Martini Kerk

Noten
1. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen (tg. 1534) inv.nrs. 3935-4162.
2. Petronella J.C. Elema, Hans Homan Free en Geert Hovenkamp, ‘Genealogie 

Houwing’, in: Drents Genealogisch Jaarboek 17 (2010), p. 61-109. Idem, ‘De 
bewoners van de domeinerven Houwinge en Huis- of Hofgoed te Weerdinge’, 
in:Drents Genealogisch Jaarboek 18 (2011) p. 59-90.

3. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen (tg. 1534) inv. nr. 175, RA III a 108 
(19.3.1707); de trouwdatum werd verschaft door de plaatselijke predikant en 
was in het procesdossier opgenomen.

4. GrA, HJK (tg 136), inv. nr. 921, fol. 201v (28.9.1693); inv. nr. 921 fol. 23 (1.2.1694); 
fol. 46v (15.2.1694); fol. 66v (15.3.1694); fol. 88v (26.4.1694); fol. 100 (3.5.1694); 
fol. 200v (11.10.1694); fol. 244v (8.11.1694); fol 253 (15.11.1694).

5. GrA, HJK, inv. nr. 923, fol. 287 (21.11.1695).
6. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad, Acta Consistorii, deel 4 (4.3.1691).
7. GrA, Statenarchief (SA, tg. 1), inv. nr. 1919, provincierekening 1696, fol. 29.
8. GrA, SA 1929, provincierekening 1706, fol. 563v; de rente werd uitbetaald tot 

haar sterfdag en bedroeg over dat laatste jaar ƒ 116, gerekend vanaf medio 
december van het voorafgaande jaar, dus ze moet ongeveer halverwege 1706 
zijn overleden.

9. GrA, SA 1920  fol. 503v; SA 1921 fol. 510v; SA 1922 fol. 511v; SA 1923 fol. 503v; SA 
1924 fol. 540v; SA 1925 fol. 520v; SA 1926 fol. 578v; SA 1927 fol 588v; SA 1928 
fol. 563v.

10. GrA, SA 133 (27.12.1666): de Heeren Gedep. hebben in plaetse van den overlede-
nen Derck Jansen tot een ordinaris constapel gekooren Claas Regnier.

11. GrA, SA 1876, provincierekening 1653, fol. 56v.
12. GrA, SA 1854, provincierekening 1630, fol. 128.
13. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Diaconie (tg. 1329) inv. nr. 540 (2.1.1632).
14. GrA, SA 129 (2.8.1653).
15. GrA, SA 129 (4.8.1653).
16. GrA, SA 129 (9.8.1653).
17. GrA, SA 129 (15.8.1653).
18. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen (tg. 1534), inv. nr. 3954, RA IIIx 21, fol. 

136v (24.2.1641).
19. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, inv. nr. 3954, RA III x 20, fol. 85 

(25.11.1639).
20. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, inv. nr. 3964, RA III x 30, fol. 137 

(7.11.1649, gereg. 10.11.1649); Ibidem, inv. nr. 3965, RA III x 31, fol. 23 (7.5.1650, 
gereg. 14.5.1650).

21. GrA, SA 133 (27.12.1666).
22. Volgens de Familieaantekeningen Brons, zie inleiding.

Uit dit huwelijk:
1.  Geertruit Dercks [Wijrsema] geboren 1630-’40, bij 

haar huwelijk van Groningen, overleden Wetsinge in de 
nacht van 24 op 25 juli 1700, begraven in de kerk aldaar, 
ondertrouwt Groningen 17 maart 1660 (voor haar Derk 
Jansen constapel als vader) Johannes Houwingh, gebo-
ren in Drenthe, hetzij 1628-’29, hetzij circa 1626, hetzij 
circa 1620, student te Groningen 25 juni 1651 (als Joan-
nes Houwingh, Drentinus, a. 22, Phil.), hotelprediker van 
de Hollandse ambassadeur in Engeland, daarna predi-
kant te Schonebeek 27 november 1656, predikant te 
Wetsinge oktober 1684, emeritus 1703 oud 77 jr., over-
leden Groningen 14 mei 1706,22 begraven Martini Kerk, 
zoon van Berent Roelofs Houwing en Jantjen Wichers.

Uit dit huwelijk:
a.  Berend Houwingh, 1661-1707.
b.  Helena Houwinghs, 1663-1706.
c.  Magrieta Houwink, 1667-1676.

Waarom Wijrsema?

En dan blijft er nog één vraag openstaan: waarom Geertruid de 
naam Wijrsema meekreeg. Ik kan daaraan toevoegen dat het 
ook Wiersema mag zijn: in het Noorden wordt zo’n ‘ij’ als een ‘ie’ 
uitgesproken. Het is een mooie oud-Groningse achternaam; 
de vorm Wiersma daarentegen is veeleer Fries. Er bestaan wel 
publicaties over en er is momenteel minstens één onderzoe-

ker op dit gebied actief: Fred Wiersema te Belmont, MA (VS). 
Deze heeft zich vooral op de oudere periode gericht en dat is 
uiteraard waar het hier om gaat. Hij kon mij vertellen dat de 
naam Jan (vergelijk het patroniem van Derck Jansen) in deze 
periode niet voorkomt bij de families van die naam.
Er zijn verder amper aanwijzingen, eigenlijk niet meer dan één: 
de vermeldingen bij de ondertrouw van Derck en Hille, in het 
voorjaar van 1627. Voor de bruid verscheen Reenke (meestal: 
Reneke) Busch, een redelijk vooraanstaande Groninger: hij kan 
heel goed haar werkgever zijn geweest. Vaak zijn het familiele-
den die de ondertrouw komen aangeven ... ditmaal helaas niet. 
Woonden dezen misschien niet in de stad?
Maar vooral: het bruidspaar werd opgelegd om ook in Usquart 
te ondertrouwen. Usquert is een oud Noord-Gronings dorp, 
ooit de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente (sinds 
1990 is het opgenomen in de gemeente Eemsmond). Het is 
absoluut niet onmogelijk dat Hille vandaar geboortig was en 
dat de naam Wiers(e)ma van haar dochter afkomstig was uit 
háár familie (en dus met betrekking tot Derck Jans maar aan-
getrouwd). Ergens na 1500 was er een Derck Jacob Wiersema 
in Noord-Groningen actief, en vermoedelijke nazaten van hem 
waren (ook) in Usquert woonachtig. Maar er zijn relatief wei-
nig bronnen voor die periode, en eventuele ouders voor Hille 
Dercks heeft Fred Wiersema nog niet kunnen aanwijzen. Het 
ziet ernaar uit dat mijn zoektocht hier als een nachtkaars uit-
gaat. Maar zeg nooit nooit: ik had indertijd ook niet verwacht 
zover te zullen komen!  <<
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HANS  NAGTEGAAL

Genealogie Storm van Wena

In Delft treft men in de late middeleeuwen twee geslachten Storm aan, die in 
mannelijke lijn niet bewezen verwant zijn. In de literatuur worden deze geslachten 
aangeduid als Storm van Wena en Storm van ’s Gravesande. Deze aanduidingen 
zijn aan de jongere generaties te danken, want in de middeleeuwen komen beide 
geslachten alleen met de naam Storm voor.
De oudste drie generaties worden in dit artikel als hypothese opgevoerd. Deze zijn 
geconstrueerd op basis van vernoemingen, de tijd waarin zij leefden, de streek en 
enkele bronnen. Doordat voor de veertiende eeuw onvoldoende bronmateriaal 
beschikbaar is, kan geen 100% samenhang worden aangetoond. In die hypothese 
laat ik zien hoe de naam Storm (van Wena), en Storm waaruit een geslacht Van ’s 
Gravesande, via matriarchale overgangen wel verwant zijn.
Het geslacht Storm, waaruit stammende een geslacht Van ’s Gravesande, zich later 
noemende Storm van ’s Gravesande laat ik vanwege de grote omvang in dit artikel 
buiten beschouwing.

1. Het huis en land ’s-Gravenmade in de Broekpolder te Rijswijk. Fragment uit de kaart van Kruikius betreffende Delfland (1712), kaartblad 14. Hoogheem-
raadschap Delfland.



28  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 1

Inleiding
In de dertiende eeuw treffen we Dirc Bokel Uter Nesse, ridder, 
die zetelt op het kasteel Wena. Wena ligt in de parochie Rotta 
(nu Rotterdam). Zijn zonen Dirc Bokel, Jan van Donc en Willem 
uter Nesse zegelden met als wapen een dwarsbalk vergezeld 
van drie leeuwenkoppen. In die tijd was het nog de gewoonte dat 
de zonen de naam aannamen van het land dat zij vererfd hadden. 
In Overschie treffen we buiten Bokel, Van (der) Donc, Uter Nes-
se, de geslachten Van Matenesse, Van der Spangen, Van der 
Vene, en een aantal ambachtsheren die nog geen achternaam 
voerden maar allemaal wel dat zelfde wapen voerden, wat ver-
wijst naar een onderlinge verwantschap. De heer C. Hoek heeft 
een artikel aan bovenstaande heren gewijd met als titel ‘De wo-
ning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie en de geslachten 
Van Rodenrijs, Van Matenesse, Uter Nesse, Van (der) Spangen, 
Van den Vene en Van (den) Dorp(e)’.1 Hoek vermeldde wel het ge-
slacht Storm uit Delft maar heeft deze niet uitgewerkt.
Onderzoek naar het Delftse geslacht Storm bracht aan het 
licht dat zij het zelfde wapen voerden als bovenstaande heren 
waaruit je mag concluderen dat het geslacht Storm ook tot 
deze groep behoorde.

Een aantal leden van het hieronder beschreven geslacht Storm 
zijn zich in de tweede helft van de zestiende eeuw Storm van 
Wena gaan noemen. Wena is een niet al te groot gebied onder 
Rotterdam. De relatie tussen de familie Storm en het topo-
niem Wena zal waarschijnlijk nooit boven tafel komen want de 
registratie van de lenen van Wena zijn spoorloos. Mogelijk is 
het leenregister in 1591 overgedragen aan de Staten van Hol-
land of onder de verkoper Jan van Almonde blijven berusten.
Welke religie het hier beschreven geslacht Storm van Wena 
na 1572 heeft beleden is niet duidelijk. Ze komen niet voor in 
de Nederduits gereformeerde kerk en zijn daarom moeilijk te 
traceren. De Remonstrantse doopboeken beginnen in Delft 
1674 en de r.-k. doop- en trouwboeken in 1671. Mogelijk is het 
hier besproken geslacht Storm in de zeventiende eeuw uitge-
storven maar via vrouwelijke overgangen komen verschillende 
kwartierstaten wel uit op deze genealogie.

De handschriften over het geslacht Storm beginnen allemaal 
met een Sijbrant Storm en zijn zoon Willem Storm Sijbrantsz 
(Zijbrandtsz), schepen van Delft 1419, 1421 en 1422.2

In die handschriften wordt bij de ene tak iedereen Storm van 
Wena en de andere tak iedereen Storm van ’s Gravesande ge-
noemd. Echter in de primaire bronnen komen we deze heren 
meestal tegen met hun patroniem of met Storm en slechts 
in de tweede helft van zestiende eeuw een aantal als Storm 
van Wena. Voor de tak Storm van ’s Gravesande geldt hetzelf-
de, die zijn pas in de achttiende eeuw de naam Storm aan Van 
’s Gravesande gaan toevoegen. Deze toevoegingen komen de 
zuiverheid van de genealogie niet ten goede. Waarschijnlijk is 
het als hulpmiddel geplaatst om onderscheid tussen de twee 
geslachten te maken. Bovendien komt de naam Sijbrant in bei-
de takken Storm niet voor en de waszegels van Willem Storm 
Sijbrantsz en Sijbrant Storm Woutersz, schout van Pijnacker 

(1460), zijn totaal anders. Ook de aansluiting in tijd wordt met 
een generatie verschoven, waardoor het begin van de hand-
schriften met enig wantrouwen bekeken moet worden.

De stamvader van het geslacht Storm van Wena zou mogelijk 
Gerijt Willemsz, geboren circa 1333, schepen van Delft 1366, 
1377, 1386 kunnen zijn. In de boeteboeken van 1359 en het tijns-
register (hofstedehuur) van 1363 komt hij niet voor waaruit 
verondersteld kan worden dat hij van buiten tot schepen is 
aangesteld en er blijkt dan ook geen tweede persoon met het 
zelfde patroniem in Delft te wonen.
Echter de naam Storm ontbreekt. Dat de naam Storm ontbrak 
kwam wel meer voor maar dan moet het zegel de doorslag 
geven. Hij zou qua tijd en het gevoerde patroniem passen als 
vader van de in de eerste generatie opgevoerde Willem Storm 
Gerritsz. Mogelijk is hij identiek met Willemsz Storm, die jaar-
lijks 10 pond Hollands uit de kamer van het land van Putten 
ontvangt 1382.3 Omdat het wapen van Gerijt Willemsz in Delft 
ontbreekt staat hij in de hypothese en laat ik hem buiten de 
genealogie als oudste voorvader.

In deze genealogie Storm van Wena komt ook tweemaal een 
vaste naamscombinatie voor ‘Claes Grijp’ en ‘Jan Roe’. Dit soort 
vaste naamscombinaties worden door volledige vernoeming 
van een voorouder (grootvader) doorgegeven. Soms duiken 
ze na het overslaan van één of twee generaties weer op, zodat 
ze niet altijd gemakkelijk te herleiden zijn naar een bekende 
voorouder. Bij genealogisch onderzoek in een breder verband 
bieden dergelijke vaste naamscombinaties een mogelijkheid 
om moeilijk te traceren voorouders op te sporen.
Een probleem bij vaste naamscombinaties is dat auteurs 
heel vaak het tweede deel van de naam beschouwen als een 
achternaam, waardoor niet alleen in genealogieën maar ook 
in bewerkingen van archiefbronnen de oorspronkelijke naam 
onjuist wordt weergegeven. Alleen door de oorspronkelijke 
bronnen te raadplegen kunnen deze onjuiste interpretaties 
worden weggenomen.

De geboorte jaartallen tussen rechte haken zijn geschatte 
jaartallen, dit is gedaan om het geheel overzichtelijker te ma-
ken. De volgorde van de kinderen is in bijna alle gevallen niet 
bekend.

Hypothese oudste generaties

I.  Storm van Voorschoten heer Gillisz, geboren [ca. 1255].
 Hij komt voor in een charter van 29 november 1303. Hierin 

wordt vermeld dat hij zich onderwerpt aan een uitspraak 
van graaf Jan II over zijn eedbreuken tegen de graaf.4 Om-
dat Storm zelf geen zegel had, verzocht hij ridder Kerstant 
van Raaphorst en de knapen Ogier uten Hoeke en Ogier 
van Cralingen voor hem te zegelen. In Sassenheim is begin 
veertiende eeuw sprake van het goed van Storm van Voor-
schoten, heer Gillisz, dat hij bedongen heeft, of een gelijk 
goed in een ongenoemde plaats.5
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II.  Gillis Storm, geboren [ca. 1280], overleden na 12 maart 
1342, na deze datum treedt zijn zoon Willem Gillisz Storm 
op in dezelfde polder.

 Gillys van Cralingen, neef van de leenheer Jan van Polanen, 
heer van de Lecke, beleend met land in de Stormpolder, na 
overdracht door Gillis Storm 12 maart 1342.6

 Op 28 september 1413 is er nog sprake van 6 morgen 5 ½ 
hont land in Wateringen in Gillis Storms zaat maar dan kan 
de betrokkene al heel lang overleden zijn.7 
Kinderen:
1.  Willem Gillis Stormsz, volgt III.
2.  Jacobus Storm, geboren [ca. 1310], overleden vóór 17 

mei 1374.
 In zijn leven wonende in de ‘Grangia’ een bouwhoeve 

van de Abdij van Rijnsburg, genaamd ‘Cloesterscuur’, 
met op 17 mei 1374 de vermelding dat hij overleden 
was.8

III.  Willem Gillis Stormsz, geboren [ca. 1305], leenman van heer 
Jan van der Wateringhe,9 overleden na 1 juli 1343, trouwt 

N.N., dochter van Jan van der Vene (die grootvader van Gil-
lis Storm (IVa) wordt genoemd).

 Gillys van Cralingen, beleend met land in de Stormpolder 
na overdracht door Willem Gillis Stormsz 1 juli 1343.10

Uit dit huwelijk waarschijnlijk de volgende kinderen:
1.  Gillis Storm, volgt IVa.
2.  Sijbrant Willem Storm, volgt IVb.
3.  Gerrit Willemsz, geboren [ca. 1333], schepen van Delft 

1366, 1377, 1386.11

 Hij wordt niet vermeld in de boeteboeken van 1359, het 
tijnsregister (hofstedehuur) te Delft van 1363, maar hij 
kan van buiten als schepen aangesteld zijn. In de veer-
tiende eeuw is maar één stadsbestuurder met de naam 
Gerrit Willemsz in Delft, echter zonder de toevoeging 
Storm. Een vondst van een schepenakte met zijn zegel 
zou het bewijs kunnen leveren dat deze schepen iden-
tiek is aan deze Gerrit Willemsz.

 Mogelijk is hij identiek met Willemsz Storm die jaar-
lijks 10 pond Hollands uit de kamer van het land van 
Putten ontvangt 1382.12 Als deze vermoedelijke zoon 
juist is, zou hij de stamvader van de genealogie Storm 
van Wena kunnen zijn.

4.  Jacob Storm, volgt IVc.
5.  N.N. Willemsdr Storm, trouwt Arent Jansz Gerritsz. 

Uit dit echtpaar is het geslacht Storm, waaruit een ge-
slacht Van 's Gravesande ontstaan. Deze tak volgt later 
dit jaar in Gens Nostra.

IVa. Gillis Storm, geboren [ca. 1330], beleend zijn dochter Balle 
28 september 1413.

 Beleend met 4 morgen land in ’s-Gravenmade ‘in den oude 
Brouck’ (de Broekpolder te Rijswijk; datum onleesbaar) na 
zijn grootvader Jan van der Vene (Jan van de Vene was er 11 
december 1331 mee beleend).13

Kind:
1.  Balle Gillisdr Storm, geboren [ca. 1370], overleden vóór 

4 mei 1451, trouwt Geyman N.N.
 Beleend met 4 morgen land in ’s-Gravenmade 28 sep-

tember 1413 na haar vader Gillis Storm.14 Haar zoon 
Gerrijt Geymansz werd 4 mei 1451 met de 4 morgen be-
leend, na het overlijden van zijn moeder Balle Gillesdr.15

IVb. Sijbrant (Zibrant) Willemsz Storm, geboren [ca. 1331], wo-
nend te Delft 1359, overleden na 1359.

 Moest na de capitulatie van Delft een boete van 5 pond aan 
graaf Willem III betalen in 1359.16

Kinderen:
1.  Willem Sijbrantsz Storm, geboren [ca. 1365], schepen 

van Delft 1419, 1421, 1422,17 zegelde in groene was Delft 
31 maart 1420.18

2.  Waarschijnlijk N.N. Sijbrantsdr Storm, geboren [ca. 
1375], trouwt Wouter N.N.

Uit dit huwelijk:
a.  Sijbrants (Zijbrandt) Woutersz Storm, geboren [ca. 1400], 

schepen van Delft 1440,19 schout van Pijnacker 1460, 
1461, zegelde Pijnacker 3 november 1460,20 19 januari 
146121 en 6 april 1461 met drie eikels met de steel omlaag, 
vergezeld boven van een figuurtje in de vorm van een on-
duidelijk kruisje. Omdat zijn wapen duidelijk afwijkt van 
het Storm wapen is hij vermoedelijk vernoemd naar de 
vader van de moeder en ging zich ook Storm noemen en 
is het wapen van zijn vader gaan voeren. Deze construc-
tie komt in de middeleeuwen met grote regelmaat voor.

2. Zegel van (S)ijbrant Woutersz Storm. GAD, collectie losse zegels, zegel-
nr. 68.
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IVc. Jacob Storm, geboren [ca. 1340], overleden na 20 novem-
ber 1384.

 9 augustus 1372: Jacob Storm verkoopt aan Heynrick Al-
lardsz een ‘erve ten drien stede alszoe groot en alzoe cleyn 
als ick daer hadde legghene ten tween stede in den Broeck’, 
ter eenre stede gebruikt door Heynrick zelf en ter ander 
stede gebruikt door Jan Boys en ter derde stede gebruikt 
door Lyzebette heer Jacobsdr.22

 20 november 1384: Jacob Storm verkoopt aan het kapit-
tel het land dat hij heeft geërfd van Lysbeth heer Jans-
dochter, gelegen in Wateringen-ambacht aan de west-
zijde van de Molenlaan. Tevens het land dat hij ook van 
Lysbeth erfde, gelegen in Wateringen voor Clays Erme-
gaerdezoons over de weg voor Honselersdijk, gebruikt 
door Dirck Symonsz.23

Kind:
1.  Aernt Jacob Stormsz, geboren [ca. 1365], overleden na 

11 maart 1400.
 Op 11 maart 1400 wordt 20 hond land in Gillis Storms 

woning beleend aan Dirck Heynrick Dolensz na over-
dracht door Aernt Jacob Stormsz.24

Genealogie

I.  Willem Storm Gerijtsz, geboren [ca. 1372], overleden tus-
sen 1 juni 1423 en 24 maart 1424, waarschijnlijk zoon van 
Gerrit Willemsz [ca. 1333]-1386, trouwt Russent N.N. (ver-
meld als Russent Willem Storms weduwe); zij koopt als 
weduwe een rente van 8 schellingen 16 maart 1431.25

 Beleend met 3 morgen in de parochie van Schipluiden en 4 
morgen 4 ½ hond in het ambacht van Dorp na opdracht uit 
eigen 9 januari 1416.26 

 Hij laat zijn zoon Gerrit Willem Stormsz een rente kopen 
gevestigd op een huis te Delft 1 juni 1423.27

 Zijn kinderen pachten 5½ morgen land in 2 percelen te 
Naaldwijk 9 oktober 1428.28

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrijt Willem Stormsz, volgt II.

II.  Gerrijt Willem Stormsz, geboren [ca. 1400], wonend te 
Delft, bezat een woning aan de Molslaan 1434, thesaurier 
1450 en schepen 1452, 1453 van Delft,29 meester Oude Gast-
huis aldaar 1454, 1455, zegelde 6 juli 145430 en 3 juni 145831, 
overleden vóór 7 november 1464,32 trouwt met Marie N.N.33, 
vermeld als weduwe van Gerijt Storm 4 februari 1481.34

 Hij koopt een rente gevestigd op een huis te Delft t.b.v. zijn 
vader Willem Storm 1 juni 1423.35

 Koopt 6 morgen land in de Hoefslach in Rijswijckerbroec 
ten behoeve van Jan die Roden kind 24 maart 1424.36

 Koopt 4 morgen land in de Hoefslach in Rijswijckerbroec 
16 november 1428,37 verkoopt dit land 20 december 1451.38

 Als belender vermeld in het Bagijnenland te Maasland 
1437,39 1447.40

 Volgt zijn vader op in een leen van Hodenpijl waarvan 3 
morgen te Schipluiden en 4 morgen 4½ hond te Dorp 2 
april 1437.41

 Koopt een rente van 20 schellingen Hollands jaarlijks 17 
april 1456,42 en een tweede rente, eveneens 20 schellingen 
23 november 1456.43

Storm van Voorschoten heer Gillisz
(1255)- 1303

Gillis Stormsz
[1280]- 1342

Willem Gillisz Storm
[1305]- 1343

X N.N. Jansdr van der Vene

Jacob Storm
[1310]- 1374

Gillis Storm
[1330]- 1413

Sijbrant Willemsz Storm
[1331]- 1386

Gerrit Willemsz
[1333]- 1386

Jacob Storm
[1340]- 1384

N.N. (Willemsdr) Storm
X Aernt Jacob Gerritszoonz

[1340]- 1402

Balle Gillisdr
Storm

[1370]- 1451
X Geyman N.N.

Willem Sijbrantsz
Storm

[1365]- 1422

N.N. Sijbrantsdr
Storm

    [1375]-
X Wouter N.N.

Willem Gerritsz
Storm

[1372]- 1423

Aernt Jacobsz
Storm

[1365]- 1400

Gillis Arensz
Storm

[1380]- 1468
X N.N. van Praet

Sijbrant Woutersz
Storm

[1400]- 1461

Willem Arentsz
Storm

[1375]- 1405
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Heeft land in Kethelambacht 1 juni 1459,44 verkoopt dit 
1463.

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Willem Storm Gerritsz, volgt IIIa.
2.  Vranck Gerritsz Storm, volgt IIIb.
3.  Jan Roo Gerritsz Storm, volgt IIIc.

4.  Claes Gerritsz Storm, trouwt met Soetge Claesdr van 
Bleyswijck, dochter van Claes van Bleyswijck Jacobsz, 
schepen van Delft 1443, 1444.45

5.  Baerte Gerritsdr Storm, bagijn te Delft.
 Haar erfgenamen verpachten 6 morgen land in het 

Poortland van Delft 1529.46

6.  Margriet Gerijts Stormsdr, trouwt Pieter van Roden 
(Rhoon), schepen van Delft 1511, 1512, 1514-1517, dijkgraaf 
van Delfland 1510, ambt gepacht voor 5 jaar van Jan de 
Heuter, 1518, 1519,47 samen met zijn vier broers heer van 
Rhoon,48 overleden 1533, zoon van Pieter van Roden, 
heer van Rhoon en Adriaen(a) Dierc Zaijendr van der 
Lee.

