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Bij de voorplaat
Palamedus Palamedusz, ruitergevecht bij water 1626-1638, olieverf op paneel, 42 x 69 cm, (collectie Museum Prinsenhof, Delft).

Fragmentgenealogie
Palamedes Stevens, geboren in Londen afkomstig uit Vlaanderen, woonde in Delft, edelsteenslijper in dienst van Jacobus I van Engeland, 
overleden Delft 7 februari 1651, trouwt Maeijken van Naersen.
Uit dit huwelijk, behalve Susanna en Gabriel:
1.  Guilliam Palamedes, geboren circa 1600, kleermaker, overleden 1668 of 1669.
2.  Anthonie Palamedesz, alias Anthonis Palamedesz, geboren Delft 1601, kunstschilder werd 6 december 1621 lid van het Sint-Lucasgil-

de in zijn geboorteplaats en was in 1635, 1638, 1663 en 1672 hoofdman van het gilde, vervaardigde prenten, miniaturen en portretten, 
overleden Amsterdam 27 november 1673 en begraven in de Oude Kerk, trouwt (1) Delft 30 maart 1630 Anna Joosten van Hoorendijck, 
overleden 1651, trouwt (2) Delft 29 december 1658 Agata Woodward, alias Aechgen Woedewart.
Uit het eerste huwelijk zes kinderen, waarvan er vijf overleden voor 1647, en:
1.  Palamedes Palamedesz II, gedoopt Delft 10 februari 1632, kunstschilder (werkt in Amsterdam 1664-1705) en boekhouder, be-

graven Amsterdam 2 oktober 1705, trouwt Amsterdam 22 februari 1664 Diwertje Hettens, geboren Lochem circa 1632.
Uit het tweede huwelijk: 
2.  Arthur, geboren 1660.

3.  Palamedes Palamedesz I, alias Palamedus Palamedusz Stevaerts of Stevers, geboren Londen (of in Schotland) 1607, kunstschilder, 
werd 25 oktober 1627 lid van het St. Lucasgilde te Delft, vervaardigde ruiterstukken, veldslagen en landschappen, woonde in de Vla-
mingstraat 1630, overleden Delft 26 maart 1638, trouwt Delft 3 februari 1630 (ondertrouw aldaar 19 januari 1630) Maria Euwouts-
dr van ’s Gravesande, wonend aan de Turfmarkt 1630, begraven Delft (Oude Kerk) 5 november 1647,of 11 oktober 1695 in de Nieuwe 
Kerk, dochter van mr. Ewout Dircksz van ’s Gravesande (geboren Delft, ingeschreven als student te Leiden 5 maart 1589 als ‘Ewaldus 
Theodori’ uit Delft, advocaat bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, kerkmeester te Delft 1604-1611. Hij was 26 oktober 
1632 getuige bij de doop van Laurentius, zoon van Palamedus Palamedusz en Maria Ewoutsdr van ’s Gravesande. In 1649 woonde hij 
aan de Hippolytusbuurt, begraven Delft 8 maart 1649) en Aefgen Lourensdr van Swaenswijck, (geboren Leiden circa 26 juni 1578, 
begraven Delft (Oude Kerk) 30 augustus 1631, dochter van Laurens Andriesz van Swaenswijck, burgemeester van Leiden, en Anna 
Dircksdr Visscher).

 Uit dit huwelijk vier kinderen: Palamedes, (1631), Laurentius, (1632), Aefgen, (1635) en Anna, (1637).

Bronnen 
Wikipedia, http://vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/5855 en www.wikidelft.nl/index.php?title=Palamedes_I,_Palamedesz

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Lucasgilde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Lucasgilde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_(Amsterdam)
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Van de redactie
We beginnen met een bijdrage van Ludo Lathouwers. De auteur beschrijft na een lang en 
zorgvuldig onderzoek van ruim tien jaar de nazaten van Petrus Adriaanszoon Van Wechelen, alias 
De Lathouwer (1641-1704). Hierbij komen verschillende invalshoeken aan de orde. Zo komen de 
parentelen van de verschillende takken van zijn nageslacht aan bod. Verder analyseert hij de 
migratie van zijn voorouders en de spreiding over verschillende landen en continenten. Het lukte 
hem om nagenoeg alle levende naamdragers die afstammen van zijn verre voorvader Petrus De 
Lathouwer op te sporen. Van de 156 personen die hij gevonden heeft bleken er 84 de Belgische, 
38 de Nederlandse en 34 de Amerikaanse nationaliteit te bezitten. Het artikel gaat zowel in op 
het verloop als op de resultaten van het onderzoek.
Hans Nagtegaal gaat verder met de genealogie Storm, maar nu over het hieruit stammende 
geslacht Van ’s Gravesande. Het hier beschreven geslacht Storm, begint wederom met de 
hypothese van de oudste drie generaties waaruit een geslacht Wena ontstond en vervolgens 
het geslacht Van ’s Gravesande is ontstaan. Ook veronderstelt de auteur dat het geslacht via 
matriarchale overgangen is blijven voortbestaan. Als geheugensteun met betrekking tot het 
eerste artikel wordt het genealogisch schema herhaald.
Frans Teunissen laat ons kennismaken met de bakkersfamilie Bernards, waarvan een voorouder 
Thomas vanuit Flémalle-Grande nabij Luik, alwaar hij was gedoopt naar Blerick kwam. Hij 
was bakker in Blerick en ook in Mook zette hij dat beroep voort. Dit is het begin van een 
‘bakkersdynastie’ die doorloopt tot ver in de tweede helft van vorige eeuw. 
In maart verscheen een biografie van de Partij van de Arbeid politicus Jan Schaeffer, een 
autodidact die het nieuwe woningbouwbeleid in Amsterdam in de jaren zestig op de schop nam. 
Dit bracht de auteur Harmen Snel ertoe zijn kwartierstaat naar ons toe te sturen.
Antonia Veldhuis heeft veel reacties gekregen van lezers op haar bijdrage in onze september 
uitgave van het vorige jaar over de kinderen die na de WOI uit Oostenrijk naar Nederland 
kwamen om aan te sterken. Diverse lezers schreven haar spontaan over hun een eigen 
voorouder die onder vergelijkbare omstandigheden naar Nederland waren gekomen. Zij vulde 
deze korte verhalen aan met vele waardevolle tips waar anderen ook deze informatie zouden 
kunnen vinden. Om deze reden is het artikel dan ook in de rubriek bronnen geplaatst. Lezers 
die willen reageren op een van reacties en de daarin verstrekte informatie kunnen dit doen via 
Antonia Veldhuis, haar mailadres staat in het colofon.
De rubrieken Tijdschriften, Boekenrecensies en Van de tafel van het hoofdbestuur bevatten nog 
meer informatie voor de lezer. Ik wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn 

Daar is een ruim pand gehuurd voor een periode van tien 
jaar met een optie op nog eens vijf jaar. Tijdens de verhui-
zing zijn onze collecties niet te raadplegen.
Per 1 april 2017 is het verenigingscentrum in Weesp ge-
sloten.
Vanaf 1 juli zijn de bibliotheek en de heraldische verzame-

ling in Bunnik weer beschikbaar voor bezoekers en vanaf 
1 augustus zijn de andere diensten aanwezig. De digitale 
collecties op de website blijven gewoon toegankelijk.
Volg verdere berichten over de verhuizing, contact-
gegevens en over de opening van ons nieuwe verenig-
ingscentrum op de ‘Actueel’ pagina van de website.

Het verenigingscentrum verhuist dit voorjaar van Weesp naar Bunnik
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LUDO  LATHOUWERS

Over parentelen, geografische spreiding, patrilocaliteit en migratie

De nazaten van Petrus Adriaanszoon Van 
Wechelen, alias De Lathouwer (1641-1704)

Begin 2016 is het mij gelukt om nagenoeg alle overlevende naamdragers die 
afstammen van mijn verre voorvader Petrus De Lathouwer op te sporen. Van de 
156 personen die ik gevonden heb bleken er 84 de Belgische, 38 de Nederlandse 
en 34 de Amerikaanse nationaliteit te bezitten. Het artikel gaat in op het verloop 
en de resultaten van het onderzoek waartoe de eerste aanzet tien jaar geleden 
gegeven werd. Naast de problemen en opportuniteiten die ik bij mijn onderzoek 
tegenkwam wordt aandacht besteed aan thema’s als de geografische spreiding 
van familienamen, patrilocaliteit en migratie.

1. Schema van de vijf takken. Het verband tussen deze takken wordt aangeven door stamreeksen met onderaan de jongste mannelijke naamdrager en 
onderstreept de meest recente gemeenschappelijke voorvader in elke tak.

Hendrik (ca. 1565)

Adrianus (ca. 1595)

Petrus Van Wechelen, alias De Lathouwer (1641 )

Wilhelmus (1682)

Thomas (1729)

MichaeI (1751)

CorneIius (1690)

Petrus (1718)

Joannes B. (1770)

Joannes F. (1785) Josephus (1797) Arnoldus (1780) Petrus (1804)

Josephus (1818) Franciscus L. (1843) Wilhelmus (1841) Josephus (1822) Joannes (1843)

Johannes (1859) Franciscus (1884) Johannes (1880) Johannes (1852) Adrianus (1881)

Sus (1895) Hubert (1918) Piet (1909) Emil (1897) Jef (1919)

Vic (1932) Leo (1962) Harrie (1952) Richard (1945) Hilaire (1949)

Paul (1964) Wout (2009) Robert (1983) Richard jr. (1976) Randy (1982)

Kenny (1989) Dané J. (2015) Mark R. (2015) Samuel (2015)

(1) (2) (3) (4) (5)
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Parenteelonderzoeken: levende genealogie
Een beperking bij het verrichten van genealogisch onderzoek 
is de bescherming van de privacy. Dit geldt in het bijzonder als 
men op zoek is naar levende personen.
De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 
België (1992) houdt in dat niemand zonder toestemming van 
betrokkene het recht heeft om persoonsgegevens op te vra-
gen, te raadplegen, gebruiken enzovoort, tenzij andere (ho-
gere) belangen in het geding zijn. Familiale banden behoren 
tot het meest persoonlijke deel van ons sociale leven. Om 
die te beschermen geeft de wetgever de burger het recht 
om informatie over zijn afkomst buiten het publieke domein 
te houden. Bij parenteelonderzoeken is de medewerking van 
familieleden-insiders dan ook van eminent belang. Mijn er-
varing in het algemeen is dat mensen er geen bezwaar tegen 
hebben om namen en data met betrekking tot familieleden 
te delen met personen die bezig zijn met hun stamboom. De 
ervaring leert ook dat men terughoudendheid kan ontmoeten 
of zelfs op weerstand kan stuiten als familieleden met elkaar 
gebrouilleerd zijn. Het televisieprogramma Het Familiediner 
laat zien hoe kleine conflicten en misverstanden tussen fa-
milieleden soms hevige emoties oproepen. Het betekent dat 
begrip en tact nodig is als men personen benadert met vragen 
over hun familie. Gelukkig is mijn ervaring ook dat de reserves 
of afwijzing die men ontmoet bij één lid van de familie niet be-
tekenen dat die ook gelden voor zijn of haar naaste verwant. 
Personen kunnen ook opzien tegen de moeite die het kost 
om gegevens uit te zoeken of bij anderen op te vragen. Per-
sonen hebben soms weinig interesse in hun voorouders en 
zien dan ook het belang niet van de vragen die je stelt. Bij 
parenteelonderzoeken heeft men adressen en telefoon-
nummers nodig. Soms moet men een briefje schrijven of op 
goed geluk ergens aanbellen. Tegenover het feit dat heel 
wat mensen geen vaste telefoon meer hebben zijn er nu in-
ternet en sociale media, maar de zoektocht kan er een stuk 
omslachtiger door worden. De parenteel is niet altijd een 
gemakkelijke, soms dure maar vaak boeiende, levende vorm 
van genealogie.

De vijf takken van mijn familie

De oudste sporen van mijn familie vond ik terug in Stabroek 
waar op 15 september 1641 mijn stamvader Petrus De Lathou-
wer gedoopt werd. Dank zij de patroniemen Adrianus Henrici 
Van Wechelen weten we dat zijn vader Adrianus en zijn groot-
vader Hendrik heetten.
Vanaf 1644 worden de kinderen De Lathouwer genoemd, een 
naam die in de achttiende eeuw overgaat in Lathouwers.

De naam Van Wechelen verwijst naar het plaatsje Wechelder-
zande bij Herentals. Na 1675 vindt men het toponiem Wechel-
en nergens meer terug. Alleen in Brussel (1648) en in Zundert 
worden tussen 1600 en 1675 nog enkele personen met die 
naam geregistreerd. Uit gerechtelijke documenten bleek 
dat de laatsten nazaten zijn van personen die begin zestien-
de eeuw in Wechelderzande woonden. Ik vermoed dat mijn 
familie in het begin van de zeventiende eeuw vanuit Wechel-
derzande naar Stabroek is verhuisd. Dat leid ik af uit het feit 
dat familieleden van Peter Proost voorkomen als getuigen 
bij de doop van drie van Adrianus’ kinderen. Peter Proost was 
– vóór hij in 1608 schout werd in Stabroek – jarenlang sche-
pen en rentmeester in Wechelderzande. Als in 1648 met de 
Vrede van Munster een einde komt aan de Tachtigjarige Oor-
log wordt Stabroek een dorp in het noorden van de Spaan-
se Nederlanden dat grenst aan de Republiek der Verenigde 
Provinciën. Door het huwelijk van Petrus’ kleinzoon Thomas 
(1725-1779) met Anna Clasens uit Hollands Putte1 worden mijn 
voorouders in de tweede helft van de achttiende eeuw inge-
zetenen van de Republiek. Een speling van het politieke lot 
maakt echter dat zij vanaf 1830 Belgische staatburgers wor-
den. In het begin van de twintigste eeuw zullen uit Thomas’ 
nazaten zowel in Nederland als de Verenigde Staten nieuwe 
takken ontstaan. Alle naamdragers behoren tot vijf stamlij-
nen die ik gemakshalve de Stabroekse (1), Putse (2), Rotter-
damse (3), Amerikaanse (4) en Lillose (5) tak van mijn familie 
noem.

In het artikel hanteer ik volgende nomenclatuur:
volle neven en nichten in de 1e graad delen grootouders
volle neven en nichten in de 2e graad delen overgrootouders
volle neven en nichten in de 3e graad delen betovergrootouders
volle neven en nichten in de 4e graad delen oudouders
volle neven en nichten in de 5e graad delen oudgrootouders
volle neven en nichten in de 6e graad delen oudovergrootouders
volle neven en nichten in de 7e graad delen oudbetovergrootouders
volle neven en nichten in de 8e graad delen stamouders, enzovoort

Volle neven/nichten zijn dus kinderen van ooms of tantes.

De Stabroekse tak

Hiertoe behoren de nazaten van mijn oudvader Joannes Fran-
ciscus (Jan) Lathouwers (1785-1852) en zijn echtgenotes Anna 
Carpentier (1780-1822) en Eva Verhoeven (1784-1858). Omdat 
zijn kinderen in Stabroek geboren werden noem ik hen ge-
makshalve de Stabroekse tak van mijn familie. Mijn broer en 
ik zijn de laatste mannelijke nazaten in de lijn van mijn over-
grootvader Petrus Franciscus (1862) en toen ik in 2006 met 
stamboomonderzoek begon, wilde ik dan ook graag weten 
wie mijn naaste familieleden zijn die onze achternaam voor 
uitsterven kunnen behoeden. Met de hulp van mijn tante en 
informatie uit het documentatiecentrum van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde2 in Merksem kwam ik aanvan-
kelijk snel vooruit. Over Constantinus (1878), de jongste broer 
van mijn overgrootvader, wist echter niemand in de familie 
mij iets te vertellen. Bovendien liep in 1900 het spoor in de 

2. Doopakte van Petrus Adriaanszoon van Wechelen van 15 september 
1641. (parochieregisters Stabroek).
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archieven dood. Dat ik na ruim drie jaar toch alle nakomelin-
gen van nonkel Stan gevonden heb dank ik aan onderzoek dat 
anderen voor mij gedaan hebben, een rechterlijke machtiging 
om informatie te bekomen over nog levende personen in de 
Burgerlijke Stand (kosten: 150,- euro) en – ten langen leste – 
een telefoontje met de voorzitter van een korfbalvereniging. 
In België kan men de voorzitter van de rechtbank in eerste 
aanleg verzoeken om toelating tot het inwinnen van niet 
openbare informatie uit de registers van de Burgerlijke Stand 
om redenen van familiaal, wetenschappelijk of ander wettig 
belang: vaak de laatste uitweg als het onderzoek vastgelopen 
is. Nonkel Stan bleek geen overlevende naamdragers te heb-
ben voortgebracht maar door mijn zoektocht had ik het ganse 
parenteel van mijn betovergrootvader Josephus (1818) opge-
lost. Het ging om 340 personen (171 mannen en 169 vrouwen) 
geboren tussen 17 februari 1859 en 3 juni 2009. Vierenzeven-
tig (22%) van hen zijn naamdragers. Omdat mijn betover-
grootvader enige zoon was had ik meteen alle naamdragers 
van mijn tak van de familie in beeld. Drieëndertig van hen ble-
ken in leven te zijn (15 mannen en 18 vrouwen) geboren tussen 
1925 en 1997. Elf van hen zijn volle neven en nichten van mij in 
de derde graad.

De Putse tak

De Putse tak bestaat uit de nakomelingen van Franciscus 
Ludovicus (Louis) Lathouwers (1843-1903) en Anna Broeck-
huysen (1843-1929). Louis was de op één na jongste van zeven 
zonen van Josephus (1797), een broer van mijn oudvader Jan. 
Als zodanig was hij een volle neef in de eerste graad (kozijn) 
van mijn betovergrootvader Josephus. Louis was geboren in 
Berendrecht maar woonde het grootste deel van zijn leven in 
Putte-Kapellen waar hij een gezin stichtte. Daarom noem ik 
zijn nazaten de Putse tak van mijn familie.
Aan de grens in Putte was drie generaties lang een fietsen-
zaak gevestigd waarvan de uitbaters Lathouwers heetten 
maar mijn vader wist niet anders dan dat zij geen familie van 
ons waren.
Bij mijn zoektocht naar de Amerikaanse tak van mijn fami-
lie (zie verderop) raakte ik bevriend met Gaston (1924), een 
kleinzoon van Louis. Door de gedetailleerde gegevens die hij 
had verzameld, ontdekte ik niet alleen de verwantschap tus-
sen onze families maar het lukte mij ook om het parenteel 
van zijn grootvader op te lossen: 229 personen (119 mannen 
en 110 vrouwen) geboren tussen 25 oktober 1871 en 5 januari 
2015. Vierenvijftig (23%) van hen zijn naamdragers waarvan 
35 in leven: 16 mannen en 19 vrouwen geboren tussen 1933 en 
2009. Zeventien van hen zijn volle neven en nichten van mij in 
de vijfde graad.
Twee nog levende naamdragers zijn achter-achterklein-
dochters van Adrianus Lathouwers (1830-1870), een oudere 
broer van Louis. Hen reken ik daarom niet tot de Putse tak.
Waar ik in mijn tak van de familie volstond met een onder-
zoek naar de nazaten van mijn betovergrootvader, was het 
onderzoek naar de nazaten van Louis uitgebreider daar 

hij zes broers had. Gebleken is echter dat alleen hij en zijn 
broer Wilhelmus (1841) - zie Rotterdamse tak – tot in onze 
tijd mannelijke nazaten hebben voortgebracht. Het heeft 
veel moeite gekost om dat uit te zoeken. Een uitgebreide 
speurtocht in het gemeentearchief van Stabroek, overlij-
densberichten op internet, doodsprentjes die ik bekwam 
van familieleden en verenigingen, de hulp van mensen waar 
ik eerder al een beroep op had gedaan en – ten langen les-
te – een betaling van 90 euro voor twee opzoekingen in de 
Burgerlijke Stand hebben er toe geleid dat ik mijn doel be-
reikte.

De Amerikaanse tak

Deze tak omvat de nazaten van Jan Lathouwers (1852-1905) 
en Petronilla Debacker (1856-1942). Jans grootvader Arnol-
dus (1780) was een broer van mijn oudvader Jan (Stabroekse 
tak) en een oom van Louis (Putse tak) en Wilhelmus (Rotter-
damse tak).
Jan en Petronilla waren geboren in Kalmthout maar verhuis-
den na hun huwelijk naar Antwerpen en woonden vanaf 1883 
in Merksem. Zeven zonen en twee dochters van hen emi-
greerden begin twintigste eeuw naar Chicago in de Verenigde 
Staten.
Eind 1997 ontving ik een brief van Mauri Lathouwers (1955) 
wiens grootvader Louis (1886) behoorde tot de eerste gene-
ratie migranten. Deze had hem verteld dat alle Lathouwers 
op een of andere manier familie waren van elkaar en daarom 
was hij op zoek naar informatie om een stamboom op te ma-
ken van alle Lathouwers takken. De brief had hij verstuurd 
naar een 50-tal naamdragers uit het Antwerpse waarvan hij 
de adressen gevonden had in een telefoonboek tijdens een 
bezoek aan Antwerpen in 1996.

Zijn stamboom reikte destijds tot het einde van de achttiende 
eeuw maar omdat mijn vader niet méér wist dan dat zijn over-
grootvader Jef heette konden we hem niet veel verder helpen.
In 2008 ontdekte ik na een bezoek aan de gemeente-archie-
ven van Bergen op Zoom en Kalmthout dat onze beide oudva-
ders broers waren. Dat betekent dat Mauri en ik volle neven 
in de vijfde graad (5th cousins) van elkaar zijn. Uit een lijst 
met nazaten die hij bezat en die ik in de loop der jaren samen 
met hem actualiseerde, kon ik opmaken dat er begin 2016 in 
de Verenigde Staten minstens 34 naamdragers woonden (17 
mannen en 17 vrouwen) geboren tussen 1925 en 2015. Elf van 
hen zijn volle neven en nichten van mij in de vijfde graad. Alles 
wijst erop dat alle naamdragers die in de Verenigde Staten 
wonen verwanten van mij zijn, althans voor zover hun (groot)
ouders in de Verenigde Staten geboren zijn. Vermeldens-
waard is dat het gros van hen in de staat Californië woont. 
Slechts een zestal naamdragers woont in de staten Texas, Co-
lorado, Arizona en Michigan.
Er blijkt dus ook hier sprake te zijn van patrilocaliteit (zie ver-
der). Toen ik op de websites Ussearch.com, Name search en 
White Pages naamgenoten vond die mij niet bekend voorkwa-
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men, heb ik het onderzoek verder gezet. Ook omdat niet alle 
informatie op deze websites toegankelijk is voor personen 
van buiten de Verenigde Staten lag het voor de hand om het 
onderzoek aan Mauri over te laten. Op basis van de gegevens 
waarover we beschikken is mijn verwachting dat er nog een 
vijftal personen op onze lijst met verwanten-naamdragers 
ontbreken. Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten 
wordt gecompliceerd door het feit dat vrouwen na hun huwe-
lijk vaak de naam van hun echtgenoot aannemen. Daar komt 
bij dat zij na echtscheiding vrijelijk een nieuwe familienaam 
kunnen kiezen, een dure en ingewikkelde procedure welis-
waar. Opmerkelijk is dat genoemde websites tegen betaling 
niet alleen genealogische informatie verstrekken maar ook 
informatie over de waarde van het vastgoed dat men bezit, 
van processen waarin men verwikkeld is en van eventuele ver-
oordelingen die men heeft opgelopen. Men kijkt in de Verenig-
de Staten duidelijk anders tegen privacy aan dan in België en 
Nederland. Privacy dient belangen en is daarom geld waard. 
In dit licht gezien is de manier waarop de recente presidents-
verkiezingen in de Verenigde Staten werden gevoerd mis-
schien niet zo vreemd ...

De Rotterdamse tak

De tak omvat de nazaten van Wilhelmus Lathouwers (1841-
1882) en Johanna Schenk (1849-1927). Johanna was geboren 
in Ossendrecht en had de Nederlandse nationaliteit.
Wilhelmus was een broer van Louis (zie Putse tak) en als zo-
danig een volle neef in de eerste graad (kozijn) van mijn bet-
overgrootvader Josephus. Zijn vier kinderen waren geboren 
in België maar groeiden op bij hun moeder en stiefvader in 
Nederland. Het gezin van Wilhelmus was in september 1882 
vanuit Stabroek naar Ossendrecht verhuisd waar Wilhelmus 
drie maanden later kwam te overlijden, nauwelijks 41 jaar 
oud.
Omdat beide zonen Fons (1877) en Joop (1880) kort na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog met hun gezinnen naar 
Rotterdam verhuisden noem ik hun nazaten gemakshalve de 
Rotterdamse tak van mijn familie. Het bestaan van deze tak 
ontdekte ik medio 2015 toen ik tegen betaling (9 euro) toe-
gang kreeg tot de goed gedocumenteerde databestanden 
van het Gemeentearchief van Bergen op Zoom. In de digitale 
stamboom van het Rotterdamse Stadsarchief vond ik snel 
genealogische informatie met betrekking tot de kinderen van 
Fons en Joop die reikte tot aan het begin van de Tweede We-
reldoorlog.
De acties die ik verder ondernam, gingen via de Rotterdamse 
telefoongids, online overlijdensberichten, de Rotterdamse 
Rugbyclub, gewezen olympisch atleet Robert Lathouwers, 
een advertentie in de Oud-Rotterdammer, een prikbordmel-
ding op de website van de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging en de kandidatenlijst van een plaatselijke politieke 
partij in Apeldoorn. Waar in België de archieven van de bur-
gerlijke stand maar openbaar worden na honderd jaar kon ik 
bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag 

gedetailleerde genealogische informatie bekomen van 
overledenen. Op die manier (kosten: 54,20 euro voor infor-
matie met betrekking tot elf personen) had ik veel voor-
uitgang geboekt, maar over twee personen leverde het on-
derzoek (37 euro) niets op. Ik had me deze kosten kunnen 
besparen want – hun leeftijd in acht genomen – was de kans 
klein dat ze overleden waren.

Het Centraal Bureau voor Genealogie verwees me nog naar 
het FIOM3 en het notariaat dat gerechtigd is parenteelonder-
zoeken te doen bij het vaststellen van nalatenschappen. Of ik 
daarmee verder zou komen was – nog afgezien van de kosten 
– echter zeer de vraag. Ik had veel geluk toen ik een overlij-
densadvertentie vond uit 2014 en via het adres en een zoek-
tocht op internet een telefoonnummer bekwam van iemand 
die mij hielp om de laatste puzzelstukjes op hun plaats te leg-
gen. Zo is het mij uiteindelijk gelukt om alle 38 naamdragers 
(24 mannen en 14 vrouwen) geboren tussen 1929 en 2015 te 
identificeren. Dertien van hen zijn volle neven en nichten van 
mij in de vijfde graad.

De Lillose tak

De tak omvat de nazaten van Johannes Baptista De Lathou-
wers (1770-1808) en Maria Catharina Gijsels (1769-1832). 
Omdat vanaf medio achttiende eeuw de meeste generaties 
opgroeien in de Antwerpse poldergemeenten Lillo, Oorde-
ren en Berendrecht noem ik hen gemakshalve de Lillose tak 
van mijn familie. Johannes’ grootvader Cornelius (1690) was 
een zoon uit het tweede huwelijk van mijn stamvader Petrus 
De Lathouwer met Joanna De Laet. Daardoor scheidt de tak 
zich al op het einde van de zeventiende eeuw van de andere 
takken af. Tijdens mijn zoektocht naar nonkel Stan (zie boven) 
had ik in het telefoonboek enkele naamdragers gevonden die 
in Berendrecht woonden. Dat wij familie van elkaar waren 
bleek echter nergens uit, noch uit mijn eigen stamboom, noch 
uit de summiere gegevens waarover mijn correspondent be-
schikte. Als er een band was dan moest deze ver teruggaan 
want ik had inmiddels alle nakomelingen-naamdragers van 
mijn oudbetovergrootvader Wilhelmus (1682-1739) in kaart 
gebracht. Toen enkele jaren geleden via het Rijksarchief en 
Family Search (Genver, Zoekakten) gratis online informatie 
uit parochie registers en archieven van de Burgerlijke Stand 
te raadplegen was, pakte ik de draad weer op. Met de mede-
werking van enkele personen vond ik na een week intensief 
zoeken de familieband tussen mezelf en de naamdragers 
in Berendrecht. Ik slaagde erin viertien overlevende naam-
dragers te identificeren (zeven mannen en zeven vrouwen) 
geboren tussen 1937 en 2015. Vijf van hen zijn volle neven en 
nichten van mij in de achtste graad. Volgens de Stabroekse 
parochie registers had mijn stamvader Petrus één oom, zes 
(half)broers en – naast Wilhelmus en Cornelius – nog min-
stens zes andere zonen. Ik heb op internet echter nooit een 
ander spoor naamdragers kunnen vinden dan de takken die ik 
beschreven heb.
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Geografische spreiding
Als men kijkt naar de geografische spreiding van de naam Lat-
houwers in België (2008) en Nederland (2007) stelt men vast 
dat er vijf regio’s zijn met een hogere frequentie: het noord-
westen van de provincie Antwerpen, de regio Herentals, de 
regio Klein-Brabant/Londerzeel, de regio Bilzen/Tongeren en 
de regio Den Bosch/Eindhoven.