 Tocht zijn vrouw met ¼ deel (land in Pendrecht) ten 
Zeeuwse rechte na koop op 1 juli 1471 te Brugge na dode 
van zijn broer Dirck van Roden.49

7.  Maria Gerritsdr Storm, bezat een huis aan de Ponte-
markt te Delft voor 1474,50 trouwt mr. Huijge Joostz.

8.  Alida Gerritsdr Storm, trouwt (1) Derk Oem, trouwt (2) 
Pieter Gerritsz.

IIIa. Willem Storm Gherijtsz, geboren [ca. 1430], schepen van 
Delft 1464, 1465, 1465, 1467-1469, 1475, gasthuismeester 
aldaar 1473, 1474, veertigraad 1476, burgemeester van 
Delft 1478-1480, thesaurier 1482, zegelde 7 oktober 1466 
(met een ster op de balk),51 14 maart 1472 (met ster),52 4 
december 1478,53 9 mei 148154 en 20 juli 1482,55 overleden 
vóór 31 augustus 1504, trouwt (1) N.N., dochter van Claes 
Grijp, vermeld 142856 -1447,57 bakker te Den Haag (1440),58 
en Russent Gerritsdr Grijpen (1453-1470), trouwt (2) Claes-
(gen) Jan Jacobszdochter59, dochter van Jan Jacob Jacobsz 
en Zuete Claes die Hoeyersdr.60

 Hij wordt op 27 november 1464 met het leen van zijn vader 
beleend.61

 Verkoopt een rentebrief op zijn huis in ’t Wout 14 septem-
ber 1497.62

Kind uit het eerste huwelijk:
1.  Claes Grijp Willemsz (Claes Grijp Willem Stormsz, ook 

vermeld als Claes Grijp Stormsz), geboren [ca. 1455], 
wellicht volwassen in 1473 bij verkoop huis in Den Haag, 
weesmeester 1500, 1501, had een graf in de Oude Kerk 
te Delft met zijn erfgenamen.63

 24 januari 1453: schepenen van Den Haag hebben toe-
gepacht aan Russent Grijpen een jaarlijkse rente van 3 
sch. 6 penn. Holl. te betalen op Sint Gregoriusdach (= 12 
maart).64

 18 april 1453: schepenen van Den Haag hebben toege-
pacht aan Russent Grijpen een jaarlijkse rente van 4 
sch. 6 penn. Holl. te betalen op Sint Gregoriusdach (= 12 
maart).65

 12 juni 1453: Symon Thoniszoon verklaart schuldig te 
zijn aan Russent Grypen weduwe een jaarlijkse rente 
van 20 sch. Holl. te betalen op Meyedach (= 1 mei).66

 1458 - ± 1490: hofboek Den Haag huis in de Nieuwstraat: 
‘Russe die backster een breethuys mit ganck aen die 

3. Wapen van Gerrit Willemsz Storm. Wapen: in zilver een zwarte 
dwarsbalk beladen met een zilveren wassenaar, en vergezeld van 
drie rode leeuwenkoppen. GAD, W. van der Lelij, Namen ende Wape-
nen der Regenten van het Oude ende Nieuwe Gasthuijs binne de Stad 
Delft, blz. 3. Van der Lelij heeft in het in boven genoemde wapenboek 
een wassenaar i.p.v. een ster op de dwarsbalk geplaatst. Het zegel 
geeft duidelijk een ster. Dit zal een vergissing van Van der Lelij zijn 
geweest.

4. Zegel van Gherit Willem Stormsz. GAD, charternr. 3443, zegelnr. 313.
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noirtsijde omtrent xxvii roeden te weten vier voeten 
breet ende twee voet ende vi½ roede lanck ende die 
voirsz. Russent hieroff in geset bij twee scepenenbrie-
ven die sij thoonde, d’een van Willem Hermansz gege-
ven int jaer lviii (1458) ende d’ander brieff van Agnies 
Pietersdochter gegeven int voirsz. jaer. Hoirt Claes 
Grijp Willem Stormsz haer dochter zoon’.67

 1458-±1490: Hofboek Den Haag huis tussen de Kerk-
straat en de Nieuwstraat: ‘(Idem = Meister Willem tal-
man) dat hoeckhuys, anno lxxiii in Octobri hoirt Willem 
Reynersz snijer bij overgifte van Claes Grijp, Willem 
Stormsz’.68

 24 februari 1464: Russent Geryt dochter Grypen, en 

Claes Willems zoon, haar dochters kind, betreffende 
een lijfrente van 25 pond Holl. per jaar, voor hun beiden 
of aan de langstlevende.69

 24 februari 1464: Russent Gherytsdr Grypen weduwe, 
met consent van de mater van het Convent van Den 
Haag, koopt voor haar zelf en voor Claes Willemszoon 
haar dochters kind, een jaarlijkse lijfrente van 25 pond 
Holl. per jaar t.l.v. de steden Delft, Rotterdam, Dor-
drecht, Leiden en Amsterdam, overeenkomstig de ruil 
voor de lijfrente die zij reeds heeft.70

 1466: Hofboek Den Haag huis in de Nieuwstraat: ‘Rus-
se die backster een breethuys mit eene ganc aen die 
noirtsijde’.71

 28 maart 1470: schepenen van Den Haag verklaren 
dat Russent, Grijpen weduwe, geass. met haar ge-
coren voogd, schuldig is aan de Heilige Geest een 
jaarlijkse rente van 13 pond Holl. te betalen op Meye 
(= 1 mei), verzekerd op haar huis en erf in de Nye-
westraat, belend ten noorden Jacob de snijder, ten 
oosten Dirck Willemsz en Marrigen Pieter Pietersz 
weduwe, ten zuiden Pieter Dircsz, wever, ten westen 
de Heerstraat. Belast met een oude eeuwige rente 
van 6 pond Holl.72

 25 juli 1489: Verkoop aan Angnies, Engel Heynricks-
zoon weduwe, van een jaarlijkse rente van 8 pond Holl. 
losbaar met de penning 20, waarmee van de koopsom 
een lijfrente gekocht wordt van 25 pond Holl., spreken-
de op de Stad Leiden t.b.v. Claes Grijp.73

 25 juli 1489: Verklaring omtrent bevrijding van een 
lijfrente van 25 pond per jaar t.b.v. Claes Grijp Willem 
Stormszoon van Delf.74

 19 oktober 1504: Beleend met land in de parochie van 
Schipluiden en het ambacht Dorp na het overlijden van 
zijn vader Willem Storm Gerritsz.75

 17 juni 1551: Gerit Claesz Grijp bij dode van zijn neef Ge-
rit Willemsz Storm (dit is fout en zou moeten zijn: Wil-
lem Storm Gerritsz.), omdat zijn vader Clais Willemsz 
Grijp ongeveer 10 jaar ouder was dan zijn oom Gerit 
Willemsz Storm. Er is dus een zoon Willem Storm Ger-
ritsz geweest.

 Kinderen uit het tweede huwelijk:
1.  Soetje (Zoetken) Willemsdr Storm, geboren [ca. 1476], 

vermeld als gehuwd in 1501,76 wonend als weduwe in de 
Barteljorisstraat in het Homanschap van het Sant te 
Haarlem 1511, in mei 151277 en maart 1514,78 overleden na 
8 februari 1518,79 trouwt vóór 1501 met Aelbrecht van 
Hoogendorp, goud- en zilversmid, regelmatig vermeld 
in de stadsrekeningen van Haarlem tussen 1483-1501, 
kerkmeester van Haarlem 1506, 1507,80 overleden 19 
januari 1510. Hij trouwt (1) Lijsbet van Huesen; Soetje 
trouwt (2) Jan Dupont met wie zij in 1516 haar huis aan 
de Barteljorisstraat verkoopt.81 Hij voert tussen 1522-
1538 vele processen voor het Hof van Holland, o.a. met 
Frans de Witte, burgemeester van Haarlem. In familie-
verband treedt Jan Dupon nog op voor de weeskamer 

5. Wapen van Willem Storm Gerritsz. In zilver een zwarte dwarsbalk be-
laden met een zilveren wassenaar, en vergezeld van drie rode leeuwen-
koppen. GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. 
Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476. CBG, GHS 
50A23, C. van den Dijkgraaff, Namen en Wapenen der Ed. Agtb. Heeren 
Scheepenen der Stad Delft, blz. 47.

6. Zegel van Willem Storm Gerritsz. Linksachter het schild een zittend 
aanziend kind. CBG, Collectie Gijsberti Hodenpijl, zegel 24, GH-NL.
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van Amsterdam 29 november 1539,82 assisteerde bij 
de overdracht van een huis te Haarlem door een stief-
dochter juni 1556.83

 Hij vervaardigde twee zilveren kruizen voor de Sint 
Bavo te Haarlem 1491, maakt in de jaren 1497-1500 een 
nieuw beeld voor de Sint Bavo.84

 Koopt een huis op het Groot Heilig Land te Haarlem 
1501.85

 Vinder van de Oude Schuts.86

 Verkocht 11 morgen land onder Hodenlpijl.87, 88

2.  Gerrit Willem Stormsz, volgt IVa.
3.  Mariken Willemsdr Storm, geboren [ca. 1479], trouwt 

Met Dirck van Rijswijck.
 1 april 1508: mr. François Coebel beleend bij overdracht 

door Dirk van Rijswijk, zijn zwager.89

 Dirck van Rijswijck gaf als meter een pillegift bij de ge-
boorte van Boudewijn van Roon in 1519.90

 Frans Coebel, trouwt Christina van Rijswijk, dochter 
van mr. Dirk van Rijswijk.91

4.  A(d)riaen Willemsz Storm, volgt IVb.

IVa. Mr. Gerrit Willem Stormsz, geboren [ca. 1477], notaris, wo-
nend te Delft aan de Sint Annastraat 154392, overleden ca. 1 
juni 1551,93 trouwt N.N.

 Beleend met het leen van zijn vader 31 augustus 1504,94 dat 
hij bij testament na laat in februari 1538 aan zijn nicht Mar-
griet Aelbrechtsdr van Hogendorp, aan wie hij het op 8 juli 
1540 overdraagt. Als echtgenote van Hans Colleman wordt 
zij er op 12 juli 1551 opnieuw mee beleend.

 Beëdigd tot notaris 30 december 1525.95

 Instrumenteert als notaris 19 augustus 1547.96

 Zijn erfgenamen hebben land in Maasland 1582.97

Voor zijn dochter is te houden:
1.  Aechten Gerritsdr (Storm), geboren [ca. 1512], uit Delft 

verbannen 1568,98 trouwt ca. 1535 Jan Joosten van Ac-
kersdijck, geboren [ca. 1510], wordt te Delft als brouwer 
toegelaten tegen betaling van het recht voor ingebo-
ren poorters 9 juni 1546, veertigraad 1549-1571, sche-
pen, 1550, 1551, 1559-1566, weesmeester 1552, 1553 van 
Delft, havenmeester op Delfshaven 1554, overleden 
Delft 15 december 1571.

 Zij verkocht 9 november 1555 lijfrenten ten name van 
haar kinderen die met naam en leeftijd werden vermeld.99

 Hij staat 19 september 1566 borg voor zijn zoon Joost 
Jansz van Ackersdijk,100 eveneens brouwer te Delft, bij 
het vestigen van een losrente.

IVb. A(d)riaen Willemsz Storm, geboren [ca. 1480] zijn bestaan 
blijkt uit de vermelding van zijn zonen. Mogelijk identiek 
met Adriaen Storm die 2 morgen land te Naaldwijk aan de 
Honselersweg gebruikte, zonder data,101 trouwt N.N.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Willem Adriaensz Storm, chirurgijn 1567,102 begra-

ven als lidmaat wonend in de Papensteeg mei 1577,103 
trouwt Heyndrickgen Jansdr.

 Hij volgt zijn oom mr. Gherijt Storm op in een leen van 
Hodenpijl waarvan 3 morgen te Schipluiden en 4 mor-
gen 4 ½ hond te Dorp 4 augustus 1551.104

 Hij en zijn vrouw maken een mutueel testament, behal-
ve de legitieme porties van de kinderen 20 september 
1552.105

 18 oktober 1577: Heijndrickgen Jansdr, weduwe van 
wijlen Storm Adriaensz, cloeck en gesont van lichaem, 
etc. testeert. De armen van de gereformeerder religie 
een somme van twee hondert car. gld., waarvan één 
hondert versekert op haer huijs ende erffe, staende 
in die Papestraet aen die westzijde, alrenaest Dirck 
Vincenten brouwers huijs die suijtzijde ende die seep-
steech die noortsijde, wel verstaen dat naer haer doot 

7. Wapen van Jan Joosten van Ackersdijck overgenomen van de familie 
Storm. Zijn wapen: in zilver een zwarte dwarsbalk beladen met een zilve-
ren wassenaar. GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen 
der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.

8. Zegel van Jan Joosten van Ackersdijck. GAD, Waszegellijst, charter 
6667, zegel 600.
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van deese hondert gulden haer erfgenamen sullen etc. 
Verder nog twee huizen en erven genoemd in het Oost-
einde, westzijde, waarvan één de ‘Witte Leuwe’.106

2.  Verm. zoon Pieter Adriaensz Storm, beëdigd als nota-
ris te Leiden 28 april 1557,107 notaris te Leiden 18 maart 
1565.108

3.  Verm. zoon Arent Adriaensz Storm, koster van Naald-
wijk, beëdigd tot notaris te Naaldwijk 5 mei 1569.109

IIIb. Vranck Gerijt Storms, geboren [ca. 1434], thesaurier 1475, 
1482, 1490, schepen 1477,110 1484, 1485,111 1486, 1489, burge-
meester 1499, 1500 van Delft, zegelt 19 september 1485,112 
28 februari 1487,113 24 april 1488,114 overleden vóór 1502. De 
erfgenamen van Vranck Gerritsz Storm bezitten 1/3 deel 

van 28 morgen land te Maasland 1514,115 trouwt Eemsgen 
(Emerensgen, Emmerentia) Willemsdr van der Aa, overle-
den na 1502, dochter van Willem van der Aa en Haelewijn 
(Haesje) van der Burch.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Vranckensz Storm, volgt IVc.
2.  Maria Vrankendr Storm, geboren [ca. 1480], overleden 

31 december 1530, trouwt (1) Gillis Huijgensz,116 trouwt 
(2) mr. Cornelis Arentsz van der Dussen, geboren 1481, 
licentiaat in beide rechten, veertigraad 1534-1556, 
schepen 1524-1530 en secretaris 1536 van Delft, kerk-
meester van de Nieuwe Kerk aldaar 1519-1556,117 aan-
geslagen voor zijn huis aan Pontemarkt voor 3 pond in 
1543,118 overleden Delft 22 mei 1556;119 hij trouwt (1) in 
1505 Margaretha Sasbout, overleden 3 december 1520, 
dochter van Sasbout Dirksz Sasbout, burgemeester 
van Delft 1504, en Machteld van der Dussen, trouwt 
(3) Maria Hendriksdr van de Stijpen, van Duiveland,120 
overleden 16 mei 1551, dochter van Hendrik Joosten van 
Duiveland, burgemeester van Delft 1509.

 Kinderen uit haar eerste huwelijk:
a.  Mr. Vincent Gillisz, geboren [ca. 1500], veertigraad 

te Delft 1534, schepen aldaar 1536, 1545, 1546, toe-
ziender Grote School 1542, bewaarder Fraterhuis 

1542, getuige bij de huwelijkse voorwaarden van 
zijn broer Roeland Gillisz (Gielensz) ca. 1540, aan-
geslagen voor een huis aan het Oude Delft voor 2 
pond en 8 schellingen in 1543,121 overleden 19 okto-
ber 1548. 

b.  Huge Gillisz, getuige bij de huwelijkse voorwaarden 
van zijn broer Roeland Gillisz (Gielensz) ca. 1540.

c.  Mr. Roeland Gillisz, trouwt (huw. voorw. Delft ca. 
1540) Marritgen Pietersdr.122

9. Wapen van Vranck Gerritsz Storms. In zilver een zwarte dwarsbalk be-
laden met een zilveren wassenaar, en vergezeld van drie rode leeuwen-
koppen. GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. 
Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.

10. Zegel van Vranc Gheritsz Storm. Linksachter het schild een draak. 
CBG, zegel: collectie Gijsberti Hodenpijl, nr. 148, GH-NL.

11. Wapen van mr. Vincent Gillisz overgenomen via zijn moeders kant. In 
zilver een zwarte dwarsbalk, en vergezeld van drie rode leeuwenkoppen, 
blauw getongd. GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen 
der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.
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IVc. Gerrit Vranckensz Storm, geboren [ca. 1465], schepen 
1508, 1509, 1521, weesmeester 1515, 1519, 1520, 1531, 1532, 
1538, 1539, thesaurier 1527, 1528, 1530, 1540, burgemees-
ter 1517, 1522, 1525, 1524, 1526, 1530, 1534-1537 van Delft, 
zegelde 27 december 1528,123 vroedschap 1534, wonend 
aan de Voorstraat te Delft, mede voogd bij Sannige, 
weeskind van Jasper Hendericxs 2 november 1531,124 be-
zit land te Maasland 1537,125 overleden Delft 19 juni 1540, 
trouwt (1) Soetgen Jacobs Duijst, dochter van Jacob Dir-
ck Heijndricks Duyst en Grietje Cornelisse van Andel; 
trouwt (2) Cecilia Simonsdr van Vossenbrouck, overleden 
voor 16 oktober 1547; trouwt (3) Annitgen Hendricks; zij 
bezit een lijfrente afkomstig van Jacob Duijst,126 de huwe-
lijkse voorwaarden van Margriet Gerritsdr zijn verleden 
ten huize van Annitgen, wed. van Gerrit Vranckenz 19 fe-
bruari 1549.

 Van een losrente van Gerrit Storms ontvangen Mr. Vincent 
Gillis 2 pond 14 st., Mr. Roelant Gillis 2 pond 5 stuivers en 
Alidt Pieter Cornelisdr 2 pond 5 stuivers, 1 september zon-
der jaartal.127

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.  Baertje Gerritsdr Storm, trouwt Bouwen van Abben-

broeck, zoon van Gerrit van Abbenbroek en Magdalena 
van den Bergh.

2.  Jacob Duijst Gerritsz Storm, volgt Va.
3.  Vrank Gerritsz Storm, volgt Vb.
4.  Cornelis Gerritsz, vernoemd naar de grootvader van 

zijn moederkant en gaat zich Van Andel noemen. Heeft 
drie kinderen: Jannetje, Soetje en Gerrit.

5.  Soetgen Gerritsdr Storm, vermeld in de huwelijkse 
voorwaarden van haar zuster Marritgen Gerritsdr 9 
januari 1546, overleden 18 december 1579, trouwt Cor-
nelis Jansz Ouwejan, overleden vóór 31 mei 1572.

 Soetgen constitueert als weduwe van Cornelis Jansz 

ouwe Jan, haar borg voor Gerrit Cornelis ouwe Jan 31 
mei 1572,128 compareert 17 juli 1579.129

6.  Marritgen Gerrit Storm Vranckendr, wonend te Delft 
1554, trouwt (huw. voorw. Delft 9 januari 1546) Joost 
Jansz (van Couwenhoven), overleden vóór 1554, zoon 
van Jan Joostenz en Maritgen Pietersdr.

 Zij verkoopt als weduwe van Joost Jansz een lijfrente 
1554/55 (gekocht 1523),130 verkoopt een losrente 1584.131

 Bij de huwelijkse voorwaarden brengt Jan Joosten 900 
car. gld. in en Marritgen Gerritsdr Storm de helft van 
5 morgen en 4 hond land in Maasland bij het Huys ten 
Dorpe, voor 27 gld. per jaar; diverse los- en lijfrentes, 
een penningbrief etc., de akte is verleden ten huize van 
Jacob Duyst Gerritsz (Storm).132

7.  Margriete Gerritsdr Storm, trouwt (huw. voorw. Delft 
19 februari 1549)133 Jan Pietersz van der Eyck; hij trouwt 
(1) Katrijn Jans.

 Kinderen uit het tweede huwelijk:
8.  Sebastiaen Gerritsz Storm, patroon van de vicarie Sint 

Pieter en Pouwels, die hij in 1571 overdroeg aan zijn jon-
gere broer Simon, ongehuwd overleden.

9.  Simon Gerritsz Storm van Wena, volgt Vc.
10.  Cecilia Gerritsdr Storm van Wena, ongehuwd overle-

den.
11.  Agniete Gerritsdr Storm van Wena, geboren [ca. 

1526],134 trouwt (huw. voorw. Delft 16 oktober 1547) Cor-
nelis Woutersz van der Burch, geboren [ca. 1515], regent 
Nieuwe Gasthuis 1566, Heilige Geestmeester 1568, 
veertigraad van Delft 1569, schepen aldaar 1569-1572, 
overleden 25 okt. 1574, zoon van Wouter Jan Aemsz 
(van der Burch) en Trijngen Dircksdr Uyttenbroeck.135

Va. Jacob Duijst Gerritsz Storm, geboren [ca. 1502], veertig-
raad van Delft 1540, schepen 1552,136 1553,137 overleden 27 
augustus 1557,138 trouwt N.N. Cornelis Hillebrants.

12. Wapen van Gerrit Vranckensz Storm. In zilver een zwarte dwarsbalk 
beladen met een zilveren ring, en vergezeld van drie rode leeuwenkoppen. 
(Er zijn van hem meerdere wapens bekend, soms met rode tongen, soms 
blauw getongd). GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart van Delft 1476.

13. Wapen van Jacob Duijst Gerritsz Storm. Gevierdeeld: I en IV in zilver 
een zwarte dwarsbalk beladen met een zilveren ring, en vergezeld van 
drie rode leeuwen koppen; II en III in zwart drie zilveren zwanenhalzen met 
kop, rood gesnaveld. GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart van Delft 1476.
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 9 februari 1542: Een losrentebrief van 12 car. gld. op Hille-
brant Joestenz als principaal en op Joest Hillebrantsz, Jan 
Heynez te Berckel en Jacob Duyst Gerijtsz verleden op 9 
februari 1542 voor Pieter Dircxz van Dijck, schout.139

 Aangeslagen voor de 10de penning van 1543, betaalde 1 
pond 16 schellingen voor een huis in de Poppesteeg.140

 Wonend te Delft, verkoopt een lijfrente 1554/55 (gekocht 
september 1524).141

 In 1562/63 en 1564/65 vermeld dat zijn lijfrenten zijn afge-
storven in 1557.142

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jacobsz Storm van Wena, volgt VIa.
2.  Mr. Cornelis Jacobsz Storm van Wena, dezelfde als mr. 

Cornelis Duijst Jacobs, vermeld 1587, overleden vóór 
30 januari 1614.

 23 juli 1589: Dirck Phillipsz van Adrichem, schout van 
Schoenreloe, Dirck Jansz en Govert Jansz, schepenen 
aldaar, oorkonden dat Jochum Tack, schout van Oister-
hout, aan zijn schoonzuster Maritken Duyst overdraagt 
17 morgen buitenland dat zijn vrouw uit de nalaten-
schap van haar ouders heeft, belast ten behoeve van 
de abdij van Egmond met 12 stuivers per jaar voor het 
recht van tiendheffing, een en ander volgens het voor-
lopige koopcontract in 1587 tot stand gekomen door 
bemiddeling van meester Cornelis Duyst, Jacob Duyst 
Jacobsz en Jan van de Kerckhoff.143

3.  Jacob Jacobsz Storm van Wena, volgt VIb.
4.  Trijntje Jacobsdr Storm, overleden vóór 1621.
5.  Emerentia (Eemsje) Jacobsdr Storm, trouwt Rochus 

Maertensz (Martinsz), kuiper, wonend te Delft 1561, 
overleden ca. 1574, begraven Delft (N.K); hij trouwt (2) 
vóór 1570 Hillegont Corstens; zij trouwt vóór 1583 Bas-
tiaen Eewouts, schipper.

6.  Neeltje (Cornelia) Jacobsdr Storm van Wena, testeert 
als oude maagd, wonende aan het Bagijnhof te Delft 25 
februari 1621, compareerde 10 april 1623.