Mijn familienaam komt ongeveer even vaak voor in België 
(749) als in Nederland (791). Een belangrijke variant in België 
is De Lathouwer (366). De frequentie ervan is het hoogst in 
het gebied van Schelde en Dender in Oost-Vlaanderen. Hij is 
nagenoeg afwezig in de andere provincies (op de aangrenzen-
de regio Klein Brabant na) én in Nederland. De variant De Lat-
houder komt in België niet voor, wel in Nederland (32), zij het 
in beperkte mate.
Volgens Prof. A. Marynissen komt de gemiddelde fami-
lienaam in België enkele honderden keren voor.4 De naam 
Lathouwers is daarmee ruim gemiddeld frequent. Zij stel-
de vast dat er de afgelopen eeuwen in het zuidoosten van 
het Nederlandse taalgebied (grosso modo de provincies 
Antwerpen, Limburg, Vlaams en Noord Brabant) een geni-
tiveringsgolf is geweest waardoor het lidwoord in meer-
lettergrepige beroepsnamen verdween en vervangen werd 
door een s aan het einde van de naam. In het zuidwesten (de 
provincies Zeeland, West en Oost Vlaanderen) was dit ech-
ter niet het geval. We kunnen De Lathouwer dan ook als een 
oudere, meer oorspronkelijke variant beschouwen. Lijst met 
Belgische gemeenten met het hoogst aantal naamdragers 
naar rato van het aantal inwoners in 2008 (aantallen tussen 
haakjes):

Lathouwers De Lathouwer

1. Bilzen 0,44% (135) 1. Lebbeke 0,14% (24)
2. Hoeselt 0,19% (18) 2. Laarne 0,11% (13)
3. Herentals en Riemst 0,12% (31 en 20) 3. Wetteren 0,10% (23)
4. Kalmthout en Vosselaar 0,11% (19 en 8) 4. Berlare 0,08% (11)
5. Olen 0,10% (12)
6. Meise 0,08% (15)
7. Duffel, Aywaille en Zutendaal 0,07% (11, 8 en 5).

In Nederland telt de gemeente Sint Oedenrode (omgeving 
Den Bosch) het hoogst aantal naamdragers (87), dit is 0,05% 
van het aantal inwoners. Let op: in Nederland wordt het beeld 
op het kaartje met name in de steden vertekend door het ge-
bruik van absolute aantallen.
Uit mijn onderzoek blijkt dus dat omtrent 11,2 % (84 op 749) 
van de naamdragers die in België in de burgerlijke stand te 
vinden zijn met mij juridisch, dat wil zeggen middels de stam-
boom, verwant zijn. Van de Nederlandse naamgenoten gaat 
het om 4,8 % (38 op 791).

De Lathouder

Via de rubriek Vraag en Antwoord in het tijdschrift Vlaamse 
Stam (47-98 en 28-99) was ik in contact gekomen met Ludo 
de Lathouder (1951). Hij werd geboren in Den Haag maar was 
in 1990 naar Australië geëmigreerd. Zijn voorouders zijn af-
komstig uit Klein Brabant, het grensgebied tussen de pro-
vincies Antwerpen, Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant en 
waren begin achttiende eeuw naar de Noordelijke Neder-
landen verhuisd. Zij vestigden zich in Tholen en Halsteren, 
op nauwelijks 20 km afstand van het gebied waar mijn eigen 
voorouders hadden gewoond. Ik had uitgezocht dat hun fami-

3. Geografische spreiding van de naam Lathouwers in België naar rato van het aantal inwoners per gemeente in 2008 
(Bron: Prof. A. Marynissen)
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lienaam van De Lathouwer via Lathouwers, Lathouwer en De 
Lathouwers in het begin van de negentiende eeuw was over-
gegaan in de Lathouder. Van de 32 naamdragers die in 2007 in 
Nederland geteld werden, wonen de meesten in de provincies 
Zuid Holland en Utrecht. Een grootoom5 van Ludo emigreer-
de omstreeks 1905 naar de Verenigde Staten waardoor nu in 
Nederland, de Verenigde Staten, Australië en Chili samen een 
50-tal naamdragers wonen die allen afstammen van Ludo’s 
stamvader Rumoldus De Lathouwer (ca. 1625-1685).
Rumoldus was omstreeks 1653 in Ruisbroek gehuwd met 
Francisca Huybens en oefende er jarenlang het beroep van 
koster uit. De stamboom de Lathouder gelijkt dus sterk op 
die van de Rotterdamse tak van mijn familie. Haar oorsprong 
ligt in de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden terwijl er in het 
begin van de twintigste eeuw ook een Amerikaanse tak is ont-
staan. Of er ook een Belgische tak bestaat, is mij niet bekend. 
Ik acht die kans aanwezig, de hoge frequentie van de fami-
lienaam in de regio Klein Brabant/Londerzeel (zie kaartje) in 
acht genomen.

Patrilocaliteit en migratie
De hoge frequentie van mijn familienaam in het noordwesten 
van de provincie Antwerpen verwijst onmiskenbaar naar de 
persoon van mijn stamvader Peter De Lathouwer wiens na-
komelingen generaties lang in hetzelfde gebied gebleven zijn, 
er hebben geleefd, gewerkt en gezinnen hebben gesticht. De 
(over)grootouders van de naamgenoten die ik gevonden heb, 
woonden ruim een eeuw geleden nagenoeg allen in de ge-
meenten Stabroek, Hoevenen, Berendrecht, Lillo, Oorderen, 
Zandvliet, Ossendrecht, Woensdrecht, Putte, Kalmthout, Ka-
pellen, Ekeren, Merksem en Antwerpen. De tendens dat man-
nen in de buurt blijven wonen van de plaats waar ze opgroeien 
is bekend uit de historische demografie. Dit verschijnsel wordt 
patrilocaliteit genoemd en was algemeen in West Europa ge-
durende de laatste vier eeuwen. De hogere frequente van fa-
milienamen in sommige regio’s is mijns inziens de uitdrukking 
van deze patrilocaliteit. De toename van de mobiliteit de afge-
lopen honderd jaar heeft ervoor gezorgd dat mensen gemak-
kelijker kunnen reizen en niet meer genoodzaakt (of gedoemd) 

4. Spreiding van de naam Lathouwers in Nederland naar het aantal inwoners per gemeente in 2007 (Bron: familie-
namendatabank Meertens Instituut).
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zijn om vast te houden aan het leven, aan de omstandigheden 
van de plek waar ze opgroeiden. Aan de andere kant is de ge-
hechtheid aan de omgeving, aan de mensen van de streek 
waar men geboren is een gegeven waardoor mensen vast-
houden aan de plaats waar generaties lang hun voorouders 
hebben gewoond. Heemkundige verenigingen ontlenen er hun 
bestaansrecht aan. Patrilocaliteit blijft daarom ook in onze tijd 
een belangrijk fenomeen waardoor de kans zeer groot is dat 
een onbekende naamgenoot uit de regio een bloedverwant is. 
Die kennis gaat echter meestal verloren tenzij men een stam-
boom bezit die minstens vijf generaties terug gaat. De moge-
lijkheid om verwantschappen te onderzoeken in parochiere-
gisters begint in de regio van mijn voorouders omstreeks de 
tijd van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Het verdwijnen 
van familienamen wordt in verband gebracht met de troebe-
len tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).6 In het gebied 
waar mensen terecht kwamen, gingen mensen toponiemen ge-
bruiken die verwezen naar de plaatsen waar zij gewoond had-
den. Daarbij liep hun oorspronkelijke naam de kans in onbruik 
te raken. In mijn familie lijkt echter het omgekeerde gebeurd 
te zijn en verdween de plaatsnaam. Een verklaring zou kunnen 
zijn dat Adrianus’ familie nog niet zo lang geleden Wechelder-
zande verlaten had en men dra weer de oorspronkelijk be-
roepsnaam ging gebruiken. Het feit dat Lathouwers een naam 
is die ook nu frequent voorkomt in genoemde regio zou daarop 
kunnen wijzen. Ondanks patrilocaliteit wijst de naam Van Weche-
len erop dat Petrus’ (voor)ouders van elders kwamen.

Besluit

De periode tussen de late middeleeuwen, toen de overerving 
van familienamen begon, en de zeventiende eeuw was een tijd 
waarin regelmatig oorlog, honger en pest voorkwamen waar-
door gezinnen soms huis en haard verlieten om elders een be-
ter, veiliger bestaan op te bouwen. Door het feit dat mijn fami-
lienaam (inclusief De Lathouwer) verspreid is over zes regio’s 
waar de frequentie hoger is, vermoed ik dat zowat elke naam-
genoot met een stamboom die reikt tot in het begin van de ze-
ventiende eeuw zal ontdekken dat zijn verste voorvader in één 
van die regio’s geboren is. Ik vermoed derhalve dat mannen, 
onafhankelijk van elkaar, in de zes onderscheiden regio’s op 
een bepaald ogenblik de naam van het beroep dat ze uitoefen-
den (lathouwer) op hun nakomelingen hebben overgedragen. 
Een lathouwer leverde houten latten voor de bouw van lemen 
huizen die geconstrueerd werden rondom een eikenhouten ge-
binte en een schouw van steen. De wanden werden afgewerkt 
door omheen de houten latten rijs te vlechten en ze te bestrij-
ken met leem.7 De naam duikt voor het eerst op in Turnhout in 
1340.8 Of een dergelijke vorm van verspreiding ook voor ande-
re familienamen geldt, lijkt me waarschijnlijk, althans voor zo-
ver het geen unieke, zeldzame naam betreft en er sprake is van 
afzonderlijke concentratiegebieden. Ik geloof dan ook niet dat 
alle Lathouwers familie zijn van elkaar zoals Mauri’s grootva-
der in de Verenigde Staten had geopperd. Steun voor die stel-
ling kwam er vorig jaar toen bleek dat mijn Y-chromosomaal 

haplotype R1b1b2a1 (L48) niet overeenkwam met dat van Ludo 
de Lathouder (zie boven). Zijn haplotype werd gedefinieerd 
als R1b1b2a2 (M259) hetgeen betekent dat onze gemeen-
schappelijke voorouders ongeveer 3000 jaar geleden geleefd 
moeten hebben. Ik ben benieuwd of er een naamgenoot is 
met een stamboom die reikt tot het begin van de zeventiende 
eeuw en wiens voorouders afkomstig zijn uit de omgeving van 
Wechelder zande. Vergelijking van onze haplotypes zou kunnen 
aantonen dat mijn vroegste voorouders uit de genoemde regio 
afkomstig zijn. Even zo goed zou het haplotype van een naam-
genoot die geen uitgebreide stamboom bezit maar wiens 
voorouders afkomstig zijn uit Klein Brabant en omstreken een 
aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan van een Belgische 
tak die verwant is aan de familie De Lathouder.  <<
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Portret

Johannes Ruiter en Grietje Bonthuis

Johannes Ruiter, geboren Meedhuizen 25 oktober 1861, 
brandmeester op de steenfabriek Dethmers te Tuikwerd 
(GR), overleden Delfzijl 15 mei 1936, zoon van Jan Ruiter (1831-
1876) en Auke Pool (1831-1888), trouwt Farmsum 12 septem-
ber 1885 Grietje Bonthuis, geboren Meedhuizen 4 maart 1863, 
overleden Delfzijl 26 mei 1952, dochter van Harke Bonthuis 
(1834-1919) en Jantje Poelma (1837-1909).1

Johannes werkte na het overlijden van zijn vader als timmer-
man bij de rijke boerenherenfamilie Dethmers op de steen-
fabriek te Tuikwerd bij Delfzijl. Daar leerde hij rond 1880 de 
dienstmeid Grietje Bonthuis kennen. Zij trouwden in 1885 en 
rond 1896 werd Johannes brandmeester op de steenfabriek, 
dit bleef hij tot zijn pensionering.2 Johannes en Grietje kregen 
te Farmsum in totaal zes kinderen. Deze kinderen overleef-
den allen de kindertijd en stierven op zeer hoge leeftijd met 
een leeftijdsgemiddelde van maar liefst 91,5 jaar. Zij staan 
alle zes op de foto. Johannes en Grietje werden te Delfzijl be-
graven. Hun graf is daar nog altijd te bezoeken.

Uit dit huwelijk:
1.  Ouke Ruiter, geboren 25 november 1885, overleden 20 fe-

bruari 1986, trouwt Jan Ruuls.
2.  Jantje Ruiter, geboren 20 december 1890, overleden 12 

december 1985, trouwt Meine Keuning.
3.  Hinderika Jantina Ruiter (mijn overgrootmoeder), geboren 

2 juli 1893, overleden 19 juni 1977, trouwt Jan Kielema.
4.  Johanna Ruiter, geboren 30 december 1894, overleden 14 

maart 1985, trouwt Gerhardus Roelfzema.
5.  Roelfien Ruiter, geboren 30 december 1894, overleden 13 

juni 1983, trouwt Egbert Huisman.
6.  Jan Harke Ruiter, geboren 4 september 1898, overleden 13 

december 1989, trouwt Zwaantje Everdina Engels.

De foto is gemaakt door S. Sanders & zoon in 1900 voor de 
woning bij de steenfabriek.

Peter van Rooden

Noten
1. Voor het portret van Harke Bonthuis en Jantje Poelma zie pag. 171.
2. A.P.A. van Rooden, Genealogie van de familie Ruiter (2009), pag. 10.
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HANS  NAGTEGAAL

Genealogie Storm, waaruit stammende 
een geslacht Van ’s Gravesande

In het januari/februari nummer van Gens Nostra 2017 werd het geslacht Storm 
van Wena beschreven. Het artikel begon met een hypothese van de oudste drie 
generaties. Het hieronder beschreven geslacht Storm, waaruit een geslacht Van 
’s Gravesande sluit ook aan op die hypothese en is via matriarchale overgangen 
blijven voortbestaan. De hypothese wordt hier niet herhaald maar als geheugen-
steun wordt wel het schema herhaald.