 30 januari 1614: De Ridderschap etc. doen te weeten, 
dat wij opt t oitmoedich vertooch ons gedaen bij Ger-
rit Claesz Tollenaer op Delfshaven als vader en voocht 
van Claes Gerritsz sijnen soon, hoe dat aen Cornelia 
Duyst Jacobsdr, sijne moeije als d oudste en naeste 
gecommen was de ghifte van seeckere vicarije eer-
tijds bij Cornelis Hillebrantsz haren grootvader gefun-
deert op Anthonis aultaer in de nieuwe kerck tot Delft, 
nu vacerende mits den overlijden van wijlen Mr Corne-
lis Duyst Jacobsz haren broeder za. zij de zelve vicarye 
gegundt en gegeven hadde aen den voorn. Claes Ger-
ritsz, soone van den voorn. suppliant, op dat hij etc., in 
date den XVIII Marty anno XVI en Derthien voorleden 
versouckende etc.144

 25 februari 1621: testeert Neeltgen Jacob Storms van 
Wena, oude maecht, won. opt baghijnhoff binnen deser 
stadt Delff; haar erfgen. zijn Geertruijd Rochus, huijs-
vrouwe jegenwoordich van Gerrit Claes tollenair op 
te Delffshaven, dochter van wilen Emerentia Jacobs 
Storm van Wena, hare suster, voor een derdepairt, 

item Maritgen Jacobs Storm van Wena, jegenwoor-
dich huijsvrou van Willem Willems van Vlied schilder, 
en Lijsbet Jacobs Storm van Wena, jegenwoordich 
huijsvrou van Cornelis Jacobs Varick pontgaerder bin-
nen der voors stad, beijde kinderen van Jacob Jacobs 
Storm van Wena, broeder was van hair testatrice, tza-
men voor hett twede derdepairt en Maritgen en Lijsbet 
Gerrits beijde kinderen van Gerrit Jacobs Storm van 
Wena, mede een broeder was van hair testatrice, tza-
men voor hett derde en leste derdepairt.145

 daaronder:
 10 april 1623: compareerde de voorn. Neeltge Jacob 

Storms van Wena, dwelcke verclairde dat nu overleden 
was de twee kinderen van hair broeder Jacob Jacobs 
Storm van Wena, gen.t Maritge en Lijsbet Jacobs, na-
latende elcx een kind, welcke in elck heure plaetze erff-
gen. zullen wesen van hair comparante.

7.  Margaretha Jacobsdr Storm, overleden vóór 1621, 
trouwt Jacob Couwenhoven.

VIa. Gerrit Jacobsz Storm van Wena, (ook vermeld als Geradus 
Jacobi Duyst), zijn bestaan blijkt ook uit de vermeldingen 
van zijn kinderen en het testament van zijn zuster Neeltje 
Jacobsdr Storm van Wena, overleden vóór 1621, trouwt 
met N.N.

 Cornelia de Groot, abdis van het convent van Nazareth, 
draagt voor Gerardus Jacobi Duyst voor een vicarie op het 
altaar van Sint Andreas in de kapel, 1556.146

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Maritgen Gerritsdr Storm van Wena, vermeld als erf-

genaam in het testament van haar tante Neeltgen Ja-
cobsdr Storm van Wena 1621.

2.  Lijsbeth Gerritsdr Storm van Wena, vermeld als erf-
genaam in het testament van haar tante Neeltgen Ja-
cobsdr Storm van Wena 1621.

3.  Baertghen Gerritsdr Storm, verkoopt losrente 1608.147

4.  Verm. zoon Vranck Gerritsz Storm, lakenbereider, jm. 
wonend op de Boterbrug 1595, ondertr. Delft 2 septem-
ber 1595 Maritgen Jansdr, jd. wonend aan de P(i)eter-
steeg 1595.

VIb. Jacob Jacobsz Storm van Wena, dezelfde als Jacob Duyst 
Jacobsz, vermeld in het testament van zijn zuster Neeltje 
Jacobsdr Storm van Wena, overleden Delft (O.K.) 31 decem-
ber 1596, trouwt Claesgen Jansdr van Bueren; zij trouwt (2) 
als weduwe van Jacob Jacobs Duijst, Delft 14 september 
1597 Dirck Jorisz van Vliet.

 12 juni 1560: Vermeld in de Kenningboeken van Leiden: 
Jacob Duyst Jacobszoen, residerende bynnen der stede 
Delft, als possesseur ende besitter van een canonick-
proven, genaemt Sinte Katherineproven.148

 29 juli 1593: Hij tekent als getuige ten zijne huize een akte 
met Duyst Storm.149

 18 januari 1594: worden huwelijkse voorwaarden opge-
maakt ten huize van Jacob Duijst Jacobsz tussen Joris Cor-
nelisz en Maritge Jandr.150
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Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Maritgen Jacobs Storm van Wena, vermeld als erf-

genaam in het testament van haar tante Neeltgen 
Jacobsdr. Storm van Wena 1621, overleden vóór 10 
april 1623, trouwt als jd. Delft 21 oktober 1618 Willem 
Willems van Vliet, geboren Delft 1584, als j.m. wonend 
aan de Choorstraat 1618, aan de Turfmarkt 1642, kunst-
schilder, schilderde eerst historiën, later portretten, 
begraven Delft 6 december 1642; hij trouwt (2) Hof van 
Delft 28 juli 1636 met Jannitgen Heijndricxdr van Buij-
ren, jd. van Delft.

2.  Elisabeth (Lijsbeth) Jacobs Storm van Wena, jd. wo-
nend aan de Voorstraat 1618, vermeld als erfgenaam 
in het testament van haar tante Neeltgen Jacobsdr 
Storm van Wena 1621, overleden vóór 10 april 1623, 
trouwt Delft 29 juli 1618 (ondertrouw aldaar 14 juli 1618) 
Cornelis Jacobsz van Varick, wonend aan de Koorn-
markt 1618, 1637, pontgaarder binnen Delft 1621, begra-
ven Delft (O.K.) 4 september 1637, zoon van Jacob van 
Varick en Helena van Kessel.

Vb. Vrank Storm Gerritsz (ook Vranck Gerrit Storms), geboren 
[ca. 1503], wonend te Delft 1554, secretaris van de wees-
kamer aldaar 1544-1562, beëdigd als notaris te Delft 7 
oktober 1551,151 trouwt Trijntje (Steijntje) Thielman van den 
Heuvel.

 Hij werd aangeslagen bij de 10de penning van 1543 te Delft 
voor een huis aan de Noortwesthoeck incluys voor 2 pond 
en 2 schellingen.152

 Transporteert een rentebrief 10 februari 1554.153

 Verkocht een lijfrente 1554/55 (gekocht 4 december 
1524).154

 Aangeslagen voor 3 pond bij de 10de penning van Nieuw-Ma-
thenesse van 1557.155

 Ontvangt in 1565/66 een losrente waarvan mr. Vincent 
Gillis (zijn neef) 2 pond 14 stuivers, mr. Roelant Gillis (even-
eens zijn neef) 2 pond 5 stuivers en Alidt Pieter Cornelis-
dr 2 pond 5 stuivers ontvangen,156 vermeld bij losrente 
1577/78.157

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Thielman Vrankensz Storm, volgt VIc.
2.  Gerard Vrankensz, kapitein der Infanterie in Staatse 

dienst, trouwt N.N.
 19 februari 1555: Vranck Gerritsz Storm, notaris te 

Delft, als vader van Gerrit Vranckenz, verkoopt aan de 
ambachtsheer Adriaen van Matthenes, de helft van ¾ 
van 10 ½ hond land in Nieuw Matenesse.158

3.  Frans Vranken Storm, volgt VId.
4.  Maria Vranken Storm, doopgetuige bij Geertruit, doch-

ter van Pieter Gerritsz van der Poel en Jaquemijntgen 
Abrahamsdr van Neck 21 augustus 1618, trouwt Abra-
ham van Neck, wonend te Delft 1603.

 22 maart 1603: Op ’t versouck van Abraham van Neck 
won. binnen der Stadt Delff omme te hebben confir-
matie en approbatie van de conferentie bij Hendrick 
Jacobsz Duyst gedaen op den persoon van Jan van 

Neck des suppliants zoon van de vicarie gefundeert 
op St. Jacobs autaer in de Oude kerck binnen Delft bij 
Geertruyt Dircsdr van Beest vacerende door ’t overlij-
den van Vranck Gerritsz Storm.159

5.  Gijsbert Vrancken Storm.

VIc. Thielman Vrankensz Storm, wonend aan de Molenstraat 
te Delft 1594, overleden ca. 1603, trouwt (1) Maria Jacobs, 
trouwt (2) N.N., trouwt (3) Delft 25 september 1594 (onder-
trouw aldaar 10 september 1594) Pietergen Jans van (der) 
Wel, geboren ca. 1559, jd. wonend aan het Oude Delft 1594, 
verklaarde in 1632, 73 jaar oud, negen jaar met Thielman 
Vrankensz Storm getrouwd te zijn geweest,160 wonend in 
Oude Vrouwenhuis 1633, begraven Delft 25 april 1633; zij 
trouwt (2) Delft 25 mei 1614 Magnus Borremans, weduw-
naar, wonend aan het Prinsenhof, luitenant wachtmeester, 
begraven Delft 16 mei 1616.

 1 augustus 1632: comp Pietertge Jans van Wel, wed. Tiel-
man Vranckens Storm van Wena, oud omtrent 73 jaar, won. 
binnen Delft, ten verzoeke van Vranck Tielmans Storm 
van Wena warachtig te wesen dat sij getuijge mette voors 
Tielman Vranckens getrout is geweest negen jaren en de 
selve haren man menichmael heeft hooren seggen dat 
hij een sone was van Vranck Gerrits Storm van Wena die 
een broeder was van Sijmen Gerrits Storm van Wena die 
naergelaten heeft Aelbrecht Storm van Wena, in sijn leven 
dijckgraeff en baljou van Delflant, Johan Storm van Wena, 
overleden, Secilia, int leven, Margrieta, overleden, Geer-
truijt, int leven, en Elisabeth, overleden, en dat sij getuij-
ge. Mede de voors hare man wel heeft hooren seggen dat 
sekere vicarie die Gerrit Storm sijn bestevader gemaeckt 
hadde, aen (de) oudste van (de) geslachte op hem ofte sijn 
soon Vranck Tielmans, req.t, moste vervallen.161

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Frank (Vranck) Thielmans Storm van Wena, compa-

reerde te Delft 10 juli 1630, wonend dan te Schoonho-
ven,162 verzoekt te Delft in 1632 diverse personen te 
verklaren wie de rechthebbende patronen van vicarie 
op het altaar St. Pieter en Pouwels zijn geweest en dat 
die nu hem toekomt.163 De vicarie werd hem toegewe-
zen en confereerd de vicarie op december 1642 op Jan 
van Baersenburg, die geen bloedverwant was van de 
stichters Gerrit Franckensz Storm en Maria,164, 165 over-
leden vóór 16 juli 1663.

 16 juli 1663: De Staten etc doen te weten dat ons ver-
thoont is by Joncfr Maria van Loon weduwe van wylen 
den Colonel Johan Hacquet hoe dat in den jare 1502 
op den 5den Marty wylen Johan Roo Gerritse Storm 
met zyn susters mitsgaders des suppliants over groo-
te vader genaempt Gerard Storm met zyn susters in 
haer leven gefundeert hadden sekere vicarye op St 
Pieters en Pauwels altaren binnen Delft in de nyeuwe 
kerck, ter somme van ƒ125.-.- etc. staende tot laste 
van t Comptoir van onsen ontfanger generael Pauw, 
en alsoo de laetste patroon van de vicarye genaempt 
Franck Tielmans Storm, deselve hadde geconfereert 
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aen eenen Johan van Baerssenburch advocaet voor 
onsen Hove dewelcke nyet en was van den bloede en 
buyten den geslachte van de fondateurs, sulcx dat de 
Collatie te eenenmael nulliter was gedaen, zoo was de 
suppliante (wiens grote vader genaemt Symon Ger-
ritsen Storm en haer Moey genaemt Cecilia Storm 
het jus patronatus hadden gepossideert en uyt crach-
te van dien oock collatien gedaen) den voorsegden 
Franck Tielmansz Storm overleden synde, als jegen-
woordige wettige patronesse te rade geworden de vi-
carie te confereren aen haer suppliants dochters soon 
genaempt Witte Souburg zoone wylen Gerard Sou-
burg saliger geprocreert by Joncfr Elisabet Hacquet, 
jegenwoordich huysvrou van Arent van der Vorst, bre-
der volgens de acte van Collatie ons geexhibeert.166

2.  Maria Thielmandr Storm.
3.  Willem Thielmansz Storm.

VIb. Frans Vrancken Storm, kolonel van een regiment Infan-
terie in Staatse dienst 1599, trouwt Deliana Both van der 
Eem.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Geertruid Fransdr Storm, trouwt Nicolaes (Claes 

Claesz) van Tetterode (Tettro), bode van Hof van Delft, 
begraven Delft (Oude Kerk) 15 februari 1637.

2.  Cornelia Fransdr Storm, trouwt Johan Brugman.
3.  Maria Fransdr Storm, trouwt Abram van Steck.
4.  Gijsbert Fransz Storm.
5.  Stijntje Fransdr Storm van Wena.
 Stijntje compareerde 4 juni 1663 in verband met de vi-

carie die na het overlijden van Frank Thielmansz Storm 
was gedevolveerd; de vicarie was geconfereerd op een 
persoon die niet van den bloede van de fundateur is.167

Vc. Simon Gerritsz Storm van Wena, geboren [ca. 1518], 
leproosmeester Oude Kerk te Delft 1559, rentmees-

ter van het St. Jorisgasthuis,168 vroedschap van Delft 
1564-1578, rentmeester leprooshuis 1565, schepen 
1563, 1567, 1574, 1575, 1576, 1577, weesmeester 1568, 
1569, 1572, 1573, rentmeester en bewindhebber van 
de landcommandeur en ingeland van Delfland 18 au-
gustus 1564,169 rentmeester klooster ‘Sante Maria in 
Monte Sion’ 1574170, patroon van de vicarie Sint Pieter 
en Pouwels in de Nieuwe Kerk 1571,171 secretaris Hoog-
heemraadschap Delfland 1573-1588, vertrok in 1578 
naar Den Haag, vermeld als mede schuldeiser 25 april 
1589 (maar dan kan hij reeds overleden zijn),172 overle-
den 1587,173  trouwt jvr. Catharina van Egmond, natuurlij-
ke door Keizer Karel V gelegitimeerde dochter van jhr. 
Albert Ottenz van Egmond van Merestein, heer van Ter 
Meer en Maarssen, Keneburgh, Land-Commandeur der 
Duitsche Orde, Baljuw van Utrecht.174

 Hij is getuige bij een testament 17 april 1545.175

 Beleend als rentmeester van de commandeur van 
Maasland 1562, 1568 en 1571.176

 Hij was aanwezig bij de huwelijkse voorwaarden van jhr. 
Abraham van Almonde en juffrouw Marie de Groot 17 
februari 1565.

 Registratie Den Haag 23 augustus 1549: Catherine, 
natuurlijke dochter van Albert Ottenz, bij hem gepro-
coreert in dien tijd wesende Ridderpersoen van der 
Duytse oerden, geen presbiter wesende alzoe hij nog 
en es, in den lichame van Lysbeth Dickdochter, ongehi-
lict wesende, geboeren vuyten landen van Cleve ...177

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Aelbrecht Simonsz Storm van Wena, geboren [ca. 1556], 

dijkgraaf van Delfland 1592-1629. Bij de eedsaflegging 

15. Wapen van Simon Gerritsz Storm. In zilver een zwarte dwarsbalk be-
laden met een zilveren ring, en vergezeld van drie rode leeuwenkoppen. 
GAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart van Delft 1476.

16. Wapen van Aelbrecht Simonsz Storm van Wena. Wapen: gevierendeeld: 
I en IV in goud een blauwe dwarsbalk (Wena); II en III in zilver een zwar-
te dwarsbalk, vergezeld van drie rode leeuwenkoppen, blauw getongd 
(Storm). Hoogheemraadschap Delfland, Wapenkaart in de studiezaal van 
het Hoogheemraadschap Delfland. Dit wapen is niet volgens de heraldi-
sche regels ontworpen. Zijn wapen diende bij gevierendeeld te worden: I en 
IV het wapen Storm en II en III het wapen Van Egmond. Het in bezit hebben 
van een heerlijkheid wordt weergeven met een hartschild. Tot op heden 
heb ik geen enkel bewijs gevonden dat hij heer van Wena was.
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in 1592 stond dat tot zijn taak behoorde het oppakken 
van landlopers en vagebonders,178 woonde op de hoek 
Oude Delft en de Stormsteeg, die na zijn dood Baljuw-
steeg werd genoemd, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 2 
september 1629.

2.  Geertruijt Simonsdr Storm, overleden na 1632, trouwt 
mr. Gijsbert (Gisbertus) van Loon, student te Leiden 5 
april 1581,179 promotie ald. 27 november 1585,180 advo-
caat voor het Hof van Holland, raad van Prins Maurits, 
raadsheer in de Raad van Brabant 1605-1629, overle-
den 1629, zoon van mr. Anthonis van Loon, raad in het 
Hof van Utrecht, en Hildigondis Pijll.181

3.  Cecilia Storms van Wena, juffr. compareert Delft 28 juli 
1632,182 wonend aan de Verwerdijk 1639, begraven Delft 
(Nieuwe Kerk) 2 maart 1639.

 8 januari 1633: De ridderschap etc. doen te weten, 
alsoo Juffrou Cecilia Storms van Wena, ons verthoont 
heeft hoe dat door ’t overlyden van wylen Joncker Jo-
han Storm van Wena, haeren broeder, op haer gede-
volveert was het recht van collatie van seekere vicarie 
by haeren grootvader en sijne susters in den jare 1502 
gefondeert op St. Pieter en Pauwels autaer in de Nieu-
we kercke van Delft, en dat sij suplliantie de vicarie 
geconfereert hadde op Willem Halcket, haer susters 
dochters soone, geprocreert by wylen den Colonel Sir 
Johan Halckett, in conformiteyt van den acte van Col-
latie, daer van by de suppliante voor den notaris Cors 
Couckebacker den lesten July 1632 gepasseert. Supli-
ante verzoekt confirmatie en approbatie.183

4.  Margaretha Simonsdr Storm van Wena, overleden 
vóór 1632.

5.  Johan Storm van Wena, Joncker, wonend te Delft 1630, 
wonend aan de Voorstraat 1632, ongehuwd, begraven 
Delft 12 juni 1632.

 Hij compareert als ware en wettige patroon van een vi-
carie gesticht op het altaar van St. Pieter en Pouwels in 
de Nieuwe Kerk te Delft 7 januari 1630.184

6.  Elisabeth Simonsdr Storm van Wena, overleden vóór 
1632.

IIIc. Jan Roo (Roe) Gerritsz Storm, geboren [ca. 1440], schepen 
van Delft 1504, 1505, overleden vóór 12 maart 1507, trouwt 
Aechte (Agatha) Arentsdr Tou Hendricks, overleden vóór 
24 mei 1534, dochter van Arent Tou Heijndricksz, schout 
van Hof van Delft, en Margriet Gerrijtsdr.

 Hij compareerde te Delft ten behoeve van Vrank Gerrit 
Storms, zijn broer 14 november 1487.185

 Heeft samen met zijn zusters en Gerrit Storm een vicarie 
gefundeerd in de Nieuwe Kerk op het altaar van St. Pieter 
en Pouwels 1502186, deze vicarie zal steeds devolveren aan 
de oudste en naaste erfgenamen van Gerrit Storm en zijn 
eerste vrouw Maria.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Maria Jansdr (Marie Jan Roendr) Storm van Wena, 

trouwt met mr. Jan van Utrecht Jacobsz, heer van De 

Tempel, Rodenrijs en Groeneveld etc., geboren Delft, 
overleden 12 november 1553, zoon van Jacob Jansz van 
Utrecht, veertigraad van Delft.187

 Jan van Utrecht compareerde 1 juni 1482 met een brief 
gekocht bij mr. Jacob Jansz van Utrecht zijn vader, bal-
juw van Delfland, dijkgraaf van Delfland 1518-1536, be-
leend met de helft van de zijdewinde tussen Delft en de 
Schie in het ambacht Schie 28 oktober 1532.188 Beleend 
te Hellevoet met een vierde van de helft van de bedijk-
te Struyt, voor Marie Jansdr, zijn vrouw, bij overdracht 
door Dirk Hen Touw 27 mei 1533.189

 Bij de 10de penning van 1543 te Delft aangeslagen voor 
een schuur aan het Oude Delft voor 5 schellingen,190 
blijkbaar woonde hij buiten Delft.

 Jan van Utrecht, koopman, geboren te Delft, nu te Ant-
werpen, machtigt Sebastiaen van Utrecht, zijn broeder 
koopman te Antwerpen 5 maart 1546.191

2.  Grietgen Jan Roendr Storm, trouwt (1) Huych de Bye,192 
trouwt (2) (huw. voorw. Delft 31 december 1531)193 mr. 
Galeyn Dircxz, brouwer, veertigraad van Delft 1540, 
toeziender Grote School 1542, schepen 1552, overleden 
16 september 1565.

 Galeyn Dircz werd aangeslagen bij de 10de penning van 
Delft 1543 voor zijn huis aan de Molsteeg voor 3 pond 
en 12 schellingen.194

3.  Aeltgen Jan Roensdr, trouwt Jacob Pietersz van Buy-
ten, zoon van Pieter Gerritsz van Buyten, leeft nog 1551-
1554 te Leiden.

 Hij werd aangeslagen bij de 10de penning van 1543 voor 
een bedrag van 2 pond en 2 schellingen voor zijn huis in 
’t Elleffde sestiendedeel.195  <<
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Franse vluchtelingen in Veere na 1685

Velen ontvluchtten Frankrijk in de zeventiende eeuw om religieuze reden en 
vonden onderdak in Zeeland. Dat is bekend. Vaak is in dat verband gewezen op 
het voorkomen in Zeeland van talrijke familienamen van Franse herkomst. In het 
Zeeuws is er nog altijd veel invloed vanuit het Frans aanwijsbaar. Er wordt zelfs 
beweerd dat de Franse afkomst aard en karakter van de mensen in opeenvolgende 
generaties beïnvloedde. De vluchtelingen vonden meestal werk op het platteland 
en hadden vaak een karig bestaan. Bekend is ook dat hun komst al sinds 1595 
leidde tot aparte Waalse kerken1, zowel in Staats- (nu Zeeuws-) Vlaanderen als 
op Walcheren (Middelburg, Vlissingen) en later in Tholen2, Veere, Arnemuiden en 
Zierikzee3, in welke twee laatstgenoemde plaatsen deze kerken slechts een kort 
bestaan kenden. 

1. Op de rede van Veere. Zeeuws Archief, Beeldbank, Hist. Topografische Atlas nr. 1757.



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 1  –  43 

Vrij onbekend is hoe de situatie in de stad Veere aanleiding 
werd tot instelling van de Waalse kerk. Genealogische zoek-
tochten naar onder andere de families Surmon(d) en Veau en 
hun komst in Zeeland hebben een helder beeld opgeleverd van 
de wijze waarop zij in Veere na 1685 onderdak vonden. Voorts 
staan we stil bij de manier waarop zowel burgemeesters, 
burgers en kerk reageerden op hun komst en bij wat de jonge 
Waalse kerkenraad voor de kiezen kreeg om hun de helpende 
hand te bieden.

Verbindingen

Hoe konden Fransen Veere bereiken? Was er een Franse ge-
meenschap in deze stad vóór 1685?
Een blik in de Waalse notulen van 1686-’88 leert dat velen af-
komstig waren uit dorpen rond Calais en Guines, rond Parijs en 
het Picardische Noyon, Amiens en Compiègne. Eveneens kwa-
men zij uit het zuidelijke Clermont, Rochefoucault en Sainton-
ge, om maar enkele plaatsen te noemen. 
De nog altijd onbegrijpelijk wrede maatregel van Lodewijk XIV 
in 1685 om het Edict van Nantes uit 1585 te herroepen waar-
door de hugenoten zelfs geen beperkte religieuze vrijheid 
meer werd gegund, was er de oorzaak van dat duizenden – hun 
aantal is soms geschat op een half miljoen – alleen, of in groe-
pen en met hun gezinnen Frankrijk achter zich lieten. Ze stel-
den uitoefening van hun religie hoger dan datgene wat hen aan 
huis en land bond. 
De nieuwe stroom politiek-religieuze vluchtelingen, na 1685, 
was een forse sociale en economische aderlating voor Frank-
rijk. De koning stelde extra kust- en landwachters aan om 
wegtrekken te verhinderen. Bovendien werden bezittingen 
verbeurd verklaard van iedereen die binnen twee jaar niet 
terugkeerde naar huis en haard. Al had men een zware tocht 
voor de boeg, toch riskeerden ouderen en jongeren de geva-
ren. Het was voor hen relatief gemakkelijk Zeeland over zee te 
bereiken. Het lag immers dicht bij Frans-Vlaanderen en al snel 
kon men in het vrije Sluis belanden of in andere havensteden. 
Veere kende nog in 1768 beurtschippers op Duinkerken.4 Ver-
bindingen tussen de Zeeuwse eilanden waren tamelijk kort: 
veren voeren frequent tussen de havensteden heen en weer. 
Eenmaal in Zeeuwse wateren lag de hele provincie binnen hun 
bereik.