1. Land tussen de Broekweg en de Merendijk (Merrien Dyk) bij Wateringen. Fragment uit de kaart van Kruikius betreffende Delfland (1712), kaartblad 8. 
Hoogheemraadschap Delfland.
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Het huwelijk van Huich Cornelisz (IV), burgemeester van 
’s-Gravenzande, met Katrijn Heynric Stormszndr heeft voor 
de geslachtsnaam een bijzonder gevolg gehad. Een aantal na-
komelingen van Huich Cornelisz gingen deze plaatsnaam als 
familienaam voeren. Vervolgens gingen de nakomelingen die 
vernoemd waren naar de vader van de vader de naam Van ’s 
Gravesande voeren en kinderen die vernoemd waren naar de 
vader van de moeder de naam Storm voeren. En dat herhaal-
de zich een aantal malen. Beide takken, Storm en Van ’s Gra-
vesande, voerden wel hetzelfde wapen, namelijk dat van bur-
gemeester Huich Cornelisz: in zilver drie zwarte vogels en in 
een rood hartschild negen aanstotende gouden ruiten in twee 
rijen (5 en 4), de bovenste rij de randen rakende.
Een tak Van ’s Gravesande, die zich in de achttiende eeuw Storm 
van ’s Gravesande is gaan noemen, laten we in deze publicatie 
buiten beschouwing omdat die grotendeels in het adelsboek-
je te vinden is. In dit artikel schenken we aandacht aan het ge-
slacht Storm en aan een takje Van ’s Gravensande waaraan tot 
op heden niet of nauwelijks aandacht is geschonken.
Omdat in Delft in de zeventiende eeuw gelijktijdig een gelijk-
namig regentengeslacht ’s Gravesande leefde, is daar ook 
onderzoek naar gedaan, dit om beide goed te kunnen onder-
scheiden. Misschien iets voor een latere publicatie. In het al-
gemeen kan gesteld worden dat het hier beschreven geslacht 
Van ’s Gravesande, verwant aan het geslacht Storm, meestal 
het voorvoegsel ‘van’ gebruikte en het andere geslacht zich 
meestal ’s Gravesande noemde.
De volgorde van de kinderen is in de meeste gevallen niet be-
kend.

Genealogie
I.  Arent Jan Gerritszoonsz, geboren circa 1340, trouwt N.N. 

(Willemsdr Storm), waarschijnlijk dochter van Willem Gil-
lisz Storm (zie schema hypothese).

 Arent Jan Gerritszoonsz beleend met 5 hond land tussen 
de Merendijck en de Broeckweg te Wateringen 10 au-
gustus 1402, te versterven op zijn zoons Willem en Gillis 
Storm, elk de helft.1 
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Arentsz Storm, volgt IIa.
2.  Gillis Arentsz Storm, volgt IIb.

IIa.  Willem Arentz Storm, geboren circa 1375, vermeld bij be-
lening van zijn vader 1402, driemaal vermeld als welgebo-
ren man te Naaldwijk 1405.2

Uit dit huwelijk:
1.  Willem Willemsz Storm, geboren circa 1410.
 Verkoopt 15 mei 1471 aan de deken en het kapittel de 

helft van 4 morgen land gelegen in het ambacht van 
Naaldwijk, gemeen met Claes Jansz aan de Groene-
weg, belend oost het kapittel en Claes van Poelburch, 
west het kapittel, noord een banweg, zuid de Groene-
weg.3

IIb. Gillis Storm Arentsz, geboren circa 1380, vermeld 10 au-
gustus 1402, kerkmeester en molenmeester van Naald-
wijk, leenman van Honshol, beleend met de helft van 5 
hond te Wateringen 19 april 1405,4 bezat huis te ’s-Graven-
zande 1419,5 overleden 3 augustus 1468,6 trouwt Baert van 

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 Jan 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

2. Schema afstamming Storm uit Gens Nostra 2017 nummer 1, met verbetering
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Praet, overleden na 3 augustus 1468, dochter van Jacob 
van Praet en Lijsbeth N.N.; zij trouwt (1) Pieter N.N., waar-
uit een zoon Jacob Pietersz.

 Op 27 november 1402 is bij een leen te Wateringen sprake 
van 6 morgen 5½ hond land gelegen in Gillis Storms zaat. 
Mogelijk is hier nog sprake van de naam van zijn oom of 
zijn overgrootvader.7

 Gielis Storm Aerntsz verkocht 24 februari 1450 aan het 
godshuis te Naaldwijk een gouden Engelse nobel wegens 
4,5 ‘ynghelsche’ per jaar eeuwige jaarlijkse renten, ver-
zekerd op een morgen land gelegen in het ambacht van 
Naaldwijk, belend oost, noord en west Gielis Storm zelf, 
zuid een banweg, losbaar tegen 17 nobels. De akte is geze-
geld door zijn zwager Willem van Praet.8

Uit dit huwelijk:
1.  Mr. Jacobus Gillis Storm, geboren [circa 1408], pries-

ter, overleden 1474 op St. Gallendag.9

 Zegeld als cureyt en kanunnik te Naaldwijk 14 februari 
1461,10 en als pastoor en kanunnik ald. 1 maart 147011 en 
22 juni 1470.12

 Mr. Jacob Storm, pastoor en kanunnik te Naaldwijk, 
verklaarde 20 juli 1471 in huur uitgegeven te hebben 
aan Harmen Jansz een erf gelegen in het dorp van 
Naaldwijk, geheten het slop, uit naam van Willem van 
Praet, Jacobs oom, om dat te behuizen en betimme-
ren, voor 5 pond nobels p/j, enz.13

 Hij was beleend (datum onbekend) met de helft van 
15 morgen te Vrijenban na overdracht door zijn (half-)
broer Jacob Pietersz,14 en circa 1474 beleend met 5 hond 
land te Naaldwijk tussen Wateringen en Naaldwijk.15

2.  Heynric Gillis Storms, volgt III.
3.  Jan Stormsz, geboren [circa 1412], trouwt Katherina Jo-

hansdr, ontving 25 april 1475 de helft van 2 morgen land 
in Naaldwijk,16 onwettige dochter van Johan Hugensz.17

III.  Heynric Gillis Storms, geboren circa 1410, schepen 1473,18 
1484,19 burgemeester en kerkmeester van ’s-Gravenzan-
de. Hij betaalde hofstedenhuur te ’s-Gravenzande 1462, 
leenman van Hontshol, beleend met de helft van 15 mor-
gen te Vrijenban 22 oktober 1475 na het overlijden van zijn 
broer mr. Jacob Gillisz Storm20, overleden tussen 31 de-
cember 148421 en 16 augustus 1486.22 Hij huwde N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Heynric Heynric Stormsz, beleend met de helft van 15 

morgen te Vrijenban 16 augustus 1486.23

2.  Katrijn Heynric Stormsznsdr, volgt IV.

IV.  Katrijn Heynric Stormsznsdr, geboren circa 1458, beleend 
met de helft van 15 morgen te Vrijenban 26 januari 1495,24 
overleden vóór 4 augustus 1520,25 trouwt vóór 26 janua-
ri 149526 Huich Cornelisz, geboren circa 1460,27 schepen 
1494, burgemeester 1502-1514, thesaurier en pachter van 
de waag te ’s-Gravenzande, overleden ’s-Gravenzande 
tussen 31 mei 153828 en 24 september 1540,29 trouwt waar-
schijnlijk (2) met N.N.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrick Hugensz Storm, volgt Va.
Kinderen waarschijnlijk uit een tweede huwelijk:
2.  Heynric Hugesz van ‘s Gravesande, priester, beleend 

met de helft van 15 morgen te Vrijenban 29 juni 1525 
na overdracht van zijn broer Heynrick Hugesz, hulde 
door zijn vader Huich Cornelisz30, overleden na 15 juli 
1553.

3.  Cornelis Huych Stormsz, volgt Vb.
4.  Maritgen Hugodr, vermeld bij verkoopt van land 24 

september 1540.
 Op 24 september 1540 verkopen Hendricq Hugoz, 

priester, Hendrik Hugosz Storm, Mr. Cornelis Hugoz 
en Maritge Hugodr, en de samenlicke vervangende 
heer Cornelis Hugoz als tsamen kinderen ende erffge-
namen van Huich Cornelisz land in Zandambacht.31

 Op 15 juli 1553 verkoopt Henricq van ‘s Gravesant Hug-
oz, priester tot Delft een losrente verzekerd op land 
onder ‘s-Gravenzande toebehorende aan zijn broeder 
Mr. Cornelis van ‘s Gravesant Hugoz, die voor hem als 
borg optreedt.32

Va. Hendrick Huygensz (Hugosz) Storm, geboren [circa 1490], 
overleden na 24 september 1540, trouwt Neeltge Ariens 
(Adriaensdr) (van der Hoogh), overleden circa 1553.33

 Hij is vernoemd naar de vader van zijn moeder en voerde 
ook diens naam. Zijn nageslacht voerde echter het wapen 
van zijn vader en niet dat van het geslacht Storm.

 Beleend met de helft van 15 morgen te Vrijenban 4 augus-
tus 1520, na overlijden van zijn moeder Katrijn,34 wonend 
te Delft in ‘De Roos’.

 Op 10 september 1539 brachten de voogden van Willem, 
weeskind van Joris Henricsz, een rentebrief op Hendrik 
Huygensz Storm in, van 16 pond van 20 groten Vlaams 
elk.35

3. Wapen van Huich Cornelisz, burgemeester van 
’s-Gravenzande. Het hartschild in het wapen is 
exact hetzelfde wapen als dat van het geslacht Van 
der Does. Mogelijk dat het door vererving in de ho-
gere kwartieren in het schild is gekomen.
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Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Hendriksz van ’s Gravesande, volgt VIa.
2.  Maerten Hendriksz Storm, volgt VIb.
3.  Dirck Hendricxsz in ’t Spoor (van ’s Gravensande), 

volgt VIc.
4.  Lijsbet Hendrickdr, trouwt (huwelijkse voorwaarden 

Delft 15 april 1559)36 Cornelis Jacobsz Fijck, brouwer,37 
gasthuismeester te Delft 1547-1549, buiten-haven-
meester 1550, 1551, leproosmeester 1573, veertigraad 
1574, kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk 1575, 
schepen 1582, 1583, overleden 3 juni 1583. De huwe-
lijkse voorwaarden werd verleden ten huize van haar 
broer Dirck Heyndricxz, die ook samen met haar broer 
Maerten Heyndricxz getuige was.

5.  Adriaen Hendricxz, vermeld met zijn broers bij de ver-
koop van land 29 december 1563.38

6.  Trijntgen Hendricxdr, trouwt (huwelijkse voorwaarden 
Delft 16 januari 1563)39 mr. Jan Dircxz Bugge, brouwer 
in de ‘Hand’ aan het Noordeinde 1570, veertigraad van 
Delft 1563, visitator grote school aldaar 1566, bewaar-
der van het Fraterhuis 1567, regent Oude Gasthuis 
1567, schepen 1568, buitenhavenmeester 1569, ver-
trok 1572 uit Delft als ‘glipper’,40 overleden 15 decem-
ber 1601,41 begraven Delft (Oude Kerk) 17 december 
1601, zoon van Dirck Heyndricxz Bugge, schepen van 
Delft, en Annitgen Jansdr Persijn; hij trouwt (1) Lijsbeth 
Quirijn Aertzoondr Verhooch; hij trouwt (3) Claertje 
Willemsdr, brouwster in ‘de Hand’ aan het Noordeinde 
1596,42 begraven Delft (Oude Kerk) 12 april 1597.

 De huwelijkse voorwaarden werd verleden in het huis 
van haar broer Dirck Heyndricxz, die ook samen met 
haar broer Maerten Heyndriksz getuige was.

 Op 14 februari 1570 koopt Jan Dircxz Bugge van 
Adriaen Jansz van der Meer een huis, erf en brouwerij 
aan het Noordeinde te Delft.43

 29 december 1563: Dirck Heinricxz, Maertijn Hein-
ricxz, Adriaen Heinricxz en(de) Gerrit Heinricxz ge-
broeders, Cornel(is) Jacobsz als man en(de) voocht 
van Lijsbet Heinricxdr en(de) Mr. Jan Bogge als man 
en(de) voocht van Trijncken Heinricxdr, alle poorters 
der stede van Delff en(de) bekenden te samen vercoft 
te hebben Adriaen Jacobsz Bruijn mede poorter tot 
Delff vijff margen twee hondt en(de) tnegentich gaer-
den lants leggen(de) binnen den ban van Naeldwijck in 
een camp van acht margen vier hondt en(de) tnegen-
tich roeden waerop dat staen(de) es die huijsinge en(de) 
bargen mit die geboempten van Claes Cornel(is)z in 
welcke camp den heiligen geest tot Delff seijdt te heb-
ben thien hondt en(de) die proven van heer Jan Soel 
thien hondt mede soe zij seggen.44

VIa. Gerrit Hendriksz van ’s Gravesande, geboren circa 1519, 
hoofdman voetboogschutters 1566,45 kerkmeester Oude- en 
Nieuwe Kerk 1575, vroedschap te Delft 1579-1589, schepen 
1580, 1581, 1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, was als sche-

pen aanwezig bij het verhoor van Balthasar Gerards, wee-
smeester 1583, gashuismeester 1579 te Delft, overleden 
1589. Hij trouwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Gerritsz Storm, volgt VIIa.

VIIa. Mr. Henrick Gerritsz Storm, geboren circa 1561, met 
naam en toenaam vernoemd naar de vader van zijn va-
der, ingeschreven als juridisch student te Leiden 26 
april 1579 als ‘Henricus Gerardi, Delfensis’, student te 
Genève 25 juli 1580, en weer te Leiden 4 april 1581 als 
‘Henricus Stormius, Delfensis’,46 promotie aldaar 5 juni 
1585 op Theses de compensationibus,47 advocaat-fis-
caal admiraliteit van Amsterdam 1594-1625, begraven 
Amsterdam 6 april 1637, ondertrouw Delft 4 oktober 
1586 Jannicken (Jannetgen) Waghewijns (genaamd 
Leijers), jd. van Mechelen, wonende te ‘s-Gravenhage, 
begraven Amsterdam (als Janneken Waelwijcks) 12 sep-
tember 1625.

 Hij woonde bij ondertrouw aan de Oude Delft, en werd in 
1620 aangeslagen voor 5 gulden voor een huis aan het Ba-
gijnhof te Delft.48

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit (Gerardus) Hendrickz Storm, volgt VIIIa.
2.  Maria Storm, wonend te Amsterdam, trouwt Christof-

fel van Hoven, waarschijnlijk zoon van François van Ho-
ven en Barbara Quinget.

3.  Margaretha Storm, trouwt Hendrik Oetgens van Wa-
veren, zoon van Jan Hendriksz Oetgens van Waveren 
en Catharina Pen Grotenhuijs.

4.  (Waarschijnlijk) Johannes Storm, geboren circa 1593, 
ingeschreven als student te Leiden 16 november 1613, 
afkomstig van Amsterdam.49

4. Zegel van Gerrit Hendriksz van ’s Gravesande. Wapen: 
in zilver drie zwarte vogels en in een rood hartschild negen 
aanstotende gouden ruiten in twee rijen (5 en 4) de bovenste 
rij de randen rakende. (GAD, Lijst van waszegels, charter nr. 
9009, zegel nr. 603).
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VIIIa. Mr. Gerrit (Gerardus) Hendricksz Storm, geboren ’s-Gra-
venhage circa 1588, juridisch student te Orléans 23 sep-
tember 1614, te Angers 29 november 1614, (Ned. Natie),50 
raad en advocaat-fiscaal Admiraliteit van Amsterdam 
1625-1650, begraven Amsterdam 22 aug. 1650, trouwt 
Ouderkerk aan de Amstel 19 december 1638 Agnies 
(Agnetha) de Harden (Heerden), geb. (Borkum) circa 1608, 
begraven Amsterdam 8 december 1649.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Gerritsz Storm, volgt IXa.
2.  Gerrit (Gerardus) Gerritsz Storm, volgt IXb.
3.  Johannes Gerritsz. Storm, gedoopt Amsterdam 29 no-

vember 1643.
4.  Anna Maria Storm, gedoopt Amsterdam 10 september 

1645.
5.  Johanna Storm, gedoopt Amsterdam 28 november 

1649. Zij werd, komende van Amsterdam, samen met 
haar zuster Anna Maria te Gouda aangeslagen voor de 
200e penning over het jaar 1672 op de waarde van hun 
huis te Gouda, dat werd geschat op 23.330 gld.51

6.  Margaretha Storm, gedoopt Amsterdam 28 november 
1649.

IXa. Mr. Hendrik Gerritsz Storm, gedoopt Amsterdam 19 
april 1640, student Leiden 7 september 1657 afkomstig 
van Amsterdam,52 promotie Harderwijk 22 juli 1660,53 ad-
vocaat te Gouda, begraven Gouda 1669 (St. Janskerk), 
trouwt Margaretha Bonser, begraven Gouda 1702 (St. 
Janskerk). Aangeslagen te Schoonhoven voor de 200e 
penning over het jaar 1672 op de waarde van zijn huis aan 
de westzijde van de Haven ald., in 1672 vertrokken en over-
gezet op Gouda op 12.000 gld.,54 vervolgens te Gouda, 
komende van Schoonhoven, aangeslagen voor de 200e 
penning over het jaar 1672 voor 12.000 gld.55 Mogelijk is dit 
bedrag gecorrigeerd, want hij werd opnieuw aangeslagen 
voor de 200e penning over hetzelfde jaar op de waarde 
van zijn huis te Gouda aan de Westgouwe fl. 16.000.56

Uit dit huwelijk:
1.  Gerardus Henricus Storm, volgt Xa.
2.  Jacob Hendriksz Storm, gestorven op een reis naar 

Spanje.57

Xa. Mr. Gerardus Henricus Storm, geboren Gouda circa 1671, 
student te Leiden 12 februari 1691 als twintigjarige,58 pro-
motie aldaar 27 oktober 1695,59 gasthuisvader Gouda 
1702-1704, politiemeester 1703, 1704, kapitein 1703, 1704, 
begraven Gouda 21 maart 1704, trouwt Gouda 31 oktober 
1702 zijn nicht Aemilia Storm, vrouwe van Hoogeveen 
(1681-1737),60 gedoopt Gouda 13 augustus 1673, begraven 
aldaar 5 juli 1737, dochter van Gerrit Gerritsz Storm en Ca-
tharina Nicolaesdr van de Graeff (IXb), zie aldaar.

 Schepenen van Rotterdam verklaarden 12 september 1730 
dat Aemilia Storm aan Philippus Polijn te Gouda een los-
rente had overgedragen van 5000 gld. ten laste van het 
gewest Holland.61

 In december 1737 werd een herenhuis te Gouda genaamd 
Gravesteyn uit de boedel van Emilia Storm openbaar ver-
kocht.62

Uit dit huwelijk:
1.  Mr. Gerardus Henricus Storm, heer van Hoogeveen 

(1738-1749), gedoopt Gouda 27 juni 1703, student 
Leiden 8 september 1722,63 promotie aldaar 27 juni 
1726,64 baljuw van Woudrichem en dijkgraaf van het 
land van Altena 1726-1749,65 weesvader Gouda 1727, 
1746, vroedschap 1728-1748 (ontslagen), politiemees-
ter 1728-1731, 1734, commissaris huwelijkse zaken 
1729-1731, 1734, 1737-1746, kerkmeester 1730, 1731, 
1734, 1739-1748, schepen 1732, 1733, 1735, 1736 te Gou-
da, begraven Gouda 5 december 1749, trouwt Gouda 7 
december 1739 Cornelia de Ruijter, vrouwe van Hooge-
veen (1750), begraven Gouda 2 oktober 1751; zij trouwt 
(2) Johannes Crappel.

 Financieel ging het hem heel slecht: in de personele 
quotisatie van 1744 betaalde hij nog slechts 12 gulden 
en had twee dienstboden. Hij testeerde 7 augustus 
1749.66

 Zij verkocht de heerlijkheid Hoogeveen in 1750 uit de 
vrijwel failliete boedel van haar man aan Jacob Arent 

5. Wapen van Gerrit Hendricksz Storm ten tijde van zijn studie te 
Angers (F). Wapen: in goud drie zwarte vogels; in een rood hart-
schild negen elkaar en de schildrand rakende zilveren ruiten, 
geplaatst in twee rijen (5-4). Helmteken: een gesloten zwarte 
vlucht. Dekkleden: zwart met gouden nerven en zoom. KB, hand-
schriften 77 K 5, ‘Het wapenboek van de Nederlandse studenten 
te Angers, 1614-1617’.
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baron van Wassenaer voor een bedrag van 2414 gul-
den.67 De nalatenschap bedroeg 5875 gulden,68 waar-
van zij een plaatsje kocht in het proveniershuis.

IXb. Gerrit (Gerardus) Gerritsz Storm, geboren 25 juni 1641, 
gedoopt Amsterdam 30 juni 1641, student Leiden 7 sep-
tember 1657 afkomstig van Amsterdam,69 promotie Har-
derwijk 22 juli 1660,70 kapitein, majoor infanterie in Staat-
se dienst, overleden 16 november 1678, trouwt Catharina 
Nicolaesdr van de Graeff, geboren Gouda 10 januari 1649, 
overleden 26 februari 1676, dochter van Nicolaes van de 
Graeff, heer van Hoogeveen (1673-1680), en Emilia de 
Lange.

 Aangeslagen te Gouda voor de 200e penning over het jaar 
1672 op de waarde van zijn huis te Gouda aan de Westgou-
we voor 2000 gld.71

Uit dit huwelijk:
1.  Aemilia Storm, vrouwe van Hoogeveen (sinds 1681),72 

gedoopt Gouda 13 augustus 1673, begraven aldaar 5 juli 
1737, trouwt (1) mr. Reijer van der Burgh, gedoopt Gou-
da 19 juni 1667, student Leiden 25 september 1684,73 
promotie aldaar 20 januari 1689,74 tuchthuisvader 
Gouda 1689, weesvader 1690-1701, vroedschap al-
daar 1692-1701, politiemeester 1692-1694, 1698, 1699, 
kerkmeester 1693-1695, 1698, 1699, thesaurier-fa-
briekmeester 1695, schepen 1696, 1697, 1700, 1701, 
overleden Gouda 4 april 1701, zoon van Aelbrecht van 
der Burgh en Sara Vossenburgh, trouwt (2) haar neef 
mr. Gerardus Henricus Storm, geboren Gouda circa 
1671, begraven Gouda 21 maart 1704 (zie Xa), trouwt 
(3) Gouda 15 juli 1714 (Waals) mr. Gerard van Brandwijk, 
heer van Bleskensgraaf (verkregen van zijn moeder 
1708), gedoopt Dordrecht 1 september 1673, student 
Leiden 4 mei 1691,75 poorter Gouda 4 oktober 1701, 
gasthuisvader 1702-1711, vroedschap van Gouda 1707-
1725, schepen 1707, 1709, 1710, politiemeester 1707, 
kerkmeester 1708, 1711, 1716, weesmeester 1711, gecom-
mitteerde Admiraliteit te Amsterdam namens Gouda 

1712-1714, burgemeester van Gouda 1714, 1715, 1717, 1718, 
1722, 1723, scholarch 1714-1725, gecommitteerde Raad 
van Staten 1719-1722, gedeputeerde ter Staten-Gene-
raal 1724-1725, overleden Gouda 20 november 1725, be-
graven aldaar in de St. Janskerk, zoon van mr. Gerard 
Brantwijck (Brandwijk) en Swana Maria Schievelbergh; 
hij trouwt (1) Gouda 28 september 1700 (ondertrouw 
aldaar 4 september 1700) Agatha van der Burgh, ge-
boren Gouda 4 november 1674, gedoopt aldaar 9 no-
vember 1674, overleden 6 juli 1705, begraven Gouda 9 
juli 1705, dochter van Aelbrecht van der Burgh en Sara 
Vossenburgh.

VIb. Maerten Hendricksz Storm, ook vermeld als ‘Maerten 
Hendricksz in de Roos’, geboren circa 1521, brouwer in ‘De 
Roos’, te Delft vermeld 1559, 1563, 1564, lakenkoper, rent-
meester van het kantoor der geestelijke goederen 1580,76 
beleend met een bos met konijnen en wild te Leidschen-
dam 9 oktober 1564, staat borg 19 april 1583,77 koopt 1588 
een lijfrente voor zijn zoon, overleden tussen 1588 en 10 
augustus 1592,78 trouwt Grietje (Margrietha) Cornelisdr 
Vosmaer van der Eijnden, meerderjarig augustus 1556, 
dochter van Cornelis Michielsz Vosmaer, burgemeester 
van Delft, en Anna Tielmansdr van den Heuvel.

 9 oktober 1564: Michiel Cornelisz, brouwer te Delft, be-
leend met een bos 4 morgen 2 hond te Veur, bij dode van 
zijn vader en draagt het leen over aan zijn zwager Maerten 
Heijnricxz (Storm).79

 3 mei 1584: Maarten Hendrikszn in de rode Roos laken-
verkoper in Delft als principaal en Arend Maartenszn en 
Michiel Corneliszn zwager van Maarten Hendriksz beiden 

6. Wapen van het echtpaar Van der Burch en Storm.GAD, repro 
album familiearchief Van der Burch inv.no.1,2.

7. Wapen van Aemilia Storm en de wapens van haar voorouders. 
Vermoedelijk zijn de wapens overgenomen van haar rouwkas. 
GAD, repro album familiearchief Van der Burch inv.no.1,2.
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poorters van Delft, borgen, verkopen Jacob Godin van Me-
chelen rekenmeester van de kamer Utrecht een losrente 
van 43 gld 15 st. Borg Maarten Hendriksz met zijn woning 
en 2 morgen in het Schakenbosch onder Voorschoten.80

Uit dit huwelijk:
1.  Heyndrick Maertensz Storm, volgt VIIb.
2.  Annetgen Maertensdr Storm, geboren circa 1554, 

brouwster, trouwt 1583 Jan Sebastiaensz (Bastiaen) 
van Santen, vroedschap Delft 1581, schepen ald. 1583, 
1591-1595, 1599-1602, weesmeester 1597, overleden 
december 1603,81 zoon van Sebastiaen Jansz van San-
ten en Maria Claesdr Persijn.

3.  Arent Maertensz Storm, volgt VIIc.
4.  Cornelia Maertensdr Storm, geboren circa 1556, wo-

nend aan het Noordeinde te Delft 1594, brouwster in 
het ‘Dubbele Cruijs’ achter de Oude Kerk 1611,82 ver-
meld als weduwe en erfgenaam van haar zuster Marit-
gen Maertensdr 10 januari 1634, begraven Delft (Nieu-
we Kerk) 4 maart 1634, trouwt 1573 Cornelis Adriaensz 
van der Meer alias Muijs, geboren Delft 9 december 
1551, brouwer 1589, opperbrouwer 1602, veertigraad 
1581, schepen 1582, 1583, 1594, thesaurier 1594, wees-
meester 1595, regent weeshuis 1601, burgemeester 
1609, verkoopt met broers en zusters een huis aan 
de Hippolytusbuurt te Delft 19 april 1583,83 overleden 
’s-Gravenhage 6 april 1609,84 begraven Delft (Oude 
Kerk) 9 april 1609, zoon van Adriaen Adriaensz van der 
Meer, burgemeester, en Aechtge Corsse (Corstiaensz) 
Persijn van Beverweerd.

 19 september 1613: Huch Corneliz Bouman is aan Cor-
nelia Maertensdr Storm, wed. van Cornelis Adriaensz. 
van der Meer, 1200 schuldig wegens levering van goed 
Delfts bier.85

5.  Catharina Maertensdr Storm, geboren circa 1561, ver-
meld als erfgenaam van haar zuster Maritge Maer-
tendr 10 januari 1634, trouwt (1) (ondertrouw. Delft 21 
januari 1582) Adriaen Adriaensz van der Meer, gebo-
ren 26 mei 1555,86 kapitein-luitenant, zijn erfgenamen 
bezaten 1587 een rente te Delft afkomstig van Claes 
Andries,87 overleden 28 juni 1585, zoon van Adriaen van 
der Meer en Pietergen Isaaqsdr van der Wel, trouwt (2) 
(ondertrouw Delft 25 september 1593) Ewout Jans van 
der Stock, weduwnaar van Rotterdam (1593), begraven 
Rotterdam 25 november 1617, zoon van Jan Ewoutsz 
van der Stock en Annetje Groenhout, wedr. van Maritge 
Gijsberts. Op 28 juli 1632 verklaarde Catrina Maertens 
Storm, wed. Eeuwout Jans van[der] Stock, wonende 
binnen Delft, 71 jaar oud, ten verzoeke van Franck Tiel-
mans Storm van Wena dat zij goed gekend had Sijmon 
Gerrits Storm van Wena, die nagelaten had Aelbrecht 
Storm van Wena, Cecilia, Margrieta, overleden, en 
Geertruijt, ‘int leven’, en Elisabeth, overleden, en dat 
zij tevens gekend had Tielman Vranckens Storm van 
Wena, vader van de verzoeker, zoon van Vranck Gerrits 
Storm van Wena die een broeder was van Sijmon Ger-

rits Storm van Wena. Voor redenen van wetenschap 
verklaarde zij dat Sijmen Gerrits Storm van Wena 
rentmeester was geweest van het St. Joris Gasthuiis 
te Delft en dat haar vader Maerten Heijndricx Storm 
meester of vader van dat gasthuis was geweest. 88

6.  Cornelis Maertsensz Storm, lakenkoper ‘in de Roos’ 
1598, voogd van Elisabeth Michielsdr die beleend 
werd met een hofstad met huis en geboomte op 18 
maart 1600,89 begraven Delft (Oude Kerk) 19 septem-
ber 1618.

7.  Maritge Maertensdr Storms, ongehuwd, testeert te 
Rotterdam als bejaarde jongedochter 7 april 1631 en 10 
januari 163490, begraven (Oude Kerk) Delft 2 mei 1635.