Ook was er vanuit Zeeuwse havensteden frequent scheep-
vaartverkeer met de Franse kuststeden aan de Atlantische 
oceaan en onderhielden voorname en gewone burgers, in Mid-
delburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee, relaties met Franse 
koopliedenfamilies. Reizen over landwegen door de Zuidelijke 
Nederlanden bleef na de vrede van Munster in 1648 riskant. 
De bisschoppen in de Spaanse Nederlanden waren gespitst 
op het maken van gijzelaars en op ontvoering van kinderen om 
hen aan de ouderlijke macht van protestanten te onttrekken. 
Hulsbergen geeft daarvan voorbeelden in zijn verhaal over de 
politiek-religieuze relatie van Zeeland en Vlaanderen.5

Dominee Pierre Trouillard uit Guines, kerkelijk centrum van 

de regio Calais, reisde waarschijnlijk ook over zee. Nadat zijn 
kerk werd gesloten en gesloopt, op bevel van koning Lode-
wijk XIV, door de bisschop van Boulogne-sur-Mer, vertrok zijn 
gemeente massaal naar Engeland en Zeeland. Zelf kwam hij 
oktober 1685 in Cadzand en Groede aan, vlak over de toen-
malige Spaanse grens. Hij werd predikant te Groede. Daarna 
trok hij naar Canterbury waar hij de Waalse gemeente bedien-
de en discussies meemaakte over de vraag of Groede, dan 
wel Canterbury opvolgster was van de gemeente te Guines. 
In 1699 werd hij predikant te Middelburg waar hij opnieuw 
veel ex-kerkleden uit Guines aantrof: families als Catteau, Le 
Conte, Le Dan, De le Haye, Louchert, Six en Surmon om enkele 
voorbeelden te noemen.6 Hij stierf in Middelburg in 1702.
Zeeverbindingen vormden een geschikte route. Veerse koop-
lieden en schippers onderhielden sterker dan beurtschip-
pers, incidenteel dan wel continu, relaties met diverse Franse 
havens. 
De Veerse schipper Pieter van Dalen woonde met zijn 62-jari-
ge voorknecht Heyndrick Lodewijck in Duinkerken. Hij regelde 
ladingen voor de Veerse koopman Pieter Buteux en Jan de Wal. 
Bijvoorbeeld op 31 augustus 1685 een lading bruine Caraïbische 
suijckeren. Buteux had die lading in Veere gecontracteerd voor 
de konstabel van de Franse consul Pieter Chabet in Amster-
dam en leverde die ook.7 
Koopman Pieter Thijssen woonde te Bordeaux als vertegen-
woordiger van de Veerse burgemeester Leonard Thijssen, die 
verwant was aan notaris Pieter Thijssen te Veere. Burgemees-
ter Leonard moest in november 1686 scheepsbehoeften beta-
len voor het schip De Hoope aan schipper Jacob de Rijcke.8 
En in januari 1686 was schipper Jacob Cornelisse onverwacht 
met zijn schip De Hope uit Edam de haven van Veere binnen-
gelopen vanwege ongunstig weer. Hij was op weg naar Duin-
kerken voor monsieur Jacob Lievens. Dat legde de klerk van 
burgemeester Thijssen Willant Hygeret vast om mogelijk later 
geharrewar te voorkomen. Kortom, Zeeuwse en andere sche-
pen reikten tot ver in Atlantisch gebied.

Aanwas in Veere

De zorg voor het groeiende aantal Fransen werd hèt motief 
voor het installeren van een kerkenraad. Bij de oprichting 
legde deze met de magistraat zijn intentie vast in een over-
zichtsakte. Daaruit trekken we eerst de gang van zaken na. 
Vervolgens nemen we de drijfveer onder de loep. 
Formeel neemt waarschijnlijk de vroedschap van Veere begin 
1686 het initiatief voor een Waals kerkbestuur, al zal het een 
samenspel van predikant en magistraat zijn geweest. Want 
het begin lijkt op wat elders, bijvoorbeeld in Groede, gebeur-
de. Pierre Trouillard was nauwelijks in Groede gearriveerd of 
hij was al beschikbaar als predikant van de Waalse kerk aldaar. 
In Veere zijn ook predikanten gearriveerd, onder meer seig-
neur Antoine Catel, predikant uit het Noord-Franse Compièg-
ne. In januari 1686 zetten de Zeeuwse Staten de Veerse magis-
traat aan het denken blijkens de notulen van Wet en Raad. Hij 
ontvangt op 26 januari 1686 een missive dat ook Veere wordt 
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aangeslagen voor een bijdrage in de financiering van Fran-
se predikanten. Daarom neemt de vroedschap op 6 februari 
1686 twee predikanten voor haar rekening. Een predikant die 
gehuwd is, kan aanspraak maken op 400 gulden jaarlijks, on-
gehuwden hebben recht op 300 gulden. Enkele dagen eerder, 
op 2 februari, leverde dominee Antoine Catel zijn attestatie in 
bij de magistraat. De burgemeesters nemen er met genoegen 
kennis van. Ze regelen op 4 maart de documentatie voor Catel 
zodat hij zich wettig kan presenteren op de Waalse classis. De 
classis komt op 6 maart 1686 in Vlissingen bijeen. Het verzoek 
om een Waalse kerkenraad te Veere op te richten, krijgt volle-
dige bijval. De classis draagt de Franse kerk te Middelburg op 
dit snel te realiseren. De Waalse predikant Pierre Joncourt en 
ouderling Jean Monjé voeren hun taak serieus uit. Op zaterdag 
3 april 1686 laten ze zich van de hoofdstad naar Veere vervoe-
ren. Ze dienen zich aan bij de vroedschap als deputatie van 
de Waalse classis en van de Waalse kerk te Middelburg. Zelfs 
hebben ze in hun bagage de namen voor het predikant-, ouder-
ling- en diakenschap te Veere.
Het valt allemaal in goede aarde. Na de Paaspreek van 14 april 
1686 in de grote kerk installeert dominee Pierre Joncourt zijn 
collega Castel als predikant, zij het voorlopig. De drievoudige 
publicatie komt daarna, zodat Catel op 2 juni 1686 definitief 
wordt bevestigd. Op 14 april worden Guillaume Goudet ou-
derling en eerdergenoemde klerk Williant Hygeret diaken van 
de kleine troupeau (kudde), een Eglise naissante (wordende 
kerk). Dit alles vermeldt de acte die dezelfde dag wordt op-
gemaakt. Burgemeester Cornelis Kien en Johannes Ros on-
dertekenen deze.9 De aanwas van Fransen in Veere komt in 
de loop van 1686 op gang. In mei 1686 acht de magistraat het 
nog afdoende de bovenzaal van het Gildehuis aan de Markt 
beschikbaar te stellen voor Franstalige samenkomsten.10 Het 
kerkbestuur krijgt vaster vorm: op 28 juli 1686 wordt Zacharie 
Chastelain senior als tweede ouderling en op 28 september de 
tweede diaken, Zacharie Chastelain junior, benoemd. Vrij kort 
daarop, op 19 april 1687, wordt een tweede predikant aange-
trokken: Jean Cambois du Roc, afkomstig uit Montausier in de 
omgeving van Royan. Op 25 mei 1687 treedt hij aan. Voor zijn 
bevestiging werkt hij al in Veere als extra-ordinair pastor, nu 
dus regulier. De raad breidt zich in 1687 opnieuw uit met ouder-
ling Henri Bernard uit Compiègne.11 Dominee Catel maakt het 
niet mee. Vlak daarvoor, op 21 augustus 1687, sterft de 38-ja-
rige predikant. Zijn weduwe wordt goed verzorgd. Jaarlijks 
krijgt ze 100 rijksdaalders toegekend voor het gezin. Wanneer 
Jean Cambois in 1689 ernstig ziek is, valt de eveneens uitge-
weken, oudere dominee David Casançau een jaar voor hem 
in. Daarom vereert de magistraat hem met een extra toelage. 
Aanvankelijk schakelde men namelijk bij voorkeur recent uit-
geweken predikanten in, liever dan degenen die al een tijd in 
Zeeland verbleven.
In 1717 is de kerkenraad stevig in Veere gevestigd. Het bestuur 
raakt nauw verweven met de magistraat. Het telt twee bur-
gervaders. In 1709 treedt burgemeester Jacobus Lambert Col-
ve in Serooskerke tot de Franse gemeente toe. Dat jaar nog 
wordt hij ouderling. Burgemeester J. Hendrik Haak Kerkman 

functioneert in 1717 als zodanig en is tegelijk weesmeester. 
Het accent ligt ook dan op het diakenschap. Er zijn evenveel 
diakenen als ouderlingen. Het zijn Gabriël Lola, Chr. van Genee, 
Corneille Ceuvel, raadsheer van Veere, en Jean Casaubon. De 
tendens naar aristocratie zet zich door in de verkiezing van 
Nicolaas Steengracht, raadslid en pensionaris van Veere. Hij 
is op 24 december 1725 ouderling. Hem wordt dan het beheer 
van de gelden toevertrouwd voor de armen in de Franse ge-
meente, evenals overigens dat van de gelden voor de armen 
van de Nederduitse kerk. Goedkeuring voor onder meer extra 
collecten loopt voortaan via hem. Toezicht is wel nodig. Want 
men ontdoet zich in collecten nogal eens van quaat geld, [dat 
is geld waarvan de randen afgeslepen zijn]. Met andere woor-
den: de kantjes zijn er afgeslepen zodat het minder waard is. In 
1738, bijvoorbeeld, koopt Jacob Veau, zoon van Jean Veau, dat 
soort geld tijdens een veiling op, als hoogstbiedende.

Drijfveer

Wat was precies het motief van kerk en magistraat tot instel-
ling van een heuse raad voor de bestaande Waalse kerkge-
meenschap? 
De kersverse ambtsdragers zetten in de reeds vermelde acte 
van 14 april 1686 het tweeledige doel neer dat overheid en 
kerk hadden. Dit staat zelfs aan het begin en vangt de aan-
dacht. De vroede vaderen hebben de verzameling van Fransen 
op het oog en levensbemoediging van arme mensen (inclinati-
on pour receuillir et pour consoler ces pauvres affligés). Met 
andere woorden, het is niet louter een kwestie van (sociale en 
politieke) orde om hen een erkende structuur te bieden. Het 
gaat evenzeer om vertroosting (consoler).
Uiteraard is er de vroedschap alles aan gelegen om een forme-
le kerkinstantie ingesteld te krijgen: het bevordert de goede 
orde en zeden. Dat wordt vertolkt in de benoeming van civiele 
wijkmeesters. In 1693 blijkt dat ‘vele arme persoonen zichzelf 
en hare kinderen niet konnen onderhouden terwijl ze binnen 
Veere een bestaan zoeken en zich binnen haar Jurisdictie 
neder setten.’ De wijkmeesters moeten zorgen dat ieder het 
nodige ontvangt en een aangenaam leven heeft in de stadsge-
meenschap.12

Serieuze overheidszorg

De overheid wenst iedereen een aangenaam verblijf toe in 
Veere.13 Overheid en kerk werden evenwel door meer gedre-
ven dan het belang van politieke en morele orde. We bekijken 
hoe serieus overheid en kerk de armenzorg op zich namen. Dan 
letten we op maatregelen van de overheid voordat het kerkbe-
leid specifieker aan de orde komt.
Armenzorg mag de gemeenschap wat kosten. Politiek krijgen 
de Fransen dezelfde rechten als de Schotten: vrijdom van 
belasting, aldus de vroedschap op 24 september 1686. Dat 
recht werd al eerder en ook later aan Franse schoolmeesters 
toegekend. Deze ruimte geldt nu meer algemeen voor alle 
Fransen.
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In financieel opzicht bewijst de overheid dat het haar ernst is. 
Er worden aparte collecten ingevoerd. 
Op 26 november 1686 wordt een commissaris aangewezen 
voor de jaarlijkse rekening van de Franse kerk. Deze zal aan 
de magistraat worden overhandigd. Bovendien zal een ‘twee-
de beurze’ (collecte) in de kerk worden ingesteld. De overheid 
wil, behalve het aanwenden van enig gemeenschapsgeld, de 
burgers direct belasten om extra geldopbrengst te genereren. 
Samen met de kerkenraad wordt besloten dat een diaken aan 
het eind van elke kerkdienst, en wel onder het zingen van de 
laatste psalm, rond zal gaan met de collectezak. De opbrengst 
krijgen de ouderlingen in handen. Zij zijn uiteindelijk verant-
woordelijk voor de praktische verzorging. 
Op 9 november 1686 werd al besloten dat de helft van de aal-
moezen voor de armen aan de Franse gemeente besteed zal 
worden.
Daarbij is het Godshuis in de Warwijkse straat (1594-1819) in 
beeld. Ook daarbij vloeien kerk- en overheidstaak ineen. Het 
tehuis biedt onderdak aan armen, wezen, oude mannen en 
vrouwen onder directie van regenten of arm- en weesmees-
ters.14 Diaken Hygeret wordt er direct bij betrokken. Hij krijgt 
op 16 april 1686 zitting in het bestuur en wordt zo tegelijk 
wees meester. Met de boekhouder zijn de armmeesters voorts 
busseman en verantwoordelijk voor de opbrengst van collec-
tebussen die in alle publieke gelegenheden (‘publycke comp-
toiren’) en herbergen zijn geplaatst. 
Eén diaken van de Waalse kerk wordt steeds aangewezen 
als armmeester. In 1741-1746 is dat Jacob Veau. Zijn weduwe, 
Laurina Brandt krijgt in 1761 werk als schoolmeesteres (ma-

tres) en linnennaaister toegeschoven en is opvolgster van 
de overleden Elisabeth Gullings. Op haar beurt wordt ze na 
haar overlijden in 1767 vervangen door Aagtje Bouxem. Dat 
regelen de regenten Buijt, Du Buisson en De Geyter.15 Ove-
rigens is niet iedere bewoner van het Godshuis armlastig. 
Madeleine Surmon, schoonmoeder van Laurina Brandt, kan 
zich in 1707 inkopen voor 300 vlaamse ponden als 78-jarige 
provenierster.

De hulp van de regenten van het Godshuis kent grenzen. Het 
geld moet immers goed besteed worden! Dat wil zeggen, het 
moet aan de Veerse stadsgemeenschap ten goede komen. 
Wanneer Nelletie Bastiaens hen op 30 juli 1697 ‘wat onder-
stant’ verzoekt ten behoeve van een jongetje dat uit Vlaan-
deren is gekomen en in Veere langs de straat zwerft, kijken 
de armmeesters zuinig. Eerder hebben ze de beurs al open-
getrokken voor een jongetje dat ‘tot Vere lancx de strate liep’. 
Vrouw Bastiaens dringt er nu (weer?) op aan. Het gaat alleen 
maar om een bijdrage van de armmeesters. Zelf heeft ze 
met andere burgers de beurs al geopend. Het maakt de arm-
meesters niet guller. Slechte ervaringen met het jongetje van 
‘weynige jaren geleden’ zit hen dwars. Dat jochie hebben ze 
‘in plunje gestoken’. Het is er vervolgens vandoor gegaan. Hun 
bijdrage aan de jongeman leverde Veere toen geen profijt op. 
Daarom besluiten ze nu niet op Nelletie Bastiaens’ verzoek in 
te gaan.16

Veerse burgers ontfermen zich inderdaad over de ‘vremde 
menschen’. Daardoor worden ze dikwijls zo belast dat het hen 

2. Het Godshuis te Veere 1595-1817. Uit: T. Polderman en P. Blom, Veere van vissersbuurt tot vestingstad, bouwstenen 
voor een stadsgeschiedenis, Goes 1996, p. 81.
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boven het hoofd groeit. Ze halen vreemdelingen bij zich in huis. 
Dat krijgt naam als delogeren. Vaak hebben ze geen plek meer 
voor ‘den armen deser stad’. Dat moeten wijkmeesters per 24 
oktober 1693 tegengaan door zowel de armen over de burgers 
te verspreiden als hen in beeld te houden voor goede opvang. 
Dat lezen we in een uitgebreide akte van Wet en Raad van 29 
augustus 1693. Op allerlei manier toont de magistraat zijn 
goede wil. Wanneer op 25 mei 1686 een grote brand de kerk 
verwoest, stelt hij het Gildehuis aan de Markt beschikbaar 
voor Waalse samenkomsten. De groei van Fransen wordt ex-
plosief. Het gevolg is dat de bovenzaal van het Gildehuis te 
klein wordt. Hen wordt het slachthuis toegewezen tot 1699. 
Dan is de kerk gebruiksklaar en heeft de Waalse gemeente 
weer een degelijk en vast onderkomen. De tweede predikant 
Jean Brutel de la Rivière kan het herstelde onderkomen op 22 
november inwijden.

Kerkenwerk

Het gebied waar de Waalse kerk jurisdictie had in spirituele za-
ken was groter dan het gebied waar de Wet en Raad te Veere 
jurisdictie had. Jacob Sconnart vestigt zich met zijn 17-jarige 
dochter Esther in het dorp Serooskerke, evenals Jaques Ver-
lin die met zijn vrouw Anne Boc en zijn gezin aankomt uit het 

Franse Marck bij Calais. De bewoners aldaar vallen onder de 
hoede van de Waalse kerk te Veere. Dat geldt misschien even-
eens voor inwoners van het dorp Gapinge. Burgemeester Col-
ve voegt zich officieel, vanuit de gereformeerde kerkgemeen-
schap in Serooskerke, bij de Franse gemeente Veere terwijl hij 
in Serooskerke blijft wonen. Evenmin als de magistraat gaat 
het de raad om de goede orde op zich. Men kent weinig forma-
lisme. 
Pas in 1717 constateert men met schrik dat een ledenlijst ont-
breekt. Predikant Gabriël Maturin registreert weinig. Doop-, 
huwelijk- en begraafboeken worden niet ingevuld. Incidenteel 
spreken de notulen over een huwelijk. Zo wordt het huwelijk 
vermeld van Jacques de Zuevremont, lid te Veere en ex-lid te 
Dieppe, met Suzanne Parier uit Rouen. Voorafgaande aan de 
huwelijksvoltrekking op 30 december 1687 zijn de gebruikelij-
ke drie afkondigingen netjes gerealiseerd, hetgeen er op wijst 
dat Jacques al enige tijd lidmaat was. 
En op 25 september 1688 wordt gesproken over het huwelijk 
van Suzanna Veau met Pierre du Mortier, (ook) uit Guines, in-
middels lidmaat van de Waalse kerk te Middelburg. Omdat 
haar moeder Madeleine Surmon en haar broer Jean Veau het 
later met dit jonge paar aan de stok krijgen, namelijk op 4 
augustus 1692, weten we zeker dat ze Waalse kerkleden zijn. 
Madeleine en Jean worden dan van het avondmaal uitgesloten 

Lijst van lidmaten21

Notulen 6 april 1717, o.a. Article 8: La Compagnie ayant re-
marqué qu’on a negligee jusques icy de faire une liste exacte 
de tous les members de cette Eglise; elle a chargé esté soijer 
Pasteur de l Eglise de dresser la suivante.
Membre du Consistoire:
1.  J.L. Colve, bourgemaitre de cette ville, ancien.
2.  J.H. Haakkerkman, Bourgemaitre de cette ville, ancient.
3.  G. Lota diacre.
4.  Chr. Van Genée, diacre.
5.  Corneille Ceuvel Conseiller de cette ville, diacre.
6.  Jean Casaubon, Elu diacre.

Membres du troupeau
7.  Alexandre Coning, G. Baillif et Directeur de la Compagnie 

des Indes orientales.
8.  Mme Coning, son epouse.
9.  Jacques Marinus.
10.  Abraham de Gelijn.
11. J. Oversee.
12.  et son epouse N. Oversee.
13.  J.L. Verelst, Conseiller de cette ville.
14.  N. Verelst, son epouse.
15.  Anne Goupé.
16. Marie Bouteiler, Magdeleine.
17.  Nicolas, Trancouit, cidevant diacre.
18.  Marie de la Haye, veuve de Charles Roizin.
19.  Marie Blanchart.

20.  Marie Françoise de Ceu.
21.  Jacques Brassart.
22.  Pierre Angours.
23.  Charlotte de la Haye.
24. ... Sebastien, Capitaine de la garnison de cette ville.
25.  M.elle Catel, veuve de Mr Catel, premier minister de 

cette Eglise.
26.  M.elle Catel, fille dudit Pasteur.
27.  Jean Vatel.
28.  Jeanne Vatel, sa femme.
29.  Jaques Huguel (doorgestreept).
30.  Pierre Boutelier.
31.  Pierre Angouis.
32.  Pierre Vatel.
33.  Jean Baptiste Vatel.
34.  Adrieu Terleman.
35.  N. ter Salve Capiteine.
36.  Mme Salve son epouse.
37.  Henri Patoun.
38.  Marie Catherine Trafeu, veuve.
39.  Le veuve Renard. 
40. Renard son fils. 
41.  Renard le plus jeune. 
42.  Renard sa fille.
43.  Renard sa plus jeune fille.

Faire en consistoire le 6 avril 1717.
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omdat ze ten aanzien van Suzanna een schandaal begingen. 
Hier valt te proeven hoe sterk de raad zich inlaat met Franse 
geloofsgenoten.

Tijdens hun vlucht uit Frankrijk naar Zeeland blijken vele uitge-
weken hugenoten te hebben deelgenomen aan de paapse mis 
om hun identiteit als hugenoot te verdoezelen en niet in de ge-
vangenis te belanden of na opgepakt te zijn, het verblijf in de 
cel te kunnen bekorten. Zij presenteren zich na aankomst bij 
de Waalse broeders en betuigen leed over hun misstap die ze 
aan de vervolging (succumbé sous la persecutions) wijten. Ze 
verlangen in de gemeenschap te worden opgenomen en in de 
avondmaalsviering te delen. Dit verschijnsel raakt bekend, zo-
als onder meer ook in Dover en Canterbury, als reconnaissan-
ce, schuldbelijdenis.17 
De gang van zaken is te Veere als volgt. Na aankomst doen zij 
hun verhaal en geven te kennen dat ze tot de gemeente willen 
toetreden. Vervolgens tekenen zij een verklaring en doen daar-
na voor de gehele gemeente boete en schuldbelijdenis. Dat 
laatste stuit op kritiek. Toehoorders vinden publieke schuld-
belijdenis niet passen bij de pratiques van de Waalse kerken. 
Daarom wijzigt de kerkenraad de procedure op 22 augustus 
1686. Schuldbekentenis wordt voortaan gehoord door de raad 
alleen. Dat geeft de mogelijkheid tot een echt gesprek en een 
persoonlijke toets. Daardoor raken de broeders te meer over-
tuigd van de marques sincères van ieders bekering en boete. 
In dat alles richt de raad zich op de innerlijke vrede van wie 
schuld belijdt. Stelselmatig en nadrukkelijk is dit een notule-
ring waard, zodat het refreinmatig klinkt dat betrokkenen in 
vrede mogen heengaan. Het gaat immers om de gemoedsrust. 
Telkens wordt geconstateerd dat de boetelingen vrij zijn in 
hun geweten; ze ontvangen la paix de l’ Eglise. Van 1685 tot 1717 
is de raad er erg druk mee. Henry Bernard uit Compiègne is er 
een voorbeeld van.18 

Het feit dat familieherenigingen voorkomen valt op te maken 
uit persoonsgegevens. De kerkenraad weidt er helaas niet 
over uit. Dominee Jean Cambois treft in Veere, zo weten we 
in ieder geval, zijn vader Daniël, zus Anne en nicht Marie Pou-
tignac. Zijn moeder heeft kennelijk standgehouden. Zij hoeft 
geen boete te doen. 
Zetten we het aantal boetelingen uit 1686 en 1687 op een rij 
dan zien we de volgende Fransen aan de raad voorbij komen:
12 mei 1686: Henri Bernard, koopman uit Compiègne met zijn 
vrouw en zoon Charles.
25 mei 1686: Charles Roizin uit Crevecoeur lid van Clermont, 
Pierre Honoré uit Sanpuis in Normandië, Isabelle Bellay, vrouw 
van Samuel Tems uit Senlis, Madelaine Quentin uit Compièg-
ne, Susanne Olympe l’Abbé uit Verneuil sur Oyse.
2 juni 1686: Michel du Plessis uit Quiberville bij Dieppe.
22 augustus 1686: Jacob Sconnart met zijn 17-jarige dochter 
Esther, en Jaques Verlin uit Marck.
25 augustus 1686 weer een gezelschap uit Compiègne: Jero-
me Bernard, koopman en Berthelemy Bernard, zoon van Henry 
Bernard alhier, Susanne des Enguines, Isabelle le Grand doch-

ter van Jean Goudet en Marie Bernard dochter van overleden 
Charles Bernard, uit Cus bij Noyon, kerkelijk vallend onder 
Compiègne.
27 augustus 1686: Samuel Tems, laboureur, en Anne Boc vrouw 
van Jaques Verlin uit Marck die zich dus met haar gezin in 
Serooskerke herenigt.
7 september 1686: Marie de la Haye, vrouw van ouderling 
Charles Roizin die al enige tijd in Veere woont, is nog steeds 
ernstig ziek. Ze belijdt alsnog schuld omdat ook zij destijds 
slachtoffer was (‘succumbée sous la violence’).
9 november 1686: Louis Clergeau, 80-jarige arts (‘chirurgien’ 
van het Schotse regiment) uit Saintonge.
7 januari 1687: Marie de la Croix, 23 jaar, uit Varrennes bij 
Noyon.
22 januari 1687: Pierre Benoit met zijn vrouw Anne le Vent en 
15-jarige zoon Essaye Benoit.
2 mei 1687: Nicolas Houssel, 21 jaar en buurmeisjes uit Viller le 
Bel bij Parijs: Sara Bandouin en Elisabeth Parcher.
11 mei 1687: Pierre Cateau uit Breme bij Guines.
25 juni 1687: Nicolas Houssel senior met dochters Nicole en 
Elisabeth uit Viller le Bel bij Parijs, en Samuel Cugnières uit 
Amiens.
6 augustus 1687: Suzanne Godin uit Picardië.
1 oktober 1687: Jacques de Saine, die drie weken gevangen 
heeft gezeten toen hij trachtte te vluchten uit Guines, en 
Benysse Petit uit Viller le Bel.
4 november 1687: Magdelaine Ferrard, Marie Cahais, Marthe 
de la Vieille, Anne le Vieille.
15 november 1687: Suzanne Guichet, weduwe van Elie Boutin 
uit Saintonge.
7 augustus 1688: Daniël Cambois met dochter Anne Cambois, 
nicht Marie Poitignac en Catherine Chavaud, allen uit Roche-
foucaud.
14 augustus 1688: Philippe Anger, Marie Schram, dochter van 
overleden Haie Schram.
22 augustus 1693: Jean Thiebaut uit Vitry.
11 augustus 1694: Daniel en Pierre Angoisse met hun vrouwen 
Charlotte en Madelaine de la Haye; beide echtparen worden 8 
november 1693 opgevangen en krijgen vanwege hun pure ar-
moede turf en een zak tarwe toebedeeld evenals huisraad en 
kleding voor hun niet met name genoemde kinderen.