8.  Margaretha Maertensz Storm, jd. wonende in ‘de 
Roos’ 1587, trouwt Delft 8 februari 1587 (ondertrouw 
aldaar 24 januari 1587) Cornelis Sebastiaensz van 
Santen, geboren Delft, wonend achter de Oude Kerk 
te Delft 1587, veertigraad te Delft 1603, herbenoemd 
1618, overleden Delft 9 augustus 1629,91 begraven al-
daar 14 augustus 1629, zoon van Sebastiaen Jansz van 
Santen en Maria Claesdr Persijn.

9.  Neeltje Maertensdr Storm, is getuige op 25 juli 1595 bij 
de doop van Maerten, zoon van haar zuster Cornelia 
Maertensdr en Adriaen Uijtenbroeck (Uuijttenbrouck)92, 
begraven Delft (Oude Kerk) 2 januari 1628, trouwt Delft 5 
maart 1594 Adriaen Dirckz Utenbrouck, jm. wonend aan 
de Hypolitusbuurt 1594, zoon van Dirck Uijtenbroeck en 
Anna van der Burch.

VIIb. Heijndrick Maertensz Storm, geboren circa 1552, rent-
meester St. Aechten Covent 1593, rentmeester van het 
kantoor der geestelijke goederen te Delft 1600, 1601,93 
rentmeester Heilige Geest Zusterhuis en Meisjeshuis 
1600, 1611,94 begraven Delft (Oude Kerk) 7 oktober 1623, 
trouwt Catharina Jansdr van Hardenberch.

 10 augustus 1592: beleend met een bos, 4 morgen 2 hond 
te Veur, bij dode van zijn vader Maerten Heijnricxz95

 Vermeld met 3½ morgen land in Rijswyker Broeck 161096, 
vermeld als schuldeiser 1620, in de verponding van 
1620 aangeslagen voor 18 gulden voor zijn huis aan het 
Noordeinde te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Henricsz Storm, volgt VIIIb.

VIIIb. Willem Hendricxz Storm, geboren circa 1578, rentmees-
ter van de kloostergoederen binnen Delft 1600, 1601, over-
leden Delft 1 april, begraven aldaar 4 april 1626, trouwt 
Delft 18 oktober 1620 (ondertrouw aldaar 3 oktober 1620) 
Maria Dirksdr van Bleyswijck, geboren 1598, woonde 1620 
aan de Voorstraat, overleden Delft 26 november 1635, be-
graven aldaar 28 november 1635, dochter van Dirk Evertsz 
van Bleyswijck, burgemeester, en Margriete Gerritsdr 
van der Eijcke;97 zij trouwt (2) Delft 30 mei 1627 Corne-
lis Pietersz van der Meer, opperboekhouder V.O.C. 1602, 
opperkoopman en hoofd Episse (Java) 1609, veertigraad 
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van Delft 1624, schepen 1625-1628, overleden Delft 9 mei, 
begraven aldaar 11 mei 1629, zoon van Pieter Cornelisz 
van der Meer en Maria Jacobsdr van der Burch, trouwt (3) 
Delft 28 juli 1630 (ondertrouw Leiden 3 juli 1630) prof. mr. 
Nicolaas Willemsz Dedel, geboren Delft 26 januari 1597, 
student Leiden 17 mei 1616,98 hoogleraar rechtsgeleerd-
heid Leidse Hogeschool 1624-1646,99 overleden Leiden 
27 februari 1646, begraven aldaar 6 maart 1646, zoon van 
Willem Joosten Dedel en Ida Bruijnsdr van der Dussen.

 Hij werd 20 januari 1614 gelegitimeerd omdat zijn ouders 
ten tijde van zijn geboorte ongehuwd waren.100

 Woonde aan het Noordeinde 1620, 1626.
 Henrick Maertensz Storm, vruchtgebruiker en eventueel 

leenvolger, deed 19 juni 1610 hulde voor zijn zoon Willem Hen-
ricsz Storm over 3½ morgen land in Rijswycker Broeck. 101

 Meester Johan van Steelandt deed 23 oktober 1626 hul-
de voor Maria van Bleiswijck, volgens procuratie van 8 
oktober 1626 verleden door haar vader Dirck Coertsz van 
Bleyswijck, waarbij hij ook mocht overdragen 7 morgen 
land in Rijswyckerbrouck, waarvan de helft het leen is, 8 
morgen land in de Oost-Abtspolder in Ketel aan meester 
Eduard van Lodestein en 1 ½ morgen 13 ½ roede land te 
Nootdorp aan Dominicus Bosboom, bij dode van haar man 
Willem Heyndricxz Storm, rentmeester van de klooster-
goederen binnen Delft, volgens testamenten van 8 sep-
tember 1624 en 1 maart 1625 en octrooi van 22 februari 
1625. Na beider dood moest 30.000 gulden worden uitge-
keerd aan de erfgenamen van de testateur en 400 gulden 
aan die van zijn vrouw.
Uit dit huwelijk:
1.  Margrieta Willems Storm, gedoopt Delft 28 augustus 

1622 (get. Heijndrick Maertensz Storm en Margrietha 
Gerritsdr van Bleyswijck), begraven Delft (Oude Kerk) 
22 augustus 1624.

VIIc. Arent Maertensz Storm, geboren circa 1555, brouwer in 
De Lelie aan de Oude Delft 1593,102 1606, begraven Delft 17 
juni 1606, trouwt Dordrecht Anna Ido (Ydo) Cool, begraven 
Delft (Oude kerk) 18 maart 1606, dochter van Ydo Cool, 
schepen, en Cornelia Muys van Holy.

 In de verponding van 1620 van Delft werden zijn erfgena-
men aangeslagen voor 33 gld. voor zijn huis aan het Oude 
Delft.
Uit dit huwelijk:
1.  Margrieta Arentsdr Storm, geboren circa 1588, moeder 

van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1645, begraven 
Delft 23 maart 1647, trouwt (1) Delft 6 januari 1608 Isaac 
Damen van der Graft, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 7 
oktober 1608, trouwt (2) Delft 22 januari 1612 Nicolaas 
(Claes) Bruijnsz van der Dussen, geb. (Delft) 20 novem-
ber 1565,103 brouwer in de Lely 1614, veertigraad van 
Delft 1609-1618 (ontslagen), havenmeester op Delfsha-
ven 1610-1612, meester Oude en Nieuwe Gasthuis 1607-
1609, begraven Delft 22 januari 1642, zoon van Bruijn 
Jacobsz van der Dussen en Machteld Jansdr van Groe-
newegen; hij trouwt (1) Delft 13 februari 1600 Catharina 
van Beresteyn, geboren Delft 22 maart 1579, overleden 
aldaar 22 november 1600, dochter van Paulus van Be-
resteyn en Volckje Claesdr Knobbert, trouwt (2) Delft 13 
mei 1601 Magdalena Adriaansdr van Bleyswijck, lidmaat 
Delft februari 1602, overleden Delft 16 april 1610, begra-
ven aldaar 19 april 1610, dochter van Adriaen Dircksz Fij-
ck van Bleyswijck, schepen van Delft, en Claasje Hugedr 
van der Dussen.104

 Van der Graft woonde aan het Oude Delft 1608. Hij 
bepaalde in zijn testament dat zijn huisvrouw Mar-
garetha Storms boven de 1200 gulden die haar bij de 
huwelijkse voorwaarden als een duwarije beloofd was, 
600 gulden zou krijgen.105

8. Portret links van Arent Maertensz Storm door Jacob Willemsz Delff (I), 1581, olieverf op paneel, 
91,5 x 68 cm. Foto: Tom Haartsen. Portret rechts Anna Ido (Ydo) Cool door Jacob Willemsz Delff (I) 
1581, olieverf op paneel, 91x69 cm. Fotostudio Frans van Loon (beide collectie Museum Prinsen-
hof Delft).
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 Van der Dussen betaalde het moederlijk bewijs uit 
van 5000 gulden aan zijn beide schoonzoons 23 mei 
1618.106 Bij zijn eerste huwelijk woonde hij aan de 
Koorn markt.

2.  Cornelia Arentsdr Storm, geboren circa 1590, trouwt 
Delft 27 november 1611 Bruyn Jacobsz van der Dussen, 
geboren Delft 3 juni 1584, veertigraad 1635, schepen 
1639, 1640, 1641, 1643, 1644, weesmeester 1645, 1648, 
1649 en burgemeester 1646, 1647, 1651, 1653, 1654 van 
Delft, overleden 26 juni 1668, begraven Delft 30 juni 
1668, zoon van Jacob Bruijnsz van der Dussen alias 
Smaling, schepen van Delft, en Cornelia Fransdr Duyst 
van Santen;107 hij trouwt (2) Delft 27 februari 1628 Ma-
ria de Voogd (Voocht) Leonnardsdr, begraven Delft 28 
november 1657, dochter van Leonard de Voogd en Ma-
ria van Santen.

3.  Ermgart (Armgart, Irmgart, Ermina) Arentsdr Storm, 
geboren circa 1591, moeder van het nieuwe weeshuis 
1636, begraven Delft (Oude Kerk) 24 december 1653, 
trouwt Delft 27 november 1611 Bruyn (Bruno) Dircksz 
van der Dussen, geboren 22 november 1585,108 com-
missaris van de monstering te Delft 1606, veertigraad 
1639, schepen 1641, weesmeester 1649, gecommit-
teerde ter Admiraliteit op de Maze 1645, overleden 
Delft 11 november 1649, begraven ald. 16 november 
1649, zoon van Dirck Bruijnsz van der Dussen, schout 
van Delft, en Maritgen Jansdr de Haes (Haze).109

Vb. Mr. Cornelis Huych Stormsz, beleend met de helft van 15 
morgen te Vrijenban 6 oktober 1541, ouderling bij de gere-
formeerde kerk te Delft 1573, trouwt Maritgen Anthonisdr.

 6 oktober 1541 Cornelis vernieuwde de eed voor zijn broer 
heer Heynrick Huych Stormsz, priester, omdat zijn vader 
was overleden betreffende de belening van 15 mogen land 
te Vrijeban.110

 Cornelis en Maritgen waren actieve leden van de ‘kerk on-
der het kruis’, reden waarom zij in 1567 moesten uitwijken 
naar Kleef. In 1572 keerden ze terug naar Delft.111

Uit dit huwelijk:
1.  Ds. Arent Cornelisz (Arnoldus Corneli) (Crucius, van ’s 

Gravesande), geboren circa 1547, predikant bij de Hol-
landse vluchtelingengemeente te Frankenthal in de 
Palts (1571-1573) en te Delft (1573-1605),112 overleden 
Delft 5 juli 1605, trouwt Anna Jansdr Valckenier,113 be-
graven Delft 31 oktober 1616, dochter van Jan Pietersz 
Valckenier, brouwer.

 Arent studeerde te Heidelberg en Genéve, liet zich 
te Heidelberg met de bijnaam Crucius inschrijven. 
Mogelijk betreft het een geuzennaam, met een ver-
wijzing naar de gereformeerde gemeente onder het 
Kruis, waarvan zijn ouders deel van uitmaakte. Hij 
moet een man met enorme werkkracht zijn geweest. 
Op alle nationale synoden en op bijna alle provinciale 
was hij aanwezig. Met kracht nam hij de ordering van 
de Delftse gemeente ter hand, waakte voor de zui-

verheid van de leer en streed voor de reinheid van het 
leven. Daarbij was hij de vraagbaak en niet zelden de 
raadsman voor velen, vaak van ver buiten Delft. En ten 
slotte droeg hij nauwgezet zorg voor de aan zijn hoede 
toevertrouwde gemeenteleden. Het Gemeentearchief 
bewaart van hem nog een huisbezoekboekje uit de 
jaren 1602–1604 met de namen en adressen van een 
driehonderdtal gemeenteleden en anderen, met wie 
hij lief en leed deelde.114

2.  Huijch Cornelisz van ’s Gravesande, vernoemd naar zijn 
grootvader van vaders kant, noemde zich Van ’s Gra-
vesande, brouwer in brouwerijen De Roos en De Star-
re, belastingontvanger 18 januari 1589, commissaris 
van de ammunitie van oorlog te Delft 1606,115 begraven 
Delft (Nieuwe Kerk) 19 juli 1612, trouwt Catharina Pie-
tersdr van Beaumont, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 
28 juni 1606, waarschijnlijk dochter van Pieter Pie-
tersz Bastiaen gezegd Beaumont en Cornelia Bakela-
re.

 Hij woonde ten tijde van zijn huwelijk aan de Turfmarkt 
in ‘De Drije Morianen’.

 In de tiende penning van 1543 werd hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 pond en 4 schellingen voor een 
huis aan de Burgwal, voor 18 schellingen voor een huis 
aan de Molsteeg dat hij verhuurde en 2 pond en 16 
schellingen voor een huis aan de Voorstraat.116

VIc. Dirck Hendricxsz in ’t Spoor, geboren [circa 1523], brou-
wer in ’t Spoor te Delft, wonende aan de Oude Delft 1559, 
veertigraad 1560, schepen 1564, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 
1578, Heilige Geestmeester, overleden Delft 5 febr. 1579, 

9. Arent Cornelisz (Crucius, Van ’s Gravesande). GAD, Collectie 
Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 001.
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trouwt (1) (huwelijkse voorwaarden Delft 15 januari 1544)117 
Neeltje Adriaensdr, dochter van Adriaen Jorisz en [Mach-
telt Willemsdr], trouwt (2) Daentgen (Deliana) Eeuwoutsdr 
van der Dussen, overleden vóór 1 juni 1579,118 dochter van 
Eeuwout Jacob Bruynsz en Mayken Lievensdr de Huy-
bert.119

Uit het tweede huwelijk:
1.  Margaretha Storm Dircksdr, geboren 1577, trouwt Jan 

Sasbout van der Dussen, geboren circa 1543,120 wonen-
de Binnenwatersloot 1620, begraven Delft (Oude Kerk) 
30 januari 1620, zoon van Sasbout Cornelisz van der 
Dussen, burgemeester, en Elisabeth Jansdr van San-
ten.