Het loopt haast als vanzelf over in het afleggen van geloofs-
belijdenis. Elisabeth Barberij, 17 jaar uit Guines, vraagt te mo-
gen deelnemen in de avondmaalsviering. Ze werkt bij dominee 
Cambois in huis. Evenzo Anne Heurtin weduwe van Jean Roy, 
Françoise Melaine, dochter van Jean Melaine en Mathurine 
Friteau.
Na 1717 houdt de raad zich steeds meer bezig met puur zake-
lijke gegevens. Het gaat dan vooral over tijd en regelmaat van 
avondmaalsviering (gelijktrekken van de datum met die van de 
Nederduitse kerk) zonder opmerkingen over censuur, en met 
afvaardigingen naar de Waalse synoden.
Het doet vermoeden dat de zakelijke inslag en sterke aan-
dacht voor het besturen van de kerkgemeenschap zich in late-
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re jaren doorzet. Al direct na zijn installering vraagt dominee 
Catel, op 30 mei 1686, de magistraat een document om zich 
aan de Waalse synode te presenteren.

Afloop

De Waalse gemeente kent een duurzaam bestaan in Veere, 
maar ze is niet eeuwig. In 1822 vindt zij haar officiële einde, ter-
wijl de Franse school in 1844 wordt opgeheven. Veere is daarin 
geen uitzondering. In Vlissingen vindt de Waalse gemeente 
in 1825 haar einde. Aldus bestaat de Waalse gemeenschap in 
Veere meer dan een eeuw.
Het einde is soms toegeschreven aan een drastisch ledenver-
lies. Daartegenover staat dat de omvang van de Franse kerk-
gemeenschap niet alleen vóór, maar ook na 1685 moeilijk te 
bepalen valt. De lijst die in 1717 uiteindelijk wordt opgemaakt, 
is kort en zeer onvolledig. Dominee Cambois is vertrokken, 
maar vader Daniël, zus Anne en nicht Poitignac staan er niet 
op. Slechts een enkeling van wie in 1686 en volgende jaren 
(schuld)belijdenis deden, wordt vermeld: Catels weduwe en 
zijn dochter, evenals Marie la Haye, weduwe van ex-ouder-
ling Roizin. Opmerkelijk is dat notulen alleen boetelingen met 
name noemen, terwijl dopelingen en wie geen schuld op zich 
heeft geladen als leden onvermeld blijven. Bijvoorbeeld Ma-
deleine Surmon en haar volwassen kinderen Suzanne en Jean 
Veau. Al is de lijst van 1717 pas 30 jaar later opgesteld, toch is 
het niet waarschijnlijk dat alle in onder andere de jaren 1686 
en 1687 vermelde personen vóór 1717 gestorven of verhuisd 
zijn. Met name valt dan aan de jongeren te denken die schuld 
beleden.
Zelfs na 1717 is de kwantiteit niet goed te traceren. Een andere, 
ongedateerde, lijst is ook zeer onvolledig. Misschien is deze 
uit 1744. Hij telt 98 personen, en alweer geen doopleden! Ook 
missen we onder andere Jacob Veau en zijn gezin. Hij is lid van 
de Waalse kerk, zelfs diaken. Hem wordt in mei 1740 en novem-
ber 1741 als busseman opgedragen de collecten te behartigen. 

Hij loopt dan vrolijk rond als diaken en armmeester aan het 
slot van de Franstalige samenkomsten in de kleine kerk. Zijn 
vrouw Laurina Brandt is eveneens lid. Maar geen van beiden 
staan op de lijst. Toch is Jacob Veau nog in juli 1746 armmees-
ter en wordt hij als meester-metselaar voor reparaties in het 
Godshuis ingeschakeld. Hij is onder meer voor weesjongen 
Marinus den Brouwer verantwoordelijk en geeft hem een leer-
plek in zijn werkplaats. 
Over de omvang van de Waalse kerk te Veere zijn er dus geen 
betrouwbare gegevens. Fagel ziet het getal van 98 in 1744 in 
1808 slinken tot 20 en Blom stelt dat het aantal snel afnam in 
de Franse tijd.19 Waarschijnlijk is de snelle inburgering de be-
langrijkste factor van het verdwijnen van de Waalse kerk. Die 
inburgering is mogelijk bevorderd door de kleinschaligheid 
van de havenstad. De integratie zal ook sterk bevorderd zijn 
door de goede opvangsfeer die magistraat en kerk creëer-
den. Het ging de kerkenraad misschien zelfs te snel. Immers, 
al in 1700 is er een verbod op het gebruik van het Nederlands 
tijdens de kerkdiensten tussen vóór- en na-gebed zodat voor 
de prediking alleen het Frans zou worden gebezigd. Onder 
de gezamenlijke maaltijd, een Frans gebruik na de kerkdienst: 
repas fraternel, werd de Nederlandse taal wel toegestaan.20 
Sociale integratie werd bovendien bevorderd door huwelijken, 
niet minder door armenzorg en opvang in het Godshuis. Al was 
er een Franse school, een Franse weeskamer bestond niet en 
juist ook in het Godshuis werd onderricht gegeven. Voorts, de 
werkomstandigheden zullen overname van culturele gebruiken 
eveneens bespoedigd hebben. Politieke integratie bleek ons al 
in de kerkenraad zelf. Kerkelijk werd de avondmaalsviering ge-
lijk getrokken met die van de Nederduitse kerk, terwijl de kerk-
diensten in hetzelfde gebouw plaatsvonden. Men kon elkaar 
dus moeilijk ontlopen. Anders gezegd, in de kleine havenstad 
was men sterk op elkaar aangewezen. Het vlotte inburgerings-
proces maakt begrijpelijk dat de Waalse gemeente steeds meer 
opging in de stadsgemeenschap van Veere.  <<

Noten
1. J. de Hullu, ‘Hugenoten’, in: Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, 1911 en 1912, op-
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3. E.-J. Marijs, ‘De Waalse gemeente van Arnemuiden’, in: Arneklanken dec. 2000, 
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Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Enkele gebruikte afkortingen: 

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

Tijdschriften

België
Heraldicum Disputationes, jg. 20, 2015-4. A.M. Bosters: Verus 
van Cats (ca. 1600-1638) heer van Bruëlis en Vossemeer [exm. 

Van Tuyll, zijn 16 kw. met 
wapens, x 1626 Geer-
truydt van Wassenaar, 
haar 4 kw.]; P. Donche: 
Geknoei met kwartier-
staten en familiewapens 
voor Pedro Coene uit Se-
villa (ca. 1680) [door de 
gebroeders de Launay, 
notoire vervalsers; ge-
corrigeerde stamreeks 
4 gen.]; J.A. de Boo: Ver-
noemen en vererven, 
het familiewapen Bick-

er Caarten; A. Daae: 700 jaar gebruik van zegel en wapen in 
de familie Daae [in Noorwegen, Denemarken en Nederland]; 
Disputationes: de maanroos; rouwborden in ere hersteld [Van 
Baeren van Schonauwen en Van Oestrum, in de Grote kerk te 
Wijk bij Duurstede].
 Idem, jubileumuitgave 2015; een alleraardigst jubileum-
boekje: M. Van de Cruys: De maan, de wassenaar en de maan-
roos, een heraldische beschouwing van een hemellichaam 
[tientallen facetten van het gebruik van de maansikkel/ lunel/
wassenaar in de heraldiek komen aan de orde, aantallen, plaat-
sing, wendingen, combinaties tot bijvoorbeeld een maanroos 
of het Dianamonogram, de maansikkel als symbool in Egypte, 
Byzantium en de islam, enz.; het boek is buitengewoon fraai en 
overvloedig geïllustreerd, alles in kleur, en voorzien van een 
uitgebreid notenapparaat].
 Idem, jg. 21, 2016-1. G. Haudenhuyse: ’à la bende et dix-
sept billets’ [wapen van Houdenhove; blokjes in de wapens 
van Gentse families]; M. Van de Cruys: Archeologie in wapens: 
Het witte paard van Uffington [het wapen van het Engelse 
district Vale of the White Horse bevat een voorstelling van 
het 123 meter lange en 3000 jaar oude geoglief]; R. de Neve: 
Anders Daae’s artikel ‘700 jaar gebruik van zegel en wapen in 
de familie Daae’ nabeschouwd [in het artikel van Daae in Her. 

Disp. 2015-4 zou de auteur te lichtvaardig hebben geconclu-
deerd dat de Noorse familie Daae van dezelfde stam is als 
het adellijke uitgestorven Deense geslacht Daa]; D. Delgran-
ge: Een onbekend zegel van (de stad) Menen [uit 1594]; A.C. 
Zeven: Een hondenhalsband met het wapen van de Antwer-
penaar Pieter Roose [van een houten hond, gesneden door 
Quellinius de Oude, thans in het Rijksmuseum Amsterdam]; 
Disputationes: wapen von Bera (of von Prera); logomanie [ac-
tie ‘wij willen de Zeeuwse Leeuw terug in het provincielogo’ 
had succes].
 Idem, 2016-2. A. Rabbow: 36 Mark zilver voor een honden-
kop of hoe de Hohenzollerns aan hun helmteken kwamen [in 
1317 gekocht van het geslacht Regensberg]; M. Van de Cruys: 
Iets over helmgenootschappen [van geslachten met hetzelfde 
helmteken]; A.M. Bosters: Ridder Willem Norys (ca. 1450-1512), 
weldoener der Huijbergse Wilhelmieten [uit Bergen op Zoom, 
huwde een Van Halmale, burgemeestersdochter uit Antwer-
pen]; D. Delgrange: Vragen bij een Oudenaardse rol met een 
zegel van Leeuwerghem [wapen op het zegel uit ca. 1380 lijkt 
niet te kloppen]; S. Krick: Een rouwbord Triest te Sint-Joris 
(Beernem) met een merkwaardige sterfdatum [1821 in plaats 
van 1891, bovendien werden op het rouwbord de kwartieren 
van de vader van de overledene weergegeven]; M. Van de Cruys: 
’In trouwen vast’ wapenspreuk van Mechelen of van Berchem? 
[het geslacht Van Berchem voerde de spreuk al in 1548, de stad 
Mechelen van af 1638]; Disputationes: o.a. 700 jaar zegel en 
wapen van Daae [brieven van de auteurs van eerdere artikelen 
over dit wapen]; Wapen van Cuijck, Wapen Berthout.
 Idem, 2016-3. A. Overgaag: Het paardentetraskelion van 
Grosuplje [gemeente in Slovenië voert een gestileerd paar-
denhoofd in het wapen, daartoe geïnspireerd door de archeo-
logische vondst van een tetraskelion of swastika met vier 
paardenhoofden]; P. Donche: Heraldische ex libris van enkele 
leden van de familie Castro y Toledo [Zuid-Nederlandse fa-
milie van Spaanse afkomst; zoektocht naar de familieleden 
voor wie drie verschillende 18

e
-eeuwse ex libris werden ver-

vaardigd]; D. Delgrange: Een zegel van de stad Kortrijk [zelfde 
zegelmatrijs gebruikt in 1474 en 1594]; disputationes: helmge-
nootschapen; wapen geïdentificeerd [van Angelina Bergheijn 
† Sas van Gent 1848]; politieke correctheid familiewapens.
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l’Intermediair-De Middelaar, jg. 70, 2016-2, nr. 414. L. Thilly: Pa-
tronymes cités dans les actes du notaire Couvreux de Dinant 
[samenvattingen van ca. 250 notariële acten 1597-1616]; S. Val-
lette: Récipiendaires liégois décorés de la Légion d’honneur 
sous l’Empire [ca 60 gedecoreerden, Argenteau, Leboutte, 
Ransonnet]; M. Vanwelkenhuizen: Mariages à Bruxelles antéri-
eurs à 1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [verv.; 
ca. 750 huwelijken 17e eeuw; naam bruidegom Sinno tot Weer-
mans met alle Van-namen onder de V]; G. Waltenier: Verv. Dis-
penses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle [huwelijken te 
Mons/Bergen, diverse parochies, met verwantschapschema’s; 
Tacquenier, Louchier, Spierinck van Welle].

Het Land van Nevele, jg. 47, 2016-3. S. De Groote: Waar Willem 
Wenemaer sneuvelde of de slag aan de Rekkelinge in Bachte 
[15 juli 1325; boeren en stadsarbeiders versloegen het leger van 
de Vlaamse graaf; de realiteit achter een geromantiseerde 
gebeurtenis]; A. Dhondt: Getuigenis van Luitenant Gerard van 
Baelen [1912-1961; vocht in de strijd aan het Schipdonkkanaal, 
mei 1940, met informatie over het 17e Linieregiment, waartoe 
hij behoorde]; A. Bollaert: Poeselse kerklijken in de 18e eeuw 
[lijst van 20 personen in de kerk begraven; De Clercq, Leyten, 
Van Parijs]; L. van Wanzeele: Felix van Wanseele, landverhuizer 
uit Nevele in 1867 [1842-1917, ging naar Michigan]; R. Debbaut: 
Staten van goed van de heerlijkheid Het Poekse te Nevele 1761-
1797 [Belsens, Mortier, Wieme]; losse bijlage: J. Luyssaert: Duit-
se bezetting in Nevele 1914-1918, affiches en verordeningen.

De Mechelse Genealoog, jg. 40, 2016-4. H. Jansen e.a.: De 
Kempen bevrijd 1944; R. Lambrechts: Pastoors rapporteren 

over WOI [parochie van 
Heist-Goor]; Hekserij in 
het Mechelse [heksen-
lijst van Brabant; 31 exe-
cuties tussen 1560 en 
1695; vier gevallen nader 
toegelicht, waaronder 
Anna van Ranst 1638]; 
L. Vervloet: De broeder-
schappen: Sint Marcoon 
te Kortrijk Dutsel [leden-
lijsten uit 1705 en 1706].

Idem, jg. 40, 2016-5. 
L. Vervloet: Dacht u dat 
de euro een nieuw idee 
was? [Latijnse muntunie 

1865-1926 tussen Frankrijk, België, Zwitserland, Italië en Grie-
kenland]; R. Borginon: Melaatsheid in Heist in de jaren 1570-
1650: een rode draad doorheen de families van Heist? [familia-
le verbanden tussen erkende gevallen van lepra; Van Orshagen, 
Wijnricx, Vervoort, Bercx]; R. Lambrechts: Pastoors rapporte-
ren over WOI [verv. parochie van Tremelo].

Le Parchemin, jg. 80, 2016 nr. 422. B. d’Ursel: Princes en Bel-
gique: d’Ursel Hoboken, 1717 [Gaspar Schetz huwde in 1549 

Catherine van Ursel, hun 
zoon Conrard, in 1619 ge-
adopteerd door zijn tan-
te Barbara van Ursel nam 
de naam van Ursel aan; 
stamreeks Schetz-Ursel 
15e-19e eeuw hier uitge-
werkt t/m Charles-Jo-
seph 4e hertog van Ursel 
1777-1860, van wie alle 
huidige Ursels afstam-
men; bijlage over het 
huwelijk in 1713 van de 
latere 1e hertog Con-
rard-Albert met prinses 

Eleonora van Salm]; Th. d’Orjo: Les Walcourt, sires de Fontoy 
[zeer verdienstelijk artikel over het mysterieuze geslacht Fon-
toy, dan wel von Fentsch, afstammend van Werry, een jongere 
zoon van Werry III de Walcourt en Gerberge de Montaigu; zijn 
achterkleindochter Jeanne huwde voor 1289 met Hues d’Amel, 
heer van Avillers; via hun dochters en kleindochters kwamen 
delen van Fontoy aan de geslachten Montquintin, Epinal, Billy 
en Bauffremont]; H. Douxchamps: Les quarante familles bel-
ges les plus anciennes subsistantes: Neve de Roden [stam-
reeks 21 gen. 14e-21e eeuw], F. Collin: Sur une pierre tombale 
oubliée dans l’église de Lathuy, Louis Noël †1698 et Catherine 
Grimont †1713 [met genealogie Noël 17e-18e eeuw]; M. Delvaux: 
Nos beaux objets armoriés, l’obiit de Jeanne de Pret [rouwbord 
voor Jeanne (1719-1789 x 1749 Philippe Vermoelen) virtueel 
gerestaureerd]; idem: Nos beaux portraits: Pharaïde de Pret 
Roose de Calesberg [1850-1933, exm. Eulalie Thuret uit een 
bankiersfamilie uit Weesp, Pharaïde huwde achtereenvolgens 
twee broers de Kerchove].
 Idem, 2016 nr. 423. Themanummer: Florilège d’orfèvreries 
armoriées, 32 artikelen over edelsmeedvoorwerpen, veelal 
zilverwerk, waarop wapens zijn gegraveerd. Enkele artikelen 
met wat uitgebreidere genealogische informatie: F. Aumann: 
Un moutardier aux armes van Kielsdoncke et van Winde; C. de 
Fossa: Une timbale aux armes t’Kint [met overzicht Pipenpoy 
x ca 1610 Van Cutsem]; D. de Kerckhove dit van der Varent: Une 
pairie de cuillères de service aux armes Papeians et O’Don-
noghue [Horne van Geldrop]; J.- J. van Ormelingen: Une paire 
de flambeaux aux ‘trompettes’ aux armes Monin et Gérardin 
[met genealogische gegevens van de zilversmid Dominic Bau-
duin †1809 te Maastricht].

De Rode Leeuw, jg. 47, 2016-1. M. Kunnen: Kwartierstaat van 
Petrus Tilmanus Verweijen [1893-1915, gesneuveld, 32 kw., nr. 
9 Petronella van Otterdijk 1795-1836 uit Heeze]; idem: Oudste 
akten burgerlijke stand (1796-1798) van de gemeente Donk [in-
geschreven in het parochieregister, 46 akten, Van den Dijck, 
Hardie, Roosen]; Vragenrubriek: Antwoord Goedermans [ge-
zin van Hendrik, spinner te Maastricht, x ca 1772 Catharina 
Nieten]; Toevallige vondst: Helena Hubers uit Kleine-Brogel 
trouwt met Zwitserse militair [in 1703 met Heyndrick Gobeld]; 
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J. Maenen: Luitenant-Generaal De Krahé, Opperbevelhebber 
van het 3de Legerkorps, dooppeter van Robert Kints uit Lana-
ken [1939]; B. Stoffels, J. Coolen: Eerwaarde zuster Vincentia, 
in de wereld Clara Helena Pieters [verv.; doelstelling van de 
Zusters van Liefde van Leuven; mede-zusters van Nederland-
se afkomst].
 Idem, 2016-2. J. Maenen: De Dalerschans van Zutendaal, 
bezit van de familie Maenen sedert 1721 [met genealogie 
Maenen, 6 gen. 17e-19e eeuw]; M. Kunnen: Kwartierstaat van 
Joannes Lodewijk Bovens van Meeswijk [gesneuveld 5 au-
gustus 1914; 32 kw. o.a. Bollen uit Obbicht en Goessens uit 
Stein]; idem: Inlichtingen uit bevolkingsregisters en burger-
lijke stand [wetswijziging inzake het verkrijgen van gegevens 
uit akten die nog geen 100 jaar oud zijn]; Th. Stevens: Li-
chaamslengte in de militieregisters van Oostham 1815-1835 
[gemiddeld 160,9 cm]; E. Laruelle: Voorgeschiedenis Goeder-
mans alias Bonhomme [gezin van Simon Bonhomme *1700 x 
ca. 1722 Joanna Batta].
 Idem, 2016-3. R. Driessen: Severijns en meer [doodslag 
in Eelen 1643 op Peter Swilliens; de vader van Giel Severijns, 
schepen van Elen 1629)]; M. Kunnen: Allem@@l digitaal [o.a. de 
databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, te 
raadplegen via www.defensie.nl/nimh, dan klikken op inhoud 
en online naslag]; C. Drijkoningen: Op zoek naar mijn voorou-
ders van langs moederszijde Verhaegen [met kwst. 64 kwn.; 
de schrijfster vermeldt dat haar aldaar aangegeven wettige 
vader niet haar biologische vader was; Verslegers, Broekmans; 
veel kwn. uit Tongerlo]; J. Maenen: Lanakenaren overleden in 
L’Océan, het ‘Hospitaal van de Koningin’ tijdens de Groote Oor-
log [Jean Beckers en Pierre Gijbels; stamreeks Gijbels (9 gen.)]; 
R. Lemmens: Dodelijk cafébezoek te Schulen in 1734 [met pa-
renteel, 6 gen. (eigenlijk een stamreeks met vermelding van 
broers en zusters) van één van de slachtoffers Franciscus 
Vanswartenbrouck].

Vlaamse Stam, jg. 52, 2016-2. M. Larmuseau: Verborgen in 
het DNA: Wie ligt er in de loden kist? [vergeefs DNA onder-

zoek naar verwantschap 
tussen de zalige abt 
Idesbald ‘van der Gracht’ 
†1167 en de adellijke 
familie Van der Gracht 
omdat kist en skelet da-
teren uit periode 1470-
1623]; P. Eyckerman: 
Photographie inaltérable 
[kooldrukfotografen in 
de periode 1876-1890]; 
E. Das: Paternele genea-
logie van Jan Bosmans 
en Anna Grammers uit 
Heusden-Zolder [x 1698, 
9 gen.; Beets, Lam-

brechts, Vuegen]; F. Bastiaen: Een dodelijke nacht in Loten-
hulle in april 1854 [oorzaak dood (roodvonk) van drie kinderen 

Van den Berghe onder de zes jaar achterhaald met behulp van 
statische informatie!]; P. Donche: De Brugse genealoog Marius 
Voet (1613-1685) en zijn familie [biografie, testament, geschrif-
ten]; J. Roelstraete: Een huis vol dingen, over nalatenschap en 
weesbeheer [waar worden relevante documenten bewaard en 
hoe zijn die terug te vinden; bibliografie]; C. De Pouw: Rood’Er-
mel, huzarendokters, oculisten, operateurs, ‘reisende prac-
tisijns’ en ‘quacksalvers’ [diverse Rothermels in de 18e eeuw 
actief als ‘dokter’ in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden; 
de auteur is een nazaat van Pieter Rootermel, *Appingedam 
1754 en Isabella De Bart *Sint-Winoksbergen 1775]; G. Huy-
breghts: De familie Hoozee/Hozee tijdens de 19e eeuw en la-
ter [vervolg op artikel uit 2012; gen. V t/m IX, 18e-20e eeuw]; O. 
Steeno: De familie van Andreas Vesalius [1514-1564 lijfarts van 
Karel V; zijn voorouders, broers en zusters en enig kind (Anna 
x Jan de Mol)]; W. Versyck: Christianus Herpels, negenmaal ge-
trouwd, achtmaal weduwnaar [ca 1685-1771]; P. Huys: Oproepen 
tot erfgenamen in de Gazette van Gend, 1790 [veelal met frag-
menten uit de kwartierstaat van de overledene, o.a Van Daele, 
Bauwens, Verhaverbeke, Schepens]. Genealogie digitaal: o.a. 
Eerste deel crowdsourcingproject Zeeuws Archief voltooid: 
bewoners Koudekerke in ‘Zeeuwen gezocht’.
 Idem, 2016-3. Omvangrijk themanummer Congo. O.a.: P. 
Eycker man: Fotografie in Congo-Vrijstaat [tussen 1885 en 
1908]; J. Roelstraete: Congo en familiegeschiedenis [Congo-
lese verwantschapsbegrippen; burgerlijke stand gegevens 
van Belgen in Congo; bronnen; bibliografie]; G. Kwanten: Tante 
nonneke en nonkel pater op papier [archieven van missiecon-
gregaties in Katholiek Documentatiecentrum (KADOC) te 
Leuven]; W. Devoldere: Congobronnen in kloosterarchieven 
[voorbeeld: het archief van de Zusters van Maria van Pittem]; 
R Jans e.a.: Marcellin De Saegher, eeen kritische stem uit 
Congo [1858-1896, exm. Vandevelde; rechter en advocaat in 
Congo; verzamelde bewijzen van slavenhandel en schandalige 
rubber-exploitatie in Congo, zijn vriendschap met luitenant 
Hubert Lothaire, hoofdpersoon in de affaire Stokes; zijn om-
vangrijke correspondentie in 2003 herontdekt]; J. De Souter, 
M. Vanbrabant: Jef Geeraerts:’Nu rest mij alleen nog de dood’ 
[Vlaams schrijver 1930-2015, sterk beïnvloed door verblijf in 
Congo; kwst. t/m nr. 127; grootvader Adrianaus van der Heiden 
*1883 kwam uit Roosendaal]; B. Ceuppens: Gemengde relaties, 
gemengde gevoelens: koloniale Eurafrikanen; C. Vekemans: 
Boeren in Katanga [landbouwkolonisten 1910-1920]; M. Mon-
delaers: Kruisheren, missionarisen in Congo sinds 1920 [met 
kwst. van René Clerckx 1879-1947 en van Frans Uten 1896 
(artikel geeft 1982!) -1982, elk t/m kw. 31]; D. Vanysacker: De 
realiteit achter de 216 namen van de martelaars op het mis-
sie-gedenkteken te Gentinnes [achtergronden simba-opstand 
1964-’66; lijst van de slachtoffers - ook zendelingen – waaron-
der 36 Nederlanders]; J. Derwael, L.A. Bernardo y Garcia: Nieu-
we onderzoekspistes met betrekking tot het koloniale verle-
den [Afrika-archieven van diverse overheidsinstanties nu in het 
Algemeen Rijksarchief]; S. De Schutter: De familie Kanza [rol in 
de aanloop naar de onafhankelijkheid]; W. Devoldere: Broeder 
René-Camiel Vandermeersch, kathedraalbouwer – vergeten 

http://www.defensie.nl/nimh , dan  klikken op inhoud en 
http://www.defensie.nl/nimh , dan  klikken op inhoud en 
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bouwmeester [1895-1971, bouwde o.a. kathedraal in Kisantu; 
met kwst. t/m kwnr. 63 volledig en brokstukken hogerop]; P. 
Verlinden: Hoe Kongo tot in de diepste familievezels door-
dringt [Verlinden is auteur van diverse boeken over kinderen in 
Kongo].

Duitsland
An Niers und Kendel, 2016 nr. 56. H. van Elst, W. Verfürth: Von 
der Schankwirtschaft ‘Villa Mozart’ zur Gaststätte ‘Tön am 
Berg’ [1880-2014; Radmacher, Wellmann, Terörde]; R. Warre-
ner: ‘Die Koopmannmädchen’ [dochters van de Joodse veehan-
delaar Ludwig Koopmann; Liefges, Tailleur, Weyers, Schmidt]; 
H.-J. Koepp: Hungersnot in Goch vor 200 Jahren [misoogst 
door vulkaan Tambora op Sumbawa; lijst van Asperheide]; 
idem: Isegrim am unteren Niederrhein. Letzte Wolfsjagd in As-
perden vor 200 Jahren.
Arbeitsbericht [AgoFF], 2016-3. Website; kloosterarchief 
Benedictijnen in Grüssau; BS Küstrin 1875-1895 en KB Lieb-
frauenkirche te Liegnitz [overzicht DTB 1574-1943]; Abschrift 
der Taufeinträge des Dekanats Tachau in Westböhmen; Stan-
desamt Kreis Osterode digitaal.

Archiv für Familiengeschichtsforschung, jg. 20, 2016-1. W. 
Schiller: Prof. Gerhart Potthoff (1908-1989) und seine Vor-

fahren [uit Frankent-
hal/Bielefeld/Dresden; 
Geissler, Gerhardt, 
Meyer, Schenk, Veith]; B. 
Heil: Zwei Butzbacher 
Frauenschicksale im Er-
sten Weltkrieg [via an-
sichkaart: Vogt, Grünin-
ger, Wießler, Ehrhardt]; 
H. Priewer: Eine weitere 
Auswertungsmöglich-
keit von Kirchenbüchern: 
die Ermittlung von 
Krisenzeiten [pest, 
noodweer, vlekkoorts, 
vulkanen, oorlogen; on-

vruchtbaarheid, sterftecijfers]; R.van Gelder, J. Kaldenbach: 
George Naporras (1731-1793) Umweg geschildert. Ostpreußi-
scher VOC-Diener schrieb umfangreiche Erinnerungen [sa-
menvatting vertaald, ook veel Nederlanders; Tubin, Steputsch, 
Podscharli, Curtius, Wagner, Duyf, Seba, Blumstock, Hanff, van 
den Bergh, Boppius,Verdoes (dronkelap), Walling, Falck, Olt-
man]; digitalisering van kranten; Gothaisches Genealogisches 
Handbuch 2015; idem der Adligen 2015.
 Idem, 2016-2. L. von Lehsten: Äbtissinnen und Kanonissen 
im Reichsstift Elten. Die Ahnenprobe der Elisabeth, Prinzessin 
zu Salm-Salm von 1744 [had de hoge adel hier een monopolie? 
Vaak wel; lijst abdissen 968-1811; Ahnenprobe 31 kwn. met 
wapenkaart; von Nassau-Hadamar, von der Leyen, van Rap-

pard, van Batenborch, zur Lippe, von dem Berg, van Bronck-
horst, van Limburg-Styrum]; C. Lehmann: Die Migration des 
jüdischen Schusters Julius Schwarz von ‘Russisch Polen’ in 
die sächsische Oberlausitz nach der Gründung des deutschen 
Kaisserreichs [historische achtergronden; grote armoede; 
exm. Sieber, dagboek J.C. Schneckenberg].

Archivar, 2016-1. M. Hollmann: Deutschland in zwei Nach-
kriegszeiten. Der Einstieg in das Online-Archiv des Bundesar-
chivs [Reformatie, wereldoorlogen, hereniging]; D. Blaha: Das 
Digitale Archive Reformation ... [Oostduitse archiefbestan-
den]; K. Starkloff: Heisenbergs historisches Gedächtnis [nala-
tenschap fysicus]; Digitale Archivierung im kommunalbereich 
... erste Schritte; Das mittelalterliche Speyerer Stadtsiegel 
im Visier der kriminalistik [vingerafdrukken]; Der Nachlass 
Schmalen bach ... Rheinland [kunst].
 Idem, 2016-2. R. Prügel: Das deutsche Kunstarchiv im Ger-
manischen Nationalmuseum [in Nürnberg; Gutbier, Arnold, 
Worringer]; G. Herzog: Das Zentralarchiv des internationalen 
Kunsthandels E.V. Zadik; M. Krejsa: Bildende Kunst [Dix, Grosz, 
Heartfield, Bandau]; B. Segelken: Draiflessen Collection in 
Mettingen; Zwangsarbeiter in Essen [Lopatto]; Archive in Stif-
tungen; Was ist ein persönliches Archiv?; Digitale Schriftkun-
de in Bayern; Archivportal goes USA: CNI Washington; hand-
written text recognition.
 Idem, 2016-3. Archive in Koblenz: Bundesarchiv, Landesar-
chivverwaltung Rheinland-Pfalz, Stadtarchiv; J. Kemper: As-
pekte einer virtuellen Nutzerberatung im Web 2.0 [sociale 
media]; B. Kurth-Bürgi, M. Majoleth: Die On-line-Beratung des 
Schweizerischen Bundesarchiv; P. Sandner: Nutzeridentifizie-
rung im virtuellen Lesesaal (Arcinsys); G. Mayer e.a.: Nutzung 
Digital [Landesarchiv Baden-Württemberg]; strafrechtlicher 
Ermittlungsverfahren [NS- oorlogsmisdadigers]; Landesar-
chiv Nordrhein-Westfalen [digitale ontwikkelingen].

Blätter für fränkische Familienkunde [GFF], 2016 nr. 39. W. 
Wüst: Zum Selbstverständnis reichsstädtischer Oligarchen 
in Süddeutschland [patriciërs; Löffelholz von Kolberg, Holz-
schuher, von Welser, Hainhofer, Imhoff, Geuder, Rieter]; A. 
Butz: Die ... Beschreibung des alten Geschlechts der Hoff-
mann in der ehemaligen Reichsstadt Windsheim [1423-1737; 
von Abenberg, Herboltzheimer, Bürckel, Heiden, Gräfinger, 
Schmeltz, Löß, Stoß]; D.F. Fenzl: Die Fenzl - Steyrer Patrizier 
fränkischer Herkunft [met veel wapens; Bachelbel, Landsberg, 
Kronstorf, Händl, Schmidthucker, Strasser, Aettl, Pleyer, Rot-
taler, von Hörnig, Winkler, Gutbrodt, Pfefferl von Piberbach, 
Schütter von und zu Klingenberg, Engl von und zu Wagrain, 
Kazianer von und zu Kazenstein, von Sigersdorf]; K. Knothe, 
E. Primus: Zur Genealogie der Familie Lein aus Böhmen [5 
gen., 1597-1680; Dörfler, Köppel, Lauterbach, Korbel, Hessel, 
Fuchs, Fimler]; N.W. Riemer: Nürnberger in Augsburg [1630-
1869; lijst: Adelmann-Zigmann, 225 echtparen]; L. Hartung: 
Soldatentrauungen und kriegsbedingte Sterbefälle in Hofer 
Archivalien 1756-1763 [7-jarige oorlog; 100 namen]; A. Schen-
k er: Ehen Bischberger Juden ... 18. Jh. [statistieken; naamlijst; 
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Abraham-Wolf]; F.R. Wollmershäuser: Akzidenzen mittel-
fränkischer Rabbiner 1805-1815 [naamlijsten voor vergoedin-
gen van niet meer toegestane rechtshulp]; S. Jaeger: Argula 
von Crumbach (1492-1554) und Caritas Pirckheimer (abdis; 
1467-1532 ) [schrijfsters; vergelijking; brieven met Erasmus]; 
A. Hammer: Schulmeister in ... Langenzenn: Pfarrei Ammern-
dorf [1577-1888; Eberlein, Auernheimer, Steinmetz, Müller, 
See, Wieblinger, Haller]; M. Pauli: Anspruch und Wirklichkeit. 
Die Nürnberger Freimaurerloge Zu den drei Pfeilen während 
der Weimarer Republik; D. Uhlich: Zufallsfunde. Heiraten von 
Franken in der Reichsstadt Frankfurt/Main 1614-1627 [16 hu-
welijken]; boek orgelbouwersfamilie J.P. Seuffert.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 11, 2016-2. 
F. Dorn: Meine Vorfahren: Hans Fischer – ein Kaufmann in Ber-
lin; Kirchenbuchbestand ehemals brandenburgischer Dörfer 
des Pfarramtes Zerrenthin [Uckermark]; Digitalisierung und 
Speicherung von Massendaten.

Computergenealogie, 2016-2. Themanummer Datenbankviel-
falt. Von A wie Adel bis Z wie Zufallsfunde [b.v. GFF, AGOFF, 

Portrait-Archiv, Fami-
lien-Wiki, Ahnenpässe 
online auf Dilibra, Frei-
herren & Fürsten su-
chen; Ins Stammbuch 
geschrieben – in der 
Datenbank gefunden; 
Sammelakten retten; An-
cestry.com: leesfouten in 
transcripties (kwaliteit 
laat te wensen over); 
Gen. Vereine in den USA].

Idem, 2016-3. B. Rie-
chey: Forschungsergeb-
nisse präsentieren [diver-
se modellen, toepassing 

grafische technieken]; D. Reuter: Die Familie mit Farbe, Tinte 
oder Stift kunstvoll in Szene gesetzt; R. Ell: Mit den Ahnen 
durchs Jahr [genealogische kalender]; D. Reuter: Vom Foto zur 
Zeichnung; B. Riechey, D. Reuter: Tafeln auf Knopfdruck [grafi-
sche afbeeldingen met behulp van programma’s].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF], jg. 42, 2016 nr. 160. A. Klaric: Reise in die familiäre Ver-
gangenheit [in archief van Novi Sad en Crvenka; Mensing, 
Lamnek, Lelbach/Löllbach, Eisenhut]; H. Schwarz: Sinn und 
Möglichkeiten der familienforschung im Banat [historische 
ontwikkelingen; migratie]; J. Bayer: Die Herkunft der Bayer in 
Staischitsch [Linberger, Zepf, Schäfer, Fessler]; H. Friedrich: 
Deutsche protestantische Ansiedlung in Südungarn im 18./19. 
Jahrhundert in den Komitaten Tolna, Baranya und Somogy 
[overzichten; migraties]; J. Schuy: Auswanderer aus Biblis/
Hessen als Ansiedler in Futok/Batschka [naamlijst bruidspa-
ren: Barth- Schmiedt].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 27, 
2016 nr. 134. H. Voort: ‘nun ungeferlich 23 Jahren ein Diener 
des Evangelii’: Eberhard Ascheberg, ein lutherischer Pastor in 
Veldhausen [16e eeuw: ter Haer, Kampferbeck, Hasenhart, Gel-
mer alias Hoffmans]; P. Bahr: Sehnsuchtsort oder Gefängnis? 
Familienmodell im Wandel [ontwikkelingen]; Ahnenbeziffe-
rung nach Kekulé [namen voorouders 25 generaties]; J. Schulz: 
Fast 1000 Emsländer in Asien [verslag lezing J. Kaldenbach 
over de VOC]; L. Remling, M. Koers: Arme Schlucker und Aben-
teurer? Auswanderer in die USA [historisch overzicht naast de 
Hollandgangers; ruim 17.000 m/v]; Nikolaus Krebs’ grafsteen 
uit 1649 in Meppen.
 Idem, 2016 nr. 135. L. Remling: Fehlende Quellen nicht durch 
phantasiereiche Spekulationen ersetzen! [waarschuwing; 
v. Stampa, v. Laer]; H. Voort: über sagenhafte Ahnen und von 
Legenden zu Grafschafter Familien [gefantaseerde adellijke 
afstammingen; Westenberg, Metelerkamp, Ruse/Rusius]; M. 
Koers: Der ‘Nachlass Schlicht’ - eine Fundgrube (auch) für Ge-
nealogen [archeologe; Heimathaus Emsland]; H.J. Hilling: Das 
Meppener Ratsherrengeschlecht Blancke und seine Vertreter 
in Ostfriesland [stadswachten; veel dominees; Kambolt, Tege-
ler-von Bevern, Rottgers, Artopous, Nollings, Volcmarus, Ste-
renberg, Wolcken].

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], Bd. 9, jg. 25, 2016 
nr. 97. W. Nebe: Die Vorfahren von Emil Schenk und Mathilde 

geb. Nietzsche [kwst. 17 
gen., met kaart en bron-
nen; Göring, Liebeskind, 
Graue, Grundmann, Bin-
der, Bernardi, Kromeyer]; 
G. Kriependorf: Register 
der Bestattungen in Wall-
hausen/Helme von 1620 
bis 1626 [KB gestolen, 
deels gereconstrueerd 
via hofarchief von der 
Asseburg; 650 namen]; 
D. Seifert: Auf den Spu-
ren der Familie Luther in 
Dohna [Daniel, von Bora, 
Doss, Marschalch, von 

Körbitz, von Schönfeld]; Die Ernestiner. Eine Dynastie prägt 
Europa [achtergronden bij grote tentoonstelling in Gotha en 
Weimar, catalogus verkrijgbaar].

Familienforschung in und um Osnabrück [FOS], 2016-60. W. 
Beckhorst: Wie beginne ich meine Familienforschung? [over-
zicht 1]; R. Ruff: Internet-Handel mit Erkennungsmarken fördert 
Grabräuberei [soldaten]; vervolg dagboek P. Langemeyer 10 
[1916]; Bremer Passagierlisten 1920-1939 [verv.; naamlijst; einde: 
Tebbe-Wischmeyer; naamlijst immigranten naar Zaandam.

Die Funzel, 2016 nr. 92. S. Zanotelli: Das bewegte Leben des 
Hieronymus Scheidt [uit Erfurt, 1594-1651, adellijk huursol-
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daat, maakte reis naar Frankrijk en Jeruzalem; Schmidt, Ga-
bler, von Wallrode, Drescher]; Genealogie in Polen [goede er-
varingen].

Genealogie [DZF], jg.65, 2016-2. H. J. Lünenschloß: Familienfor-
schung im Internet [inleiding; tips]; H.-C. Sarnighausen: Braun-
schweig-Lüneburgische und Kurhannoversche Amtsjuristen 
... 1682-1866 in Diepholz [30e verv.; met beschrijvingen en wa-
pens: Cordemann, Henzen, v. Schloen gen. Gehke, v. Ompteda, 
Tiling, Riepenhausen, (von) Voigt, Hofmeister, Hüpeden, von Il-
ten, Hallensleben, von Bodenhausen, Partz, Isenbart, Wiering, 
von Bothmer, Münchmeyer, Bütemeister, Plate, Wagemann, 
Niemeyer, von Hinüber, von Denicke]; M.J. Kraus: Herkunft, 
Tod und Vorfahren des Musketiers Andres Ziegler von Scher-
stetten [verv.; kwst. gen. 8-13; Brey, Ellenrieder, Steidle, Giglin, 
Steinle, Grambiller, Widemann, Eschenloher, Lutzenberger, 
Merk]; M. Blazek: Friedrich Heinecke (1788-1858), Werber für 
die King’s German Legion in Celle und Umgebung [incognito; 
memoires; ouders: Schmidt x Jordan; Halkett, von der Decken, 
Helms, Hartwig]; idem: Mittels Meierbrief überwiesen: Ge-
schichte und Genealogie einer Hofstelle in der 1824 gegründ-
eten Kolonie Adelheidsdorf [Reimer, Wöhlert, Kammann, Hil-
debrand, Sürig, Lindenbaum, Bartels, Knoop, Fick].

Der Herold, Bd. 19, jg. 59, 2016-1/2. M. Scheibe: Leichenpredig-
ten und andere personale Gelegenheitsschriften im Bestand 
der Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz [over-
zicht; Engel]; A. Rabbow: Ein ‘unmögliches’ Reichswappen: Rät-
sel um Postamts-Wappen Berlin SW 61; Kommunale Wappen-
schau [12 gemeenten]; Signaturen der zeit. Zur prekären Lage 
der Historischen Hilfswissenschaften [vraaggesprek; proble-
men]; Deutsche Ortswappenrolle.

Hessische Familienkunde, Bd. 39, 2016-2. G. Wiechert: Franz 
Conrad Seebold - der ‘verlorene Sohn’ - der Vorfahre der 

heute noch in den Nie-
derlanden lebenden 
Familien Seeboldt [uit 
Daisbach, Neuenhain 
en Middelburg; Batong, 
Höhn, d’Ooge, Diessen-
berger, Spape, Gandorf. 
Verdoorn, Duivewaard, 
Schützbreth]; J. Kalden-
bach: Landschaftsgärt-
ner J.G. Michael aus Lan-
dau in Holland; R. Pabst: 
Die Jäger und Förster der 
Familie Pabst [Rau, Lotz, 
Bergsträsser, Manger, 
Dresser, Dieffenbach, 

Assmuth]; A. Dietrich: Die Familien Haubt/Haupt aus Kostheim 
[verv.; Jorky, Völcker, Puchta, Lutz, Konzen, Bernardie, Stenger, 
Sauer, Stroh].
 Idem, 2016-3. G. Wiechert: Neuigkeiten zu der aus Oberur-

sel und Weißkirchen stammenden Familie Schützbreth [verv. 
Seebold uit Middelburg; Daub, Müller, von Köffiler, Harrant]; 
K.-H. Hartmann: überraschungsfünde bei Nachlässen und Hau-
shaltsauflösungen: der Schreufaer Lehrer und ‘Wettermacher’ 
Conrad Liese (1881-1951) [originele tekeningen van Wilhelm 
Busch; veldpostbrieven F. Röhle, Hoos, Möller, Bierbrauer]; Die 
alten Kostheimer Familien (VI) Schollmayer [Schwartzmann, 
Fender, Lauer, Rinckart, Traxel, Wann, Fang, Rat, Wilhelm, Hart-
ne, Kemp, Weinheimer, Lang, Höflich, Zuckmayer, Jost, Geiß, 
Kaufmann, Anspach, Bitz]; Familie Wahn/Waan uit Oberaula/
Siddeburen; Brensel, van Sloten, Arkema].
 Idem, Register Band 37.

Informationsdienst ASF, 2016-3. Wappen der Burgmannen v. 
Castel; Umgang mit dem Datenschutz.

Insights, Sonderausgabe van ICARUS4all / Internationales 
Zentrum für Archivforschung, Oostenrijk, 2016. Am Puls der 
zeit: Staatliche archive Bayerns; die ICARUS4all on Tour: 
Mährisches Landesarchiv; ‘Die Zukunft gehört der Digitalisie-
rung’; Europas Matriken online [www.monasterium.net].

Königsberger Bürgerbrief, 2016 nr. 87. Kunst an Königsberger 
Häusern; E. Neumann-Redlin von Meding: Von der Gründung 
des Königsberger Hausfrauenbundes 1914 bis 1945 [Friede-
mann, Neumann, Heyl, Schlochow]; W. Richter- Reichhelm: Wir 
erinnern an Alexander Kolde [tekenaar; 1886-1963]; L. Grimoni: 
Kath. Gewaltopfer der Nazis und der Sowjets in Ostpreußen 
[naamlijst uit boek ‘Zeugen für Christus’]; G. Grimaldi: Das Mu-
seum Stadt Königsberg verabschiedet sich von Duisburg; uit-
vindster Currywurst Herta Heuwer [geb. Pöppel].

Lübecker Beiträge zur Familien- und Wappenkunde, Bd. 66, 
2016. Jubiläumsband. U. Boldt: 50 Jahre Verein für Familien-

forschung; G. Huß: He-
raldik unserer Mitglieder 
[wapenafb., o.a. Lemb-
lein, Dudy, Eggert, Esch-
enburg, Fürstenberg, 
Gerlach, Hohenfeld, Huß, 
Stübbe, Mentz]; G. Huß: 
Claudius-Familien und 
Lübeck [12 gen., 16e-20e 
eeuw; Clausson, Mauri-
tius, Johannsen, Marsch-
ner, Trummer (trouwfoto 
1850), Degen]; G. Kruse: 
Die Familie Johann Stu-
te im 17. Jh. [11 gen., 1579-
2002; Studt, Steinwich, 

Wulff, Eschenburg, Grubdt, Sachtleben, Lenin]; G. Hallmann: 
Familiennamen der Seestadt Hela [schiereiland, naamlijsten; 
Hagemeister, von Rudye, von Ruden, von der Oste/Osen, Lan-
ge, Westfael, Ganchusen, Felandt, Wallraven, Groß/Grot, Ebe-
lig/ Ebeling, ook Nederlandse oorsprong: Dirks, Grönwald]; M. 
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Schwahn: Die Lücker Kunst- und Handelsgärtner Albert Lind-
berg (1842-1922) und Wilhelm Hedlund (1846-1929) [Zweeds: 
Rohrdantz, von Brocken, Swensson, Berg, Tjäder, Lysholm x 
Knight]; A. Schnoor: Die Musikerfamilie Stiehl; G. Weinberger: 
Die Papiermühlen im Großraum Lübeck (3) [verv.; Siems, von 
Cöllen, Pader, Hoffmann, Lehnert, Kreth, Tiede, Schwardtz, 
Kruse, Möller, Thee/Tehe, Pippig, Küjklhahn, Vorster/Voster]; 
Geschichte der ostpreußischen Bauernfamilie Hantel aus 
Müngen/Kirchspiel Eichholz [verv.; 16e eeuw-1945; dagboek 
WO II].

Mitteilungen Gesellschaft für Familienforschung in Franken 
e.V., [GFF], 2016 nr. 53. OFB Cottenbach; Häuserbuch Alt-Forch-
heim; bidprentjes verzamelen. Met index.

Mitteilungen [GSHG], 2016 nr. 60. Fünf Jahre ‘Idstedt-Löwe’: 
eine Bilanz [oorlogsmonument]; Sonderjylland- Schleswig-Ko-
lonial; Die Linkliste: ‘Digitalisate und Online-Hilfsmittel zur 
Landesgeschichte’; Das Landfrauen-Archiv für Schleswig-Hol-
stein im Freilichtmuseum Molfsee.