2.  Ewout Dircksz van ’s Gravesande, volgt VIId.

VIId. Mr. Ewout Dircksz van ’s Gravesande, geboren Delft, in-
geschreven als student te Leiden 5 maart 1589 als ‘Ewal-
dus Theodori’ uit Delft,121 advocaat bij het Hof van Hol-
land, Zeeland en West-Friesland, kerkmeester te Delft 
1604-1611. Hij was 26 oktober 1632 getuige bij de doop 
van Laurentius, zoon van Palamedus Palamedusz en Ma-
ria Ewoutsdr van ’s Gravesande. In 1649 woonde hij aan 
de Hippolytusbuurt, begraven Delft 8 maart 1649, trouwt 
Leiden (Pieterskerk) 17 januari 1595 (ondertrouw. Delft 
31 december 1594) Aefgen Lourensdr van Swaenswijck, 
geboren Leiden circa 26 juni 1578, begraven Delft (Oude 
Kerk) 30 augustus 1631, dochter van Laurens Andriesz van 
Swaenswijck, burgemeester van Leiden, en Anna Dircksdr 
Visscher.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirck Ewoutsz van ’s Gravesande, volgt VIIIc.
2.  Laurens (Lourens) Ewoutsz van ’s Gravesande, gebo-

ren Delft circa 1605, wonend bij ondertrouw in ’s-Her-
togenbosch, schepen 1640, 1643, 1646, 1647, 1652, 
1655, 1656, 1659, 1660, 1664, 1665, 1669, 1677, 1681 en 
raad in de vroedschap van ’s-Hertogenbosch, contro-
leur convooien en licenten, opziener-generaal over 
het loden der uitheemse lakens in stad en meierij van 
’s-Hertogenbosch, overleden ’s-Hertogenbosch 24 ok-
tober 1686, trouwt Leiden 17 april 1635 (ondertrouw al-
daar 28 maart 1635) Johanna (Janneken) Heurnius (van 
Heurn, Hurnius), van Leiden, wonend aan de Steen-
schuur 1635, overleden ’s-Hertogenbosch 29 septem-
ber 1668, dochter van prof. Otto van Heurn, hoogleraar 
geneeskunde en redeneerkunde,122 en Johanna Lau-
rensdr van Swaenswijck.

 Zie verder Nederland’s Adelsboek (2009) 120. In 
de achttiende eeuw hebben zijn nakomelingen de 
naam Storm van ’s Gravesande aangenomen. Bij de 

adels-verheffing in 1831 is het wapen aangepast door 
de ruiten anders te plaatsen, terwijl de vogels als 
stormvogels werden omschreven.123

3.  Jacob Ewoutsz van ’s Gravesande, volgt VIIId.
4.  Maria Euwoutsdr van ’s Gravesande, wonend aan de 

Turfmarkt 1630, begraven Delft (Oude Kerk) 5 novem-
ber 1647, trouwt Delft 3 februari 1630 (ondertrouw 
aldaar 19 januari 1630) Palamedes Palamedesz, alias 
Palamedus Palamedusz Stevaerts, geboren Londen 
1607, kunstschilder, werd 25 oktober 1627 lid van het 
St. Lucasgilde te Delft, vervaardigde ruiterstukken 
(zie voorplaat), veldslagen en landschappen, woonde 
in de Vlamingstraat 1630, overleden Delft 26 maart 
1638, zoon van Palamedes Stevens, edelsteenslijper 
in dienst van Jacobus I van Engeland, en Maeijken van 
Naersen.124

5.  Deliana Ewoutsdr van ’s Gravesande, begraven Delft 
(Oude Kerk) 3 maart 1648.

VIIIc. Dirck Ewoutsz van ’s Gravesande, geboren Leiden, zijde-
lakenverkoper 1625, ondertrouw Leiden 7 augustus 1625 
Jacomina (Jacqumyntgen) Kortenbos (van Cortenbosch), 
geboren Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Dircksdr van ’s Gravesande, gedoopt Leiden 

(Hooglandse Kerk) 8 juli 1629 (get. Janneken Hurni-
us, Eva van Swaenswijck en Arent Diricksen Corten-
bosch).

2.  Lauwerens Dirkxz van ’s Gravesande, gedoopt Leiden 
(Pieterskerk) 28 juli 1632 (get. Janneken Heurnius, Lauwe-
ren van ’s Gravesande en Arent Dircksz. Cortenbosch).

10. Handtekening van Dirck Heijndricxz i n’t Spoor.

11. Zegel van Dirck Hendricxz in ’t Spoor. Wapen: in zilver drie 
zwarte vogels en in een rood hartschild negen aanstotende gou-
den ruiten in twee rijen (5 en 4) de bovenste rij de randen raken-
de. Midden achter het schild een leeuw. (GAD, charternr. 5923, 
zegelnr. 431).
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3.  Lauweren Dirckz van ’s Gravesande, gedoopt Leiden 
(Pieterskerk) 1 februari 1634 (get. Cornelia Corten-
bosch, Daniel van Verbrugge en Ewout van ’s Gravesan-
de), veertigraad Leiden 16 november 1679, ongehuwd.

4.  Eva Dirckdr ’s Gravesande, gedoopt Leiden (Pieters-
kerk) 23 april 1636 (get. Janneken Heurnius, Maria 
Swaenswijck en Arent Dircxz Kortenbosch), ongehuwd.

5.  Arnoud (Arnoldus) Dirckz ’s Gravesande, gedoopt Lei-
den (Pieterskerk) 4 juni 1638 (get. Pieter Gerritsen 
Speck, Dirck Traudeny en Meynsien van Swaenswijck).

6.  Mr. Arnoud (Arnoldus) Dircksz van ’s Gravesande, ge-
doopt Leiden (Hooglandse Kerk) 1 december 1639 
(get. Neeltgen Cortenbosch, Pieter Speck en Dirck 
Traudenius), student Leiden 7 mei 1653,125 advocaat 
Hof van Holland, overleden 1669, ondertrouw Leiden 
10 september 1659 Johanna van Wassenberg (Was-
senberch), van Haarlem, wonend aan de Rijn te Leiden 
1659, overleden 1696.

7.  Johannes ’s Gravesande, geboren circa 1643, inge-
schreven als student te Leiden 7 juli 1660 als 16-jarige 
van Leiden.126 Mogelijk heeft hij zich voor een vervolg-
studie opgegeven en is hij identiek aan mr. Johannes 
Storm van ’s Gravesande, ingeschreven als zijnde ‘dr. 
te Leiden 9 aug. 1698’, zonder leeftijd.127

VIIId. Jacob Ewoutsz van ’s Gravesande (Schravesande), suij-
kerbacker, majoor te Delft, lid van de ‘ridderlijke confrerie 
van de handbussche’ binnen Delft 1656,128 wonend aan de 
Turfmarkt 1637, Oude Delft 1638, Oude Delft hoek Boter-
brug 1684, begraven Delft 21 maart 1684 (met 14 dragers), 

trouwt Delft (ondertrouw aldaar 4 juli 1637) 19 juli 1637 
Aegje (Aechten) Burgvliet (Burchvliet), wonend aan de 
Wijnstraat 1637, Oude Delft hoek Boterbrug 1694, begra-
ven Delft (Oude Kerk) 29 maart 1694 (met 14 dragers).
Uit dit huwelijk (kinderen van Jacob Sgravesande werden 

begraven in de Oude Kerk te Delft op 27 september 
1641, 22 januari 1645, en 10 januari 1645):

1.  Grietgen Schravesande, gedoopt Delft 24 mei 1638 
(get. Johannis Bogert, Maria Burchvliet en Gerrit van 
der Mast), begraven Delft (Oude Kerk) 28 mei 1638.

2.  Cornelis Sgravesande, gedoopt Delft 6 november 
1639 (get. Eewout Sgravesande en Dirrick Burchvliet).

3.  Aefje Sgravesande, gedoopt Delft 3 januari 1641 (get. 
Dirc Sgravesande, Maria Sgravesande, Maria Burgv-
liet, Dirc Burgvliet, Janneke Harmans).

4.  Margriet Sgravesande, gedoopt 3 januari 1641 (get. 
Dirc Sgravesande, Maria Sgravesande, Maria Burg-
vliet, Dirc Burgvliet, Janneke Harmans).

5.  Laurens Sgravesande, gedoopt Delft 5 augustus 1643 
(get. Joannes Bogaert en Dirrick Sgravesande).

6.  Aefje Sgravesande, gedoopt Delft 7 juli 1645 (get. Maria 
Sgravesande en Ewout Sgravesande), deed belijdenis 
1670, wonende achter de Markt 1720, begraven Delft 
28 februari 1720 (met 16 dragers), ondertrouw Delft 20 
januari 1674 Willem van Vliet, wonend Oude Langedijk 
1707, begraven Delft 27 februari 1707 (met 16 dragers).  <<
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FRANS  TEUNISSEN

Bernards, een bakkersfamilie

Op 30 april 1714 wordt in Flémalle-Grande bij Luik Thomas Bernard gedoopt. Hij 
is de zoon van Petrus (Pierre) Bernard (gedoopt 6 juli 1680 in Flémalle-Grande) 
en Maria (Marie) Bronsin (geboren ca. 1682 in Luik en 22 mei 1753 in Flémalle 
Grande overleden). Het beroep van dit echtpaar is niet bekend. Maar volgens 
een medewerker van het Archives Generales du Royaume et Archives de l`Etat 
dans les provinces in Luik is het waarschijnlijk dat de familie Bernard het beroep 
van molenaar / bakker heeft uitgeoefend, een combinatie die in deze regio veel 
voorkwam in die tijd. Thomas is de eerste in de familie waarvan bekend is dat 
hij het beroep van bakker uitoefende. Hij was bakker in Blerick en ook in Mook 
zette hij dat beroep voort. Niet bekend is of hij als knecht of als eigenaar van een 
bakkerszaak werkzaam was. In dit artikel worden hij en zijn familie belicht, met de 
nadruk op familieleden die bakker waren.

1. Geheel rechts: Sjef Bernards en zijn zoon Joep met vier personeelsleden
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Genalogie
I.  Thomas Bernard komt vanuit Flémalle-Grande circa 1742 

naar Blerick, waar hij op 12 februari 1743 in de parochiekerk 
van de H. Lambertus trouwt (1) met Maria Catharina Titu-
laer, geboren 8 juli 1719 in Venlo, dochter van Urbanus Titu-
laer, Maasschipper en tapper (geboren 23 december 1692 
in Venlo en daar op 28 juni 1734 overleden) en Maria Chris-
tina Ingenriet (geboren 26 maart 1695 in Blerick en daar 13 
april 1745 overleden). Op 8 januari 1760 overlijdt Maria vlak 
na de geboorte van dochter Maria Catharina. Thomas blijft 
dan met twee kleine kinderen achter en hij trouwt (2) op 7 
oktober 1760 in Venlo met Johanna Sybilla Titulaer, geboren 
Venlo 23 maart 1731, overleden Mook 30 december 1800. 
Op 9 augustus 1760 waren ze in Heumen in ondertrouw 
gegaan. Johanna is de dochter van Bartholomeus Titulaer, 
huurvaarder (geboren 2 mei 1700 in Venlo en daar 8 sep-
tember 1765 overleden) en Johanna van Mela (geboren 18 
augustus 1707 in Venlo en daar 17 september 1785 overle-
den). Bartholomeus en Urbanus Titulaer zijn broers van el-
kaar en Maria en Johanna zijn dus nichten. Thomas en Maria 
gaan eerst in Blerick wonen en verhuizen in 1746 naar Mook.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria Bernard, gedoopt Blerick 11 juni 1744, getuigen 

zijn Bernard en Maria Ingenriet (de moeder van Maria 
Catharina).

2.  Ursula Bernard, gedoopt Mook 4 juli 1746 en diezelfde 
dag al overleden, getuigen zijn Theodorus en Ursula Ti-
tulaer.

3.  Urbanus Bernard, gedoopt Mook 1 september 1750 
en daar 2 september 1750 overleden als Urbanus Ber-
nards. Bij de doop zijn Hubertus Schenoum en Ida Cle-
mens (schoonzus van Maria Catharina) getuigen.

4.  Maria Catharina Bernardts, gedoopt Mook 2 janua-
ri 1760 en als Catharina Bernards daar 31 maart 1771 
overleden. Bij de doop zijn Mathias Hasjar en Jacomi-
na de Haag getuigen.

Uit het tweede huwelijk:
5.  Johanna Sibilla Bernard, gedoopt Mook 17 septem-

ber 1761, getuigen zijn Petrus Bernard (de vader van 
Thomas) en Johanna Meta (de moeder van Johanna 
Sybilla). Johanna Sibilla is 30 mei 1832 in Mook over-
leden. Zij is drie keer getrouwd geweest. (1) Op 21 juli 
1795 trouwt zij met Johannes Theunissen, geboren 
circa 1760 en 28 november 1804 in Mook overleden. 
(2) Daarna trouwt zij in Mookop 9 november 1805 met 
Peter Beekman(s), koopman, geboren 18 maart 1777 in 
Ottersum en 14 december 1830 in Mook overleden. (3) 
Het derde huwelijk vindt plaats in Mook op 22 oktober 
1831 met Hendricus Ha(a)geman, hoefsmid, geboren 
Nijmegen circa 1799 en na 1832 overleden.

6.  Maria Bernards, herbergierster, gedoopt Mook 2 fe-
bruari 1763, getuigen zijn Bartholomeus Titulaer (de 
vader van Johanna Sybilla) en Johanna Laeracker. Zij is 
overleden als Maria Bernard in Mook op 16 september 
1825. Zij trouwt Mook 2 december 1788 met Gabriël 

Peeters, tapper, geboren Mook 9 december 1753 en 12 
februari 1837 in Venlo overleden.

7.  Aldegondis Bartholomea Bernardts, gedoopt Mook 11 
april 1765, getuigen zijn Theodorus Buls en Aldegondis 
Titulaer. Aldegondis is overleden in Mook 1 januari 1772 
als Aldegundis Bernards.

8.  Peter/Pieter/Petrus Bernardts: volgt IIa.

In de verschillende aktes van doop, geboorte, huwelijk en 
overlijden zien we dat de achternaam in verschillende schrijf-
wijzen voorkomt. Bij de kinderen van Thomas is dat Bernard 
of Bernardts. Zoon Peter krijgt bij de doop de achternaam 
Bernardts, maar heet verder Bernards, hoewel hij bij de doop-
akten van zijn twee jongste kinderen de achternaam Bernard 
nog draagt, die hij ook bij zijn huwelijk heeft. Thomas overlijdt 
op 3 september 1803 in Mook. In zijn overlijdensakte staat 
vermeld dat Thomas dan 93 jaar oud was, hoewel hij op 30 
april 1714 geboren is en dus 89 zou moeten zijn.

Bakker in Mook

IIa.  Peter Bernards, de zoon van Thomas en Johanna Sybilla, 
wordt op 14 april 1767 in Mook gedoopt als Petrus Ber-
nardts en overlijdt als Peter Bernards op 20 december 
1842 in Mook, trouwt Heumen 6 oktober 1788 Theodora 
Broekman(s), geboren Heumen 6 oktober 1765, overle-
den Mook 11 juni 1841, dochter van Arnoldus (Aert) Broek-
man(s), landbouwer, herbergier in Herberg De Zwaan en 
schepen van Malden (geboren Neerbosch 15 augustus 1713 
en overleden Heumen 19 maart 1784) en Johanna (Jenne-
ke) de Veliker (geboren Beuningen 1 juli 1723, overleden 
Heumen 8 februari 1897).