Mitteilungen Mindener Geschichtsverein, 2013 nr. 85. T. 
Schenk: Wiener Perspektiven für die westfälische Landesge-
schichte [bronnen over Minden bij de Reichshofrat in Wenen]; 
W. Schild: Friedrich II als Strafprozessreformer [juridische 
ontwikkelingen; vermindering folteren]; T. Kuster: Die Hanse 
in Ostwestfalen im 16. Jahrhundert [brief uit 1585 van Herford, 
Lemgo en Bielefeld; reorganisatie; Hansedagen in Schötmar]; 
P. Koch: Einführung zur Facharbeit von Kai Ole Koop [eigen-
domsverhoudingen in de buurtschap Drohne in 1741; fam. We-
dig/Wiedijk, 10 gen. op de boerderij, later naar Schermerhorn; 
Ficke, Lange, Meyer, Seckriede, Niemann, Schürmann]; T. van 
der Wacht: Historische Landesgrenzsteine im nördlichen Ost-
westfalen; U. Meier, M. Zozmann: Region in der Geschichte 
nieuwe website voor regionale geschiedenis].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Fami-
lienkunde [WGfF], Bd. 47, jg. 104, 2016-5. H.-U. Osmann: Möl-
lenbecks-Mühle im Stift Recklingshausen und die Familie 
Möllenbeck [10 gen., 16e-19e eeuw; Loer, Pier, Beckhaus, Kas-

siepen, Schulte-Hinsel, 
Schönscheidt, Klum-
beck]; J.L. Keller: Nacht-
rag zum Bericht über 
Johann Heinrich Pferd-
menges und seine Fa-
milie [verv.; Driescher, 
Conrads]; M. Kersten: 
Familie im Wandel der 
Zeiten [overzicht]; L. 
Müller-Westphal: Wap-
pen und Hausmarken 
bürgerlicher und bäu-
erlicher Familien nach 
Originalquellen Teil XVI 

[verv., met afb.; Altgeld, Drost, Dun ckell, Frey, Esser, Fauth/Püt-
ter, Huigen, von Kreuzau/von Auwe, Kumpsthoff, Pottgießer, 
Steeg/Olligs, Schröder, Welsch/van Welß]; M. Degenhard: Die 
Höchstbesteuerten des Kantons Solingen ... 1812 [60 eigenaren 
en kooplieden: Schneider, Poot, Wester, Schmitz].
 Idem, 2016-6. A. Hackhausen: Die Weltgeistliche Maria Ca-
tharina Meeßen und ein unaufrichtiger Kleriker [1686-na 1732, 
exm. von Collen, Cummer, von Berghes, von Rougrave]; A. Blö-
mer: Sonderfälle in der Familienforschung bei Eheschließung: 
Verwandtenehen – konfessionelle Mischehen [verboden gra-
den; verschillende DTB’s bekijken, voorbeeld Farbach x Kulitz]; 
H. Lohausen: Die Düsseldorfer Musik-Akademie [ledenlijst 
1809: 231 man: Abel-Zilger]; M. Degenhard: Die Höchstbesteu-
erten der Kantone Elberfeld und Ronsdorf 1812 [150 rijken, 
naamlijst met aanslag].
 Idem, 2016-7. K.G. Oehms: Die Porträts der Familie Ehlen 
aus Graach [uit 1725; Geller, Meyer, Zils,]; H. & M. Priewer: Zur 
Geschichte der Familie Käß im Westerwalddorf Seeburg am 
Dreifelder Weiher [stamreeks 7 gen., 1750-2002; Meyer, Ben-
der geb. Pick uit Maastricht, Löbe; criminelen: Bötz, Remy, 
Lüdeke, Stub, Hodler, Buchsieb]; A. Hackhausen: Die Welt-
geistliche Maria Catharina Meeßen und ein unaufrichtiger 
Kleriker [verv.; priester J.C. Cummer bedroog haar in 1742; 
von der Heggen]; M. Degenhard: Die Höchstbesteuerten der 
Kantone Essen und Dinslaken aus dem Jahre 1812 [de 100 rijk-
sten].

Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadt-
geschichte, 2016 nr. 91. Themanummer 100 Jahre Eiderbrücke 
1916-2016.

Mosaik [Klever Land], 2016-1. G. & M. Driever: Ein Totenzettel 
der Frau Witwe Rentmeister Joh. Hub. Driever geb. Christina 
Aengenheyster [Drijver/Driever uit Geijsteren, Berckers]; J. 
Telaar-Meyer: Forschung zur Familie Holland(s) aus Bislich 
[Wintjes, Bonekes, Manten, Poen, Bienemann, Vermeulen]; J. 
Landgrebe: Hönnepel 1702 [Thelen x Ameldonck, Meussen, 
van Beek, Koenen]; Heiratsaufgebote aus 1812 im Standesamt 
Wesel [lijst: Abraham–Zembach]; Die Nachfahren des Gerhard 
Luib (17) [verv.; Reijntjes, Lierop, Huntgeburth, Leub en Velt-
kamp uit Gendringen, Beumer, Kemkes, van Aken, te Wildt, 
Wegh, Wesendonk, Kremer, Ressing, Gunst].
 Idem, 2016-2. N. Arntz: Von Wissel nach Wesel [Arntz, 
Pastoors, Berndsen, van de Lücht, Welsing, Koenen, Kühnen, 
Welsing]; J. Telaar-Meyer: Die Familie Stratmann [Blümer, 
Scholten, Boskamp, Sommer, Spick, Bocop]; M. Wennekers: 
Heiratsaufgebote aus 1813 im Standesamt Wesel [naamlijst 
Arera-Wylichs]; G. Voldenberg: Aus den Amtsblättern der Re-
gierung zu Cleve 1816 [lijst van 76! deserteurs uit Overijssel: 
Aarnink-Woldink]; J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard 
Luib (18) [Ressing, Tibus, van de Sandt, Baumann, Lensing, 
Reintjes (uit Lengel/Bergh)].
 Idem, 2016-3 B. Schweers: Auf der Suche nach einer deutsch-ka-
nadischen Familienverbindung [uit Birten; Hofacker, Buessing, 
Schweers, op gen Scholl, Rijswick, in gen Biesen, Engelskirchen]; 
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Schenkung van de Sandt [archief]; J.-W. Euwens: Tussen Wever-
straat en Duffeltdijk. Familiäre Beziehungen und Nachbarschaft 
in Kekerdom 1664 und danach [de Wael, Zu den Ruijen, von Stein/
Versteen, Euwes, Croes, Vervoorst/Verhorst, van Lobith]; Die 
Nachfahren des Gerhard Luib (19) [verv.; Fassin, Behmer, Leijgraaf, 
Goes, van de Poel (Boxmeer), van Bebber, Remy].

Oldenburgische Familienkunde, jg. 57, 2016. F. Schohusen, W. 
Martens: Lüschen-Schohusen-Gramberg 1314-1935 [verv.; wa-

pen; Scatehusen, Scha-
dehausen; Aschenbeck, 
Sandmann, Werges, 
Oltmann, Große-Knet-
ter, Ahlers, Huntemann, 
Hoes, Naber, Stüver]; 
M. Hirschfeld: Arbeits-
migranten aus dem 
Osten und ihre Integra-
tion in Delmenhorst 
[Deutsche oder Polen?; 
Kraschon-Hamerla]; H.-
C. Sarnighausen: Zur 
Familie Schwoon aus 
Bockhorn [v.a 1620; Eyf-
roth, Tapken, Wiemken, 

Uhlhorn, Penning, Lübbers, Harbers]; J. Schrape: Die franzö-
sischen Zivilstandsregister des Kantons Westerstede [1810: 
Koninkrijk Holland werd Frans, dus hertogdom Oldenburg ook; 
naamlijsten BS 1811-1814]; H.-C. Sarnighausen: Kurhannover-
sche Amtsjuristen von 1700 bis 1803 in Wildeshausen [von der 
Horst, Rupertsdorf, von Hinüber, Schnobel, Reinbold, Meyer, 
Klippe, Schuster, Bode]; J. Kaldenbach: 2000 Oldenburger 
fuhren mit der VOC nach Asien [achtergronden; alf. naamlijst: 
Aalders-Zuze]. Met index.

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2016 nr. 94. D. Brock-
meyer: Ahnentafel Aurelia Marie Brockmeyer [uit St. Louis/
Missouri en Glane-Visbeck; Nauber, Lübbering, Niemann, 
Averbeck, Linnemeyer, Recker, Papmeyer]; A. Himmermann: 
Auswanderer in die USA aus dem Kirchspiel St. Johann zu 
Osnabrück I [266 m/v; alf. naamlijst Albers-Lühker]; Ein Zeug-
nis aus dem Leben [Pastoralzeugnis van de gevangene M.G. 
Rehme, 1865; uit Borgloh-Wellenhorst; kindermoordenares; 
dievegge]; Kupferschmied H. Trebbe in Lemgo; [transcriptie 
akte uit 1839; werk aan het Hermannsdenkmal im Teutoburger 
Wald]; broodprijzen Osnabrück maart 1861 [met alle mees-
ter-bakkers: Altrup- Wessel].

Ostfriesische Familienkunde, 2016 nr. 23. Themanummer. G. 
Kronsweide: Die Jüdische Gemeinde in Jemgum 1604-1940. 
Zusammenleben im Emsflecken [geschiedenis, synagogen, 
politieke wisselingen, naamlijst Arends-Weinberg; stambo-
men Meyer, Salomons, Cohen, Mindus, Pinto, Grünberg, Bar-
geboer, Polak, Gans, Hesse, Gerson].

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 18, jg.64, 2016-6. H.-
H. Görtz: Stockmeister, Scharfrichter und Wasenmeister in 
den Speyerer Taufbüchern ... 1593-1689 [Helfer, Schweitzer, 
Schmidt, Fröschel, Arbogast]; M. Cappel: ‘Mannschaft’ der Fron-
pflichtigen zur Veldenzischen Kellerei Remigiusberg 1586 [uit 
alle dorpen in Jettenbach, in Veldenz-Lauterecken [Mathis, Meu-
rer, Olyer, Zimmermann]; F. Neumer: Die katholischen Einwoh-
ner von Bechtheim um 1700 [Sprang, Brüssel, Bassemer, Uebel, 
Hochdörfferin]; E. Bergstrasser: Pädagogium ab 1947 [Klinger, 
Ecker]; N. Flickinger: Hugenotten in der Südpfalz [en Wallonen; 
overzicht; 7 gen. Bevier/Baivier uit Chimay (B), 3 gen. Deprez/ 
Després uit Billigheim]; U. Detemple: Seine Vorfahren stammen 
aus Winnweiler: Der König von Timor [Andreas Gebhardt, begin 
20e eeuw; Förster, Eichler, Has, Mühlbach, Grossmayer].

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde, jg. 65, 2016-1/2. H.-J. Hilling: Das Meppener 

Ratsherrengeschlecht 
Blancke und seine Ver-
treter in Ostfriesland 
[pastoors en school-
meesters; vanaf 1403; 
Nollings, Dinggräfe, 
Wolcken]; G.L. de Haan: 
Pastor Warnke aus Leer 
[x Behrends, Giesberts, 
Börner, Hillens, Geyken; 
Wolbergs].

Idem, 2016-3/4. H.E. 
Hamer: Anmerkungen zu 
300 Jahren Geschichte 
des ostfriesischen Pas-
torengeschlechts Hamer 

[oorsprong Deventer; Braeckmann, Seger, van Gulick, Walland, 
Sax, Pannenborg, Dirksen, Brink, Mennenga, Kircher]; G. Kämp-
fer: Eine Kugel zu viel und ein Käse zu wenig. Kaiserliche Solda-
ten in Norden 1728/29 [von Bruyns/Bruins uit NL, Bruns, von 
Horstman, von dem Appelle, Honard].
 Idem, Index 2015.

Roland [Dortmund], Bd. 21, 2012. U. Westermann: Westermann 
(D-Brakel) [uit Großholthausen; Hölmer gen. Meyerling, Hof 
Frenking, v.a 1486; de Vrenkinc, Wunnenberg, Haselhoff, Schul-
te, Heubing, Meierling, Hiddemann]; C. Loefke: Salbuch der 
Stadt Wiedenbrücker Eigenbehörigen in der Bauerschaft Lintel 
von 1640 [vroeger Amt Reckenberg; zum Buxtell, Kunnen-Mer-
ten, tor Stroet, Broeker, Reeker, Stinenhanß, vor dem Baum, 
Hulsey]; C. Barrenbrügge: Aufstellung der Beerdigungskasse 
... Westentotenhofs von Dortmund ... 1811 und 1812 [naamlijsten 
met en zonder betalingen]; J.E. von Nathusius: Salomine Pins 
(1880-1944) und ihre Familie [Joods; Rosenberg, Nathan, Abra-
ham, Haas, Bendix, Berger, Rosenthal]; Wappen Haar; W. Groe-
telaer: Ein über 150 Jahre alter Militärpass erzählt Geschichte 
[Hölscher, Mudde, Niedermowe]; G. Palmüller: Das verschenkte 
leben des Ferenc Palmüller [WO I; Barna, Windisch].
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Rundbrief [VFBW], 2016 nr. 29. Privatarchiv des Familienfor-
schers Ernst Hahner vom Enzkreis geordnet; J. Kaldenbach: 
Ein Mannheimer Soldat und Musquetier in Holland. Hubrecht 
Willemsen Heudrigh wurde 1633 passportiert [in Amsterdam; 
uit Hudig-archief in Rotterdam].

Sächsische Heimat Blätter, 2016-1. R. Koch: Elias Gerlach 
(1560-1628). Auf der Suche nach einem vergessenen Colditzer 
Komponisten; S. Hauptfleisch: ‘Engelsgleiche Stimmen’. Sän-
gerkastraten am Dresdner Hof [Bernardi, Monticelli, Salimbe-
ni, Carestini, Sassaroli]; E. Chrambach: Im Dienst des Wahren, 
Schönen und Guten. Der Hoftheatersekretär, Dramaturg und 
Dichter Julius Pabst (1817-1881); W. Hocquél: Der junge Richard 
Wagner; B. Hofmann: Wo lag das Dorf Kyleb des Jahres 1087? 
[in Bohemen; Cosmas von Prag, Wenzel Hagacius (Hajek)]; G. 
Freitag: Auf den Spuren des Räubers Nicol List (1654-1699).
 Idem, 2016-2. Themanummer Sachsen und Polen. F.-L. Kroll: 
Kursachsen im zeitalter der polnisch-sächsischen Staatenuni-
on 1697-1763; M. Donath: Polnische Adler im Meißner Dom [die 
Jagiellonin Barbara (1478-1534)]; D. Syndram: Die ‘polnischen’ 
Rubine [juwelen vorstenhuis]; P. Wiegand: Ein ‘geometrischer 
Mess-Wagen’ in Warschau. Adam Friedrich Zürners Reise 
nach Polen 1736; Musikkultur und Musikpflege am Hof [Quanz, 
Benda, Hasse]; Unionszeit bei Jozef Ignacy Kraszewski; L.-A. 
Dannenberg: Vertriebene Sachsen im Zittauer Zipfel 1945-
1950; S. von Welck: Der Aufstand sächsischer Grenadiere ge-
gen Feldmarschall Blücher im Mai 1815 [von Zezchwitz, von 
Thielmann].
 Idem, 2016-3. Themanummer Limbach-Oberfrohna [his-
torie; voorsteden; slavische namen, mijnbouw; Rittergut Lim-
bach, nu raadhuis (von Schönberg, Esche, Leuschner, Möckel, 
Mauersberger, Walther); industrie: wevers, handschoenfa-
bricage (Saupe, Conradi & Friedemann), textiel (Stelzmann, 
Fritsche, Uebel, Fiebig, Sallmann, Schulze & Grobe); Schloss 
Wolkenburg (von Einsiedel); Bürgermeisterbildnis Dr. Georg 
Agricola.

Spurensuche [Tecklenburger Land], 2016-1. Special: Karten 
[vanaf 16e eeuw: o.a. van Gauß, du Plat, Gigas; met bronnen en 
vindplaatsen].

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 
[SBFW], Bd. 33, 2015. W. Killinger: Die Herren von Killingen. 
Eine genealogische Bestandsaufnahme [vanaf 13e eeuw; von 
Larrrieden, von Hornsberg, von Itzlingen, von/de Werde, von 
Hirlbach, von Röhlingen, von Zipplingen]; R. Mauz: Der Fami-
lienname Denkendorfer [vanaf 1124; Wälsch, Tächeler, Vögellin, 
Kübel, Distel, Gerlach]; L.C. Gundling: Zur Herkunft der Gund-
linge in Nord-Württemberg ... [herkomst onduidelijk; wapen-
vergelijking; von Berg, de Glymes, de Bautershem]; R. Mauz: 
Nellinger Musterungsregister in der Zeit von 1528 bis 1603 [alf. 
soldatenlijsten; 198 man; Aichelin-Zinck, deserteurs: Blässing 
gen. Briem, Erhard, Wart, Mögling, Geibler]; K.-E. Friederich: 
Die Müllerfamilien Friederich in Lauffen am Neckar, Weins-
berg und Berg [17e-18e eeuw; Geringer, Astfalg, Schwab, Mack, 

Fischer, Koch, Christe, 
Mantel, Bertsch, Schmid, 
Babel, Schimpf]; F.R. 
Wollmershäuser: Beisit-
zer im Herzogtum Wärt-
temberg um 1700 [kloos-
terambten; honderden 
arbeiders per dorp ge-
noemd, met bron, vaak 
Zwitsers]; idem: Die Hul-
digung der rottenmün-
sterischen Untertanen 
1739 [naamlijsten, ook 
van ontbrekende onder-

danen; weigeraars?; per dorp genoemd per beroepsgroep;] M.P. 
Bolz: Die Familie Bolz aus Lauchheim. Eine etwas andere Fami-
liengeschichte [Schmidle, Jottan, Panolzer, Schimmel, Man-
gold, Lutz]; G. Klugermann: Abwesende Militärpflichtige aus 
dem Oberamt Alpirsbach 1810 [naamlijst 160 man: Adrian-Zurn; 
vaak met beroep]; C. Kluth: Der Scharfrichternachkomme Jo-
seph Heidenreich (1798-1871) in Königsbach (Enzkreis) sowie 
seine Schäfertaufzeugen M. Richter und K. Bräuer ... [6 gen., 
1661-1884; Maisenhälder, Bräuer, Richter]; F. Frank: Ungeho-
bene Schätze für Familienforscher. Die alten Stammbücher 
in der Handschriftenabteilung der Württembergischen Lan-
desbibliothek (WLB) [vanaf 16e eeuw; ook wapens, naamlijst 
Aichmann-Zweifel]; M. Numberger: Die Familie Schütz in Lauf-
fen am Neckar [vanf 14e eeuw; Frind, Metzger, Menold, Mayer, 
österlin, Vogel]; R. Eilers: Johannes Funck, ein unbekannter 
Pfarrer [Wild, Platz/Blatz, Guffer, Halter]; idem: Die Ahnen der 
Familie Knoderer in Sulzburg/Baden [15e-16e eeuw; Affel/Ap-
pel, Schmidlapp, Haug, Hüngerlin, Hutschelin]; R. Billingmaier: 
Die Familie Cronmüller aus dem Schwäbischen Wald [17e-18e 
eeuw]; H.E. Hennige: Quellen zur Genealogie im Internet.

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde [WGfF], 
Jahr buch 2016. H. Heikaus: Johann Portmann, Bürgermeis-
ter und Ratsherr der Stadt Ratingen [vanaf 1593; zum Busch; 
Panthaleonis, von Schönem, Müllemann, von Winkelhausen]; 
H. Kaulen: Bevollmächtigte, Käufer und Zeugen im Erben-
buch des Dingstuhls Pier 1662-1692 [Virvenich, Putgens, 
Cremer, Herckenrath, Nußbaum, Palmus, Pingen, Jordans, 
Schloßmechers, Pfeiffer, Otters, Krauthausen, omvangrijke 
naamlijsten met index]; G. Molz: Das Versorgungswesen der 
französischen Armen [door ‘entrepeneurs’; voorbeeldig; de 
Lasalle, ook in de Spaanse Nederlanden]; K. Petry: Die Zandt 
von Merl – ein bedeutendes Freiherrengeschlecht im Dien-
ste der Trierer Kurfürsten [vanaf 1120; von Sierck, Flade; be-
zittingen in Neuerburg, Wollmerath, Hunolstein, Weipe rath, 
Heinzerath, Arras, Lissingen, Landenberg, Bourscheid]; P. 
Reucher: Der alte Poller Friedhof am Poller Damm [naamlijst; 
ook zigeuners]; R. Vandré: Unehrliche Müller. Zur sozialen 
Stellung eines Berufes in der Frühen Neuzeit [Schweitzer, 
Schülin, Lühne, Haverbeck]; B. Wißmann: Die Schöffen des 
Zülpicher Hochgerichts 1297-1795 [vanaf 1251: de Campo, de 
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Lobiis, Remplin, de Juliaco, Birbuch, de Embke, de Trunco, 
Grevio, Schringin, von Entzen, von Gauwe, von Nideckin, an 
dem Keismate, Scheisfor, von den Riesen, von Arsdorp, von 
Wymbach, von Nuwenstat gen. Munt, Bulman, von Beppen-
hoeven von Loisheim, von Brede, Goultsmit, von Wijs, Cas-
tenholtz, Hoedt].

WGfF Bezirksgruppe Mittelrhein-Koblenz, 2014 nr. 36. Wa-
pen Lung; Ahnenspitzen Chwieralski-Kehrer [Haaren, Geiss]; K. 
Layendecker: Musterungsliste 1786 Schmitt im Amt Cochem; 
Steuerlisten 1609-1720 des Dorfes Büchel/ Georgsweiler/
Morschweiler [A-Z]; Musterung in Schmitt und Gillenbeuren 
1786; N.J. Pies: Das Beltheimer Gericht [Palts; v. Sponheim; von 
den Boos v. Waldeck; Braunshorner, v. Winneburg-Weilstein]; J. 
Schmieden: In Rußland Vermisste in der Großer Armee 1812-
1813 [naamlijst].
 Idem, 2015 nr. 37. Wapen Coll; Von Kyr zu Khyrr zu Kihr zu 
Kühr [ontwikkeling in de KB]; K. Layendecker: Aus der Ge-
schichte von Senheim [Frevelzettel: Handen, Tilman, Deus, 
Meurer, Kessler]; J. Kaldenbach: Auch einige hunderte Mit-
telrheiner in Asien [VOC; Boon, Creijtsenach, Hastenteufel/
Harstenduijvel, Kreiterkring, Micchelbag, Springintveld, 
Stendebach, Lazarus]; Welsche Einwanderer im 17. und 18. 
Jahrhundert in Kurtrier e.o. [lijst :Albertini-Zuccarini]; idem: 
23.2.1720: Kriegskosten und Hausmarken der Bürgermeister 
des Amtes Cochem [32 man]; Die Bevölkerung im Amt Mün-
ster im Jahre 1784 [lijst]; Eigentümer-verzeichnis 1832; Häuser 
in Masburg [lijst].

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 117/118, jg. 
2015/2016. M. Menzel: Am Ende des Reiches. Aachen, Ludwig 

IV. und die Wahlmonar-
chie; T.R. Kraus: Eine 
Aachener Ausfertigung 
der Goldenen Bulle Karls 
V. vom Jahre 1356 [ge-
maakt voor het Marien-
stift]; M. Plassmann: Das 
Aachener Bürgertum im 
Spiegel Kölner Rentquit-
tungen des Spätmittel-
alters [investeerders: 
Clais der Verwer; Thijs 
van Remunde, van/von 
Haren, Mule, van Pont, 
Weyenberg, Royde, van 

Coilgroy]; D. Kottmann: Grenzumschreibungen im Aachener 
Westen im 14. und 15. Jahrhundert [in Oeghen]; T.R. Kraus: 
Landwirtschaft, Handel und Kultur. Eine Momentaufnahme 
für Aachen, Burtscheid und Kornelimünster 1798/1799 [laken, 
naalden, mijnen, kunst]; H. Duchhardt: Der Wiener Kongress 
1814/15 – ein europäisches Ordnungsmodell im Rückblick [bij 
Nederland?; Nipperdeys]; J.P.M. Koch: König Wilhelm I (1772-
1843). Oranierfürst in Zeiten von Revolution und Krieg [over-
zicht]; H.-L. Selbach: Frankreichs verdeckte Kirchenpolitik 

im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg (1918-1924) [nieuwe 
grenzen?]; T. Müller: Grenze und Gewalt. Ermittlungen zu den 
Todesschüssen an der ‘Aachener Kaffeefront’ [33 smokkelaars; 
Hovestadt, Heinen, Deitz, Kerbsch, Krott, Gerhards, Huismann, 
Körfer, Müllejans, Opt de Hip, Berretz, Herpers, Willemsen uit 
Herkenbosch, Schiffer].

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte [GSHG], 2015 nr. 140. O. Pelc: Waterloo und der 
Norden [lezing]; P. Wulf: Friedrich Graf von Reventlou. Ein Kon-
servativer in revolutionären Zeiten [1797-1874]; Th. Clausen: 
Die Zwangsanleihen der Jahre 1849/50 [extra belasting]; H. 
Zimmermann: Lauenburg und der Liberalismus; U. Green: Karl 
Faden und Hans Quade - ein Polizist und sein Richter [NS-Op-
fer und –Täter vor und nach 1945]; M. Göllnitz: Hinter den Ku-
lissen ... Kieler Theologischen Fakultät [aanstellingsbeleid in 
het Derde Rijk]; G. Bockwoldt: Eine unkonventionelle Hochzeit 
und ihre Folgen [Reinhard x Lina Heydrich 1931; Mischehe]; A. 
Heggen: ‘Welch grausige Zeit!’ [1945; Tonner, Barlach]; G. Kauf-
mann: ‘Spannende Geschichten’ aus der Geschichte Schles-
wig-Holsteins?