 Bij Peter Bernards wordt in verschillende aktes aange-
geven dat bij bakker is in Mook. Daarnaast blijkt uit het 
archief van notaris D. van Munster dat op 24 maart 1817 
Peter Bernards, bakker in Mook, aanwezig is voor zijn min-
derjarige zoon Arnoldus Bernards, bakker, die bij de loting 
voor de Nationale Militie in het jaar 1816 in de gemeente 
Mook, arrondissement Roermond is ingeloot. Hier wordt 
geregeld dat Hermanus Verhoeven uit Nijmegen onder 
verschillende vastgestelde voorwaarden in de Nationale 
Militie zal gaan dienen in plaats van Arnoldus Bernards.
Uit dit huwelijk:
1.  Petrus Franciscus Bernard, volgt IIIa.
2.  Arnoldus Bernard, volgt IIIb.
3.  Johanna Bernards, geboren Mook april 1800 en daar 

overleden 25 september 1800.
4.  Janneton (Johanna of Jeannet) Bernards, geboren 

Mook 18 juni 1802 overleden Nijmegen 10 december 
1863, trouwt Nijmegen 29 mei 1828 Antonius Bernar-
dus Courbois, gerechtsdeurwaarder, geboren Hees bij 
Nijmegen 30 januari 1797 in Hees, overleden aldaar 27 
augustus 1886.

5.  Leonard(us) Bernards, geboren Mook 3 februari 1805, 
overleden aldaar 12 januari 1806.



154  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 3

IIIa. Petrus Franciscus, gedoopt Mook 9 juni 1789, overleden 
Middellaar 27 december 1859, trouwt Ottersum 1 juli 1808 
Hendrina (Henriëtte) Noy, geboren Gennep 14 april 1789, 
overleden Middellaar 3 juni 1851, dochter van Johannes 
(Jan) Noy, landbouwer, bakker en klompenmaker (gedoopt 
Ottersum 8 september 1868 en overleden Gennep 11 ok-
tober 1833) en Petronella Theunissen (gedoopt Gennep 6 
april 1767 en daar overleden 5 december 1844). 

 Petrus Franciscus is aanvankelijk dagloner in Gennep en la-
ter broodbakker in Middelaar, huis nr. 14 (later 12) in Wijk B.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna (Jeannette) Bernards, geboren Ottersum 1 de-

cember 1808, overleden Mook 2 november 1842 na de 
geboorte van haar dochter Theodora Cornelia. Trouwt 
Mook 31 juli 1838 Gerard (Gerhard) Bieneman, bakker en 
kastelein, geboren Till/Pruissen bij Kalkar 7 januari 1810. 

 Het gezin woont in Mook in huis nummer 45.
2.  Theodora Bernards, geboren Mook 4 mei 1810.
3.  Johannes Bernards, volgt IVa.
4.  Petronelle Bernards, geboren Gennep 29 december 

1813, ingeschreven als Petronelle Bernard.
5.  Hendrikus Bernards, geboren Gennep 6 februari 1816, 

ingeschreven als Henricus Bernard.
6.  Arnoldus Josephus (Josef) Bernards, belastingambte-

naar en rijksambtenaar, geboren Wanroy 14 april 1818, 
overleden Uithuizen 5 juli 1870, trouwt Appingedam 23 
juli 1851 Geertruida Elisabeth van der Horst, naaister, ge-
boren Appingedam 10 oktober 1825 en na 1925 overleden.

7.  Thomas Bernards, geboren Wanroy 14 oktober 1820 en 
daar overleden 7 januari 1821.

8.  Aleida Bernards, geboren Wanroy 18 februari 1822 
en overleden Elst (GLD) in Wijk A nr. 188 op 27 
maart 1889, trouwt Nijmegen 22 mei 1845 Johan-
nes Ophof (ook wel als Ophoff geschreven), schoen-
maker(sknecht), geboren Nijmegen 11 december 1821 
en overleden Elst 3 november 1890.

9.  Elisabeth Bernards, geboren Wanroy 23 april 1823, 
overleden Groesbeek 16 december 1859, trouwt 26 
juni 1844 Joannes Koning, huisschilder, geboren Nijme-
gen 11 januari 1805, overleden Groesbeek 11 december 
1889.

10.  Maria Bernards, geboren Wanroy 17 september 1824, 
overleden Middellaar 31 maart 1851.

11.  Lambertus Bernards, geboren Wanroy 5 november 
1827, overleden Wanroy 29 mei 1828.

Vestigingen in Oost Brabant en Nijmegen

IIIb. Arnoldus (Arnold) Bernards, gedoopt Mook 8 maart 1797, 
bakker in Oeffelt, overleden Oeffelt 21 maart 1858, trouwt 
(1) Mook en Middelaar 19 mei 1823 Wilhelmina Henrina 
Ariëns, geboren Oeffelt 4 maart 1801, overleden daar 6 
augustus 1847, trouwt (2) Oeffelt 11 september 1848 Hen-
drina Gerrits, dienstmeid en winkelierster, geboren Otter-
sum 6 mei 1818, overleden daar 1 november 1888.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnoldus (Arnold) Bernards, volgt IVb.
2.  Gertrudis (Geertrui of Gertruida) Bernards, geboren 

Oeffelt 26 maart 1826, akkerbouweres, overleden 
Middellaar 25 november 1887, trouwt Oeffelt 25 okto-
ber 1870 Johannes (Jan) Willems, geboren Middelaar 
en Mook 18 maart 1826, landbouwer, schoenmaker en 
herbergier, overleden 15 februari 1910.

3.  Theodora Bernards, geboren Oeffelt 27 januari 1828, 
overleden daar 15 juni 1839.

4.  Anna Catharina Bernards, geboren Oeffelt 16 mei 
1830, overleden daar 20 mei 1833.

5.  Johannes Antonius (Jan) Bernards, volgt IVc.
6.  Petronella Bernards, geboren Oeffelt 3 mei 1833 en 

daar overleden 7 oktober 1840.
7.  Anna Catharina Bernards, geboren Oeffelt 7 april 1834 

en daar overleden 9 april 1834.
8.  Antonius (Antoon) Bernards, akkerbouwer/landbou-

wer, geboren Oeffelt 6 mei 1835 en overleden Oeffelt 
26 april 1902, trouwt Oeffelt 30 juli 1866 Johanna Her-
mina Peters, geboren Oeffelt 25 juni 1846, akkerbou-
weres, overleden Oeffelt 9 maart 1920.

9.  Anna Maria Bernards, geboren Oeffelt 12 augustus 
1836 en daar overleden 9 juli 1839.

10. Gerardus Bernards, geboren Oeffelt 18 augustus 1838 
en daar overleden 14 november 1841.

11.  Petronella Maria Theodora Bernards, geboren Oeffelt 
22 oktober 1840, akkerbouweres, overleden Mook 
26 december 1909, trouwt Mook 20 juni 1881 trouwt 
Gerardus Hubertus Willems, geboren Middellaar 12 
maart 1856, schoenmaker en daar overleden 30 maart 
1928.

12.  Gerardus Theodorus (Gradje) Bernards, geboren Oef-
felt 26 september 1842, brood- en koekbakker, overle-
den Oeffelt 23 maart 1933, trouwt Oeffelt 23 juni 1884 
Johanna Deenen, geboren St. Agatha 20 augustus 
1859, dienstmeid, overleden Oeffelt 27 augustus 1929.

Uit het tweede huwelijk:
13.  Levenloos aangegeven kind van het mannelijk ge-

slacht, geboren Oeffelt 23 augustus 1849.
14.  Hermina Bernards, geboren Oeffelt 6 augustus 1850, 

overleden Ottersum 20 april 1907, trouwt Ottersum 
28 juni 1873 Wilhelmus Arts, geboren Ottersum 12 ok-
tober 1845, kleermaker, overleden daar 13 november 
1888.

15.  Levenloos aangegeven kind van het mannelijk ge-
slacht, geboren Oeffelt 18 oktober 1851.

16.  Levenloos aangegeven kind van het mannelijk ge-
slacht, geboren Oeffelt 4 november 1852.

17.  Theodorus Bernards, geboren Oeffelt 6 november 
1853. Rond 1875 is hij leerling bakker.

18.  Arnoldus Bernards, geboren Oeffelt 6 juni 1858, 
(brood)bakker, overleden waarschijnlijk in Amsterdam 
25 november 1943, trouwt Groesbeek 21 januari 1879 
Anna Maria Gravelle des Vallées, geboren Wamel 3 juli 
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1850, modenaaister, overleden Nijmegen 14 juni 1913.
 Arnoldus is broodbakker in Groesbeek en Nijmegen. 

Hij vraagt in mei 1896 een vergunning aan bij de ge-
meente Nijmegen om op Grote Markt 3 een broodbak-
kerij te beginnen. Deze wordt op 1 juni verleend.

IVa. Johannes (Jan) Bernards, geboren Gennep 24 december 
1811, overleden Ommerschans 22 december 1868 is hij in 
Ommerschans overleden, trouwt (1) Mook 8 november 
1836 Maria Regina van der Putten, geboren Wijchen 14 no-
vember 1813, overleden Overasselt 13 maart 1843, trouwt 
(2) Mook 17 december 1845 Wilhelmina Michels, geboren 
Mook 23 december 1815, overleden Gennep 5 november 
1881. 

 Het gezin Bernards heeft achtereenvolgens gewoond in 
Wanroy, Gemert, Wijchen, Overasselt, Mook, Nijmegen en 
Gennep. Al die tijd oefende Jan het beroep van bakker uit. 
Aanvankelijk als bakkersknecht en in Mook en Nijmegen 
was hij eigen baas. Na 1853 woont het gezin in Gennep en 
daar gaat het financieel niet meer zo goed. Staat aanvan-
kelijk in aktes nog het beroep van bakker vermeld, later 
krijgt Jan de vermelding zonder beroep. In 1860 wordt Jan 
door de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch 
tweemaal veroordeeld. De eerste keer vanwege bedelarij 
en de tweede keer voor diefstal van een zakhorloge, met 
beide keren een gevangenisstraf als gevolg. Na het uitzit-
ten van de tweede gevangenisstraf wordt Jan Bernards 
naar de Bedelaarskolonie in Ommerschans overgebracht, 
waar hij komt te overlijden. Van zijn kinderen gaat nie-
mand in het bakkersvak.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johannes Wilhelmus (Willem) Bernards, geboren Wan-

roy 23 maart 1837, trouwt Assen 15 april 1868 Maria 

Johanna Augustina Nauman, geboren Groningen 1 sep-
tember 1832, overleden Den Haag 4 april 1912.

2.  Peter Fransciscus Bernards, geboren Gemert 26 
september 1838, schoenmaker, ongehuwd overleden 
Bergharen 29 december 1898.

3.  Leonardus Bernards, geboren Wijchen 18 februari 
1840.

4.  Jacoba Bernards, geboren Overasselt 15 maart 1842, 
overleden ‘s-Gravenhage na 1866, trouwt Wijchen 6 
april 1866 Gerardus Johannes Nijhoff, geboren Nijme-
gen 28 februari 1839, verver, overleden ‘s-Gravenhage 
na 1866.

5.  Hendrikus (Hendrik) Bernards, geboren Overasselt 
15 februari 1843, overleden 7 oktober 1868 in Ommer-
schans. Een overlijdensakte van Henricus bevindt zich 
ook in het register der overledenen in Gennep en is 
gedateerd op 12 november 1868. Hierin wordt vermeld 
dat in het doodregister van de stad Ommen is inge-
schreven dat op 7 oktober 1868 in Ommerschans Hen-
dricus Bernards, kolonist, is overleden. Op 28 februari 
1867 was Hendrikus vanwege een veroordeling in Om-
merschans aangekomen.

Uit het tweede huwelijk:
6.  Martinus Bernards, geboren Mook 28 oktober 1846, 

sigarenmaker en ploegarbeider, overleden Gennep 17 
juni 1910, trouwt (1) Gennep 12 april 1869 Maria Mar-
tens, geboren Gennep 19 december 1842, overleden 
Gennep 26 januari 1876, trouwt (2) Gennep 1 mei 1876 
Petronella Duijf, geboren Beugen 17 april 1845, overle-
den Gennep 13 mei 1924.

7.  Thomas Bernards, geboren Mook 10 september 1848.
8.  Anna Maria Louisa Bernards, geboren Mook 26 mei 

1850, overleden Mook 24 februari 1852.

2. Advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 8 september 1852



156  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 3

9.  Maria Louisa Bernards, geboren Nijmegen/Neerbosch 
6 februari 1853, overleden Gennep 15 april 1871.

10.  Hendrina Bernards, geboren Gennep 30 maart 1857, 
overleden Gennep 11 maart 1912 na een langdurige 
ziekte, trouwt Gennep 23 november 1881 Jacobus Hen-
drik Bossink, geboren Zwolle 6 oktober 1858, smid en 
vuurwerker, overleden Gennep 7 november 1932.

IVb. Arnoldus (Arnold) Bernards, geboren Oeffelt 25 mei 1824, 
overleden Rotterdam 15 augustus 1897, trouwt (1) Goch, 
(Duitsland) 1 april 1851 Helena Schmitz, geboren Goch 13 
april 1831, overleden Goch 2 juni 1871, trouwt (2) Nijmegen 
4 december 1884 Anna Maria Metzelaars, geboren Otter-
sum 9 februari 1856, overleden Rotterdam 4 april 1941.

 Arnold is van beroep bakker, zowel in Goch, Nijmegen als 
Rotterdam. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant van 24 september 1885 staat te lezen dat Burge-
meester en Wethouders der gemeente Nijmegen ter ken-
nis brengen aan het publiek dat A. Bernards een brood-
bakkerij wil inrichten in het perceel aan de Burchtstraat 
no. 13.

 Op 15 mei 1887 lezen we in dezelfde krant dat Burgemees-
ter en Wethouders op 10 mei vergunning hebben verleend 
aan A. Bernards om een broodbakkerij op te richten in het 
perceel in Hatert, wijk G, no. 121.

 Op 9 augustus 1890 verlaat het gezin van Arnold en Anna 
Maria Nijmegen om naar Rotterdam te verhuizen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hermina Mechtilda Bernards, geboren Goch 18 mei 

1851, overleden Goch 9 september 1851.
2.  Theodora Johanna Bernards, geboren Goch 7 septem-

ber 1853. Ze vertrekt op 8 oktober 1884 uit Nijmegen 
naar Arensberg.

3.  Arnoldus Ludgerus Bernards, geboren Goch 1 maart 
1855, overleden Goch 25 mei 1858.

4.  Heinrich Bernards, geboren Goch 21 maart 1858, over-
leden Goch 29 mei 1860.

5.  Maria Petronella Bernards, geboren Goch 5 augustus 
1861, overleden Goch 2 mei 1865.

6.  Mechelina Bernards, geboren Goch