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte, jg. 57, 
2016-1. K. Pitschke: Der verschollene Hans [zoektocht en be-
wijsvoering naar Hans Pitschke; Körttingk, Fincke, Weichhand, 
Mahn, Koch, Barth]; K. Müller: Satznamen aus Quellen des Grei-
zer Reußenlandes des 17. Jahrhunderts [uit een werkwoord; Ei-
senbeiss, Habenicht]; M. Bock: Die Bürgerrechtsverleihungen 
zu Golßen 1709 und 1767-1825 [45 man; Jeho, Krause, Geese, 
Vogel]; idem: Das Dienstregister des Ländchens Bärwalde von 
1734 [100 personen uit de dorpen Beerwalde, Wiepersdorff, 
Rienow, Herbersdorrf, Weissen, Meinsdorrf en Cossin]; W.D. 
Luckau: Vorfahren und Familie des Magdeburger Heimatdich-
ters Wilhelm Heinrich Luckau (1847-1931) [Albrecht, Model, 
Bornkamm, Remmert, Ernst]; P. Engel: Die Müller-, Musiker- 
und Pfarrerfamilie Löhlein in Heubisch und Neustadt bei Co-
burg [Schellhorn, Schuchart, Besserer, Fenßlein, Lauterbach, 
Noack, Scheler, König, Dinkler, Thielisch, Engel].
 Idem, 2016-2. J. Wagner: Leonhard Köppe, Kaufmann in 
Torgau - ‘ein Erzbösewicht’? [(1474-1552); 7 gen. ca. 1410-1643; v. 
Amsdorf, Demuth, Proschwitz, Busse, Mathe, Wiltfeuer, Braun, 
Böttcher]; P. Engel: Adolarius Praetorius (1540-1598) Pfarrer in 
Mühlberg/Thüringen [ook dichter; Sipterod; Dufft, Gotter]; M. 
Bock: Die Lehnschulzen und Lehnsmänner der Herrschaft Ba-
ruth (1474) 1598-1850 [von Schlieben, zu Solms auf Sonnewal-
de, Kleindienst, Wienicke, Gensicke, Piesker, Reichert]; B. Trap-
pe: Selbstmorde in der Garnison Frankfurt/Oder 1876-1915 
[naamlijsten].
 Idem, 2016-3. H. Krell: Urkunden über Zins- bzw. Renten-
zahlungen der Stadt Leipzig im 16. Jahrhundert an Mitglie-
der einer Familie Krell; P. Engel: Gregor Jöstel (†1565) aus 
Dresden, Pfarrer und Superintendent in Weißensee/Thürin-
gen [verv.; Gostel]; M. Bock, E. Brucker: Der Golßener Kantor 
Christian Heffter aus Guben (1687-1750) als Stammvater be-
deutender Persönlichkeiten [vanaf 1445; Lubatsch, Krüger, 
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Tril litsch, Dolz]; M. Bock: Zwei Steueranschläge über Heins-
dorf im kursächsichen Amt Schlieben 1688 und 1698 [bij Dah-
me; naamlijsten: Bade, Arndt, Schüller, Tietze, Angermüller, 
Koches, Stutterheim, Brumme, Haugwitz, Niebendorff, Schrei-
ber, Köckritz, Kießel, Loßnitzer]; R. Eilers: Veröffentlichungen 
von Wolfgang Huschke [178 publicaties].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 91, 2016-1. 
M. Schwahn: Hamburger Gärtner aus Schweden [Ljungström, 

Jönsson, Stoldt, Weigel, 
Hermann, Carlsson, Bull, 
Göransson, Hedlund, 
Haagström, Scherqvist, 
Haack]; T. Rumann: Zur 
Geschichte der Rum-
annschen Grabsteine in 
der Northeimer St.-Bla-
sien-Kapelle [1578; Win-
kelmann]; O. Puffahrt: 
Verhandlungen des Lü-
neburger Rats ... [verv., 
1840, 185 regesten; Röp-
ke, Erben, Cordes, Engel, 
Dreyer, Gercke, Sabbath, 
Warnecke]; Th. Harms: 

Ortssippenbuch oder Ortsfamilienbuch? Eine Begriffsanaly-
se [serie A: A4; serie B: kleiner; serie C: CD/DVD]; O. Puffarth: 
Dienstleistende Untertanen in Lomitz 1748 [bij Gartow; v. 
Bernstorff, naamlijsten van de Halb- und Viertelhufner, Kossa-
ten und Brinksitzer met hand- en spandiensten: Leipe, Mahn-
cke, Jahncke, Lüning]; C.L. Bahlmann in 1853 naar Oost-Indië.
 Idem, 2016-2. S. Paap: Unglück, Tod, Verbrechen – die be-
sonderen Aufgaben von Hamburgs Stadtleichenfrau [ook 
genoemd Gardewinsche; historie, regelingen en rekeningen; 
Schröder, Rüdiger, Morgenstern, Dahler, Homann, Hinze]; W. 
Vollmar: Ein interessanter Taufeintrag zu einem Grafen von 
Ranzow im Kirchenbuch von Obernkirchen 1785 [doorhalingen!; 
Bruns (niet Beins!), Hansing, Stüffelmeyer, Wiechgrefe, Nolte, 
Hardekop]; E. Schütze: Nicolaus Meiners, Pastor in Ritterhude 
1568-1584 [corr. op zijn familienaam Meursen aan de hand van 
originele bronnen].
 Idem, 2016-3. P. Raap: Der Auswandererhafen Bremer Ha-
fen und Bremerhaven [vanaf 1830 vertrek vanaf Bremerhaven; 
Kaje der Tränen]; R. Schomacker: Stellingen von 1845 bis 1919 
[ook Stelling- Langenfelde; Michelsen, Schomaker, Stieper, 
Cölln, vondem Knesebeck, Dohrn, Timm]; H.-J. Gut: Geboren in 
(Hamburg-) Eidelstedt, von Eltern, die nicht aus diesem Dorf 
stammen [naamlijst vonder Ahe-Zirus]; O. Puffarth: Bestrafun-
gen von Lüneburger Klosteruntertanen 1739 [Stegen, Esche, 
Hagelberg, Schuimacher, Einbaum, Wulf, Jungemann, Han-
stedt].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [AGoFf], 
jg. 64, 2016-1. B. Josko: Anmerkungen zum Stammbaum von 
Gregor Johann Mendel, dem Begründer der Vererbungslehre 

[Anders, Schwirtlich]; B. Krinke: Das Testament des Ehrenfried 
Krinke ... [1852; oproep]; M. Hirschfeld: Oberschlesier ... in Del-
menhorst [verv.; naamlijst Josef- Zimmermann 1895/6]; G.-H. 
Zuchold †: Zur Besitzergeschichte schlesischer Herrenhäuser 
13: Friedersdorf am Queis [met schema; von Spiller, v. Festen-
berg, v. Breßler, v. Minutoli-Woldeck, v. Pfeil und Klein-Ellguth, 
von Nostitz, von Dyherrn, von Schweinitz, von Klüx].
 Idem, 2016-2. S. Rückling: Genealogische Quellen für Grün-
berg (Zielona Góra) [in verschillende archieven in Duitsland 
en Polen van 1547-1945]; G. Frohberger: Heiraten Auswärtiger 
in Castrop 1896-1897 [regesten, met ouders]; M. Hirschfeld: 
Oberschlesier als Arbeitsmigranten () in Delmenhorst [belang 
van de Melderegister als bron; verv. 1895/1896, alf. lijst Amen-
da-Nickel]; U. Schmilewski: Warum Nicht-Wissen manchmal 
besser ist als Wissen [schrijver S. Lebedew over genealogie in 
Rusland].
 Idem, 2016-3. H. & M. Priewer: Geschichte der Familie 
Priewer/Prüfer aus dem Kalischer Land in Mittelpolen [5 gen., 
1791-2015; Wolf, Gauter, Neumann, Zielke]; S. Schober- Wisch-
kony: Trauungsbuch der kath. Pfarrei Peiskretscham (Ober-
schlesien) 1724-1767 [chronologisch per jaar]; M. Hirschfeld: 
Oberschlesier als Arbeitsmigranten ... in Delmenhorst [verv., 
1896-1897, per jaar alf. lijst].
 Idem, index op namen en plaatsen jg. 61-63 (2013-2015).

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], 2016 nr. 150. R. Thomas: Epidémies 
dans la généralité de Paris au 18e siècle [o.a. typhus in 1782]; 
A. Jouvin: Natifs du Val d’Oise mariés ou décédés en Sei-
ne-Saint-Denis [verv.; 16 personen 17e-19e eeuw]; G. Renau-
din: En 1919, la difficile recherche du soldat Daniel Mercié [† 
25-10-1918 als krijgsgevangene, genealogie Mercié 5 gen.]; A. 
Huppé: A la recherche des Huppé en région parisienne [plaat-
sen en perioden waar de naam Huppé voorkwam]; B. Jérôme: 
De Glaser à Verrier ou les difficultés présentées par des noms 
Suisses francisés [achternaam in dit geval vertaald, maar 
vaak fonetisch aangepast Kreitzer werd Christe, Zibell werd 
Siblet]; idem: Charles Honoré Toussaint Mallard (1842-1880) 
Sartrouvillois, Saint prêtre et ... espion [1842-1880, spioneert 
tijdens Pruisische bezetting in 1871, later pastoor te Groslay, 
zijn 8 kw.]; idem: Liste des Sartrouvillois reçus à l’Hôtel des 
Invalides à Paris 1673-1796 [3e deel met details van 17 opgeno-
men invaliden uit Sartrouville, waaronder diverse soldaten uit 
het regiment van de Gardes Suisses].
 Idem, 2016-151. G. Callu: Au temps des ‘filles-mères’ [voor-
beelden van ongehuwde moeders in de parochie van Chars uit 
de jaren 1770-80]; G.Blanc Cesan: Les victimes du Tribunal Ré-
volutionnaire dans le Val-de–Marne, essai de recensement [1e 
deel, met biografische gegevens van negen van de gevonden 
18 slachtoffers van de Grande Terreur uit 1794]; G. Callu: Nour-
rissons de Paris 1773-1783 décédés à Chars [lijst van 90 jong 
overleden voedsterkinderen, met vermelding van beide in Pa-
rijs wonende/werkende ouders]; R. Thomas: Les testaments 
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de Villers-le-Bel au XVIe siècle [lijst van ca 375 testamenten 
uit periode 1572-1591; Rousseau, Pinard, Henry, Guibillon]; B. 
Jérôme: Liste des Sartrouvillois reçus à l’Hôtel des Invalides à 
Paris 1673-1796 [3e deel met details van 11 opgenomen invalide 
militairen uit Sartrouville].

Groot-Brittanië
Genealogists’ Magazine, 2016-1. C. Birch: The strange case of 
two masters of a Cambridge College [7 gen., 1700-1987; Power, 

Searle, Chapman, Hood, 
Tebbot]; J. Austin: Coven-
try: loans, benefactions 
and charities to 1733 [856 
namen op alf. lijst vanaf 
1515: Abetts-Zouch]; D. 
Morris: The journal of 
John Jones, 1859-1909: 
the old bear’s own story 
[in ongenade bij the Lon-
don City Mission, x Liver-
more, Keen; prediker; 
naar de gevangenis]; S. 
Woods: Cole to Kaycole: 
evolution of a surname 
and a family divided 

[Gledhill, Martin, Lancaster, Burton]; B. Tyrwhitt-Drake: A Vic-
torian scam? [spoorwegaandelen]; N.C. Taylor: Sognet – What 
is it and how do I use it? [bibliotheeksite]; My heritage library 
edition – now free at the SoG; M.L. Bierbrier: New develop-
ments in Medieval genealogy [Richard III x I. Neville]; L. Street: 
Dedicated to the memory of William Henry Kindell, 1896-1917 
[gesneuveld in Oost-Afrika; dagboek].
 Idem, jg. 32, 2016-2. G. Wilkie: George Rose’s act of 1812 ... 
[verbeteringen in bewaring en toegankelijkheid van DTB’s]; C. 
O’Brien: ‘... wholly unsuited to her station in life’: Mary Pickman, 
1754-1844 [Elliott, Pink = Field, Beer, Watts, Pickman, Rance]; 
S.A. Raymond: Rejected applicants for the freedom in Exe-
ter 1780-1802 [afgewezen aanvragen voor ‘freeman’; naam-
lijst Avent-Waldron]; H. Dawkins: Photograph conservation; E. 
Churchill: Tudor documents in the upper library of the SoG [16e 
eeuws; Pett, Petre, Hardy]; They shall not grow old [Eamonson, 
Taylor, Chitty].
 Idem, jg. 33, 2016-3. G. Wilkie: Charles Dickens, the ‘Doom 
of English Wills’ and Chester [klerk; notarieel in 1858 van de 
kerk naar de Court of Probate]; D.M. Child: Keep sacred the 
memory of your ancestors [R. Brunton, engraver, soldier, coun-
terfeiter and prisoner, maakte veel geslachtsregister-borden: 
Wilcox x Fancher, Coffin, Nickelson x Platt]; A. Pursell: Pirates 
and ghosts. The joy of checking out family stories [Whitson 
Boig, Scougal, Hutchings, Pursell]; A. Harrison: Shakespeare’s 
last days: scientific analysis of the playwright’s will [Quiney]; 
H. Dawkins: Framing your ancestors [correct inlijsten]; We will 
remember them [slachtoffers WO I].

Noord-Amerika
The British Columbia Genealogist, jg. 45, 2016-2. B. Nielsen: 
It all started with one tree [Draney, Fraser, Mckay, Thomas, 
Townsley]; S. Clayton: A Canadian soldier’s letters to his jamai-
can war bride [Bucholtz, Campbell, Davidson, Munro]; M.D. Ro-
gers: Telephones at the fingertips of the royal couple through-
out tour [visit of King George VI and Queen Elisabeth 1939; 
naamlijst Allwork-Welch].

Michigina [WMGS], 2016 nr. 62. Genealogy and the Internet 
[in Person and online; rootsweb.com; US GenWeb; WeRelate; 
WorldWar I CND: VanHoesen]; J. Riley: Women of Texas [Meri-
na, Tate, Philips, Crownover]; M.R. Alt: Ziibiwing Center; Clarke 
Library; Digital Public Library of America (DPLA).

The New York Genealogical and Biographical Record, jg. 147, 
2016-1. S. McVetty: Taking Aim at Oehm: an anglicized surname 
obscures a Germanic origin [uit Edelfingen; testament uit 1812; 
Martin, Vicker, Pundt, Ungerer, Metzler, Ehrlich]; C.A. Brooks: 
New biographical information for Pieter Carstensen van 
Nordstrand: ancestor of the Ostrander and Ploegh families of 
New Netherland [uit Amsterdam]; J.L. Bloom: The child left be-
hind: Henry Larzelere of ... Jerusalem, Yates Co., NY [Botsford, 
Durham, Wyman]; K. Mauer Jones: Records of the First Baptist 
Church of Deerfield, Oneida Co. [verv.; 1826; naamlijst; graven]; 
W.N. Stryker: Two early Dutch family bibles: Marten Roelofse 
Schenck (1661-1727 )and Joris Rapalje (1732-1815) [Voorhees, 
Montfort, Brinkerhoff, Hoglant, Toffey, Chase]; J. de Vries Kel-
ley: Some ancestors of Nelly Jane (Franklin) Lefevre, an Afri-
can American ... [Schoonmaker, Stiles, Brudnell, Green].
 Idem, 2016-2. Th. W. Jones: Clarifying Josiah Burton’s iden-
tity, relationships and activities [Benton, Herrick, Leonard, 
Colburn, Foote, Pierce, Barnum]; J.B. Dobson: David Japin, 
stepfather of Joannes Nevius, of New Amsterdam [Roemers, 
Becx, van Mullens]; W.M. DeGrove: Adolph DeGrove, 1720-1796, 
of Newburgh, NY and some of his descendants; H.A. Hender-
son: The family of John S. and Zerviah (Hawkins) Porter of Jef-
ferson Co. and Points West; J. Larzelere Bloom: The child left 
behind: Henry Larzelere of the Town of Jerusalem, Yates Co., 
NY [verv.].

Oostenrijk
Adler, Bd. 28, 2016-5. J. Zupanic: Der Adel und die moderne 
tschech ische Gesellschaft - zwei unterschiedliche Welten 
[Maria Theresia en Josef II; kritiek op de rijke adel]; J. Budi-
chowsky: Die Familie Bouvard von Chatelet [textielhandelaren 
uit Savoye; Salliet, Walter, Crettier]; H. Aue: Was ist richtig und 
was ist falsch? [wapenboeken van Rietstap en Rolland verge-
leken; vaak fouten; lijst: Savini-Tzallinga]; H. Dolezal: Die Por-
trätmappen von Adolf Eckstein [biografische gegevens per 
beroepsgroep; index nagestreefd].
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Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

De voorzitter heet iedereen welkom op deze Algemene Verga-
dering (AV). Van alle afdelingen is een afgevaardigde aanwe-
zig.De heer Poortvliet geeft inzicht in de stand van zaken in de 
afdeling Den Helder e.o.
Voorzitter Toon van Gestel zet de vergadering voort met een 
verhaal over Familiekunde, ‘Voor wie straks vertrekt: Eigen fa-
milie eerst!’. Hij geeft een inkijk in zijn eigen familie, de relatie 
tussen personen en sluit af met het gegeven dat ‘Een stam-
boom in elk gezin’ aansluit bij de visie van de NGV, ‘In ieder huis 
een stamboom’.
De notulen van de Algemene Vergadering van 23 april jl. wor-
den zonder wijzigingen vastgesteld. Het hoofdbestuur heeft 
naar aanleiding van diverse opmerkingen over het huishou-
delijk reglement een wijzigingsvoorstel opgesteld. Dit wordt 
overgenomen, waarmee een geactualiseerd HR is vastgesteld.

Over het ‘Beleidsplan 2017-2020’ en het ‘Werkplan 2017’ merkt 
de vergadering op dat het taalgebruik als archaïsch wordt 
ervaren en daardoor een formele indruk oproept. De voorge-
nomen activiteiten worden als realistisch ervaren. De verga-
dering stelt beide plannen vast en wenst het HB succes bij de 
uitvoering ervan. De voorliggende begroting 2017 wordt vast-
gesteld, alsmede het voorstel van het HB om de hoogte van de 
contributie en bijdragen ongewijzigd te laten.

De heer Taalman, voorzitter van de commissie Huisvesting NVG, 
geeft namens het HB nog een korte toelichting over een aantal 
ontwikkelingen, die in de laatste weken hebben plaatsgevon-
den. Voor het verenigingscentrum in Weesp lopen de komende 
jaren de exploitatiekosten op naar een niet verantwoord uitga-
venpatroon. De huur van een onderkomen in het Muntgebouw in 
Utrecht komt lager uit dan de exploitatiekosten van het gebouw 
in Weesp. Er is sprake van een huurperiode voor de komende vijf 
jaar met een optie voor een verlenging met vijf jaar. De vergade-
ring stemt in met de verkoop van het gebouw in Weesp en met 
het aangaan van een huurovereenkomst van een deel van de 
verdieping in het Muntgebouw te Utrecht.

De werkgroep contributiesysteem heeft een aantal modellen 
uitgewerkt om aan de wensen van leden om gedifferentieerd 
producten af te nemen invulling te geven. Uitgangspunt is een 
basislidmaatschap waarnaast leden eigen keuzen kunnen toe-
voegen. Dit betreft digitale of gedrukte uitvoering van bladen. 
Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijke 
verhoging van kosten bij een kleinere oplage van gedrukte 
bladen. Veel, vooral oudere, leden ervaren gedrukte bladen als 
bindingsmiddel met de vereniging. Een degelijke administratie 
is een vereiste om deze verandering beheersbaar te houden. 
De vergadering stemt in met de rapportage en geeft het HB 
opdracht de verdere uitwerking ter hand te nemen.

De meerjarenraming van 2018, 2019, 2020 geeft een globaal in-
zicht in de financiële situatie van de vereniging voor die jaren 
en wordt voor kennisgeving aangenomen.
De website van de NGV is aan vernieuwing toe. Het huidi-
ge beheer van de inhoud vraagt om specifieke kennis van de 
webmasters. Na een gedegen voorbereidingstraject heeft 
het hoofdbestuur gekozen voor een website gebaseerd op 
WordPress. Het beheer ervan is eenvoudiger en de webmas-
ters kunnen berichten plaatsen via een vorm die lijkt op wer-

Beknopt verslag Algemene Vergadering 26 november 2016
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Nieuws

In het Verenigingscentrum in Weesp zal op zaterdag 4 februari 
2017 weer een Duitslanddag worden gehouden. Van 13.00 uur 
tot 16.00, en voor NGV- leden zelfs vanaf 11.30 uur, is iedereen 
GRATIS en van harte welkom aan de Papelaan 6, ook niet-le-
den en belangstellenden.
Als nieuwe experts komen dit keer de vertegenwoordigers 
van het Groothertogdom Oldenburg, met zeer veel Neder-
landse contacten in handel en stucadoorswerk, naar Weesp. 
Andere Duitse, deels Nederlandstalige vertegenwoordigers 
met hun PC’s uit de Mitteldeutsche Familienkunde (het oude 
Oost-Duitsland), de Arbeitsgemeinschaft Ostdeutsche Fami-
lienkunde (Oost-Europa en Baltische staten) de Hessische Fa-
milienkunde, de man uit Dortmund, het Osnabrückerland (50 
parochies), het Tecklenburgerland, de Westdeutsche Gesell-

schaft für Familienkunde (Oost-België, Zuid-Limburg en het 
oude Rheinland tot aan de Midden-Rijn), maar ook de Westfäli-
sche Familienforschung (honderden parochies), en de WGOD 
(Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland). En natuurlijk 
niet te vergeten onze eigen experts met talloze Duitse bron-
nen, boeken, tijdschriften en indexen die u uiteraard ook dan 
kunt raadplegen.
Wij hopen u zaterdag 4 februari a.s. te mogen begroeten met 
uw gasten in de Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tien minuten 
lopen vanaf het station. Bezoek, koffie, thee en parkeren zijn 
gratis. Nadere informatie: info@ngv.nl.

Namens de medewerkers Verenigingcentrum NGV,
Jos Kaldenbach

15e themadag Duitsland op zaterdag 4 februari 2017

De redactie van Gens Nostra zoekt medewerkers voor de ru-
briek boekrecensies. Wij hebben er nu nog maar één en zouden 
er graag tenminste twee bij hebben. Iets voor u? De bedoeling is 
dat de boekrecensenten in onderling overleg een keuze maken 
uit de aanwinsten van de bibliotheek van ons Verenigingscen-
trum. De gekozen aanwinsten worden besproken in Gens Nostra; 
de overige boeken worden vermeld onder ‘verder ontvingen wij’.

Het gaat naar schatting om ongeveer 60 recensies per jaar, 
samen circa 20 pagina’s in Gens Nostra. Natuurlijk lezen de re-
censenten de boeken meestal niet van kaft tot kaft. Het gaat 
er om de lezers een indruk te geven van de inhoud en de kwa-

liteiten van het boek. Hoeveel tijd het kost, is niet precies te 
zeggen; volgens de huidige ervaren medewerker een uur (voor 
een simpele genealogie) tot een dagdeel of meer (voor een 
complex historisch werk).

De NGV-bibliotheek leent geen publicaties uit, alleen de re-
censenten mogen publicaties mee naar huis nemen. Eventuele 
reiskosten worden vergoed.

Heeft u belangstelling, dan graag een email met vermelding 
van relevante ervaring en interesses naar GNredactie@ngv.nl. 
De redactie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Oproep van de redactie, vaardige pennen gezocht

In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, ge-
nealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en verslagen 
daarvan. 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.

ken met Word. Afgelopen maanden heeft het IT-team, onder 
leiding van een externe projectleider, gewerkt aan een ‘Proof 
of Concept’ (PoC). De aanwezigen krijgen een demonstratie van 
de huidige resultaten die binnen de PoC zijn gerealiseerd en ge-
test. Via een plan van aanpak zal er verder gewerkt worden om 

in de loop van 2017 de volledige website operationeel te hebben.
De voorzitter bedankt iedere aanwezige voor haar of zijn in-
breng en betrokkenheid en wenst iedereen een goede thuis-
reis.

Arie van Herk, secretaris NGV

mailto:info@ngv.nl
mailto:GNredactie@ngv.nl
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franco aan de NGV.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk aan nevenstaand adres of 
via het emailadres ledenadministratie@ngv.nl vóór 30 november 
van het lopende kalenderjaar.
Betalingen: svp op de volgende rekeningen:
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Betalingen van buiten Europa uitsluitend via PayPal op info@ngv.nl; 
cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd. Alle 
rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC van 
de ING bank is: INGBNL2A.

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

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

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

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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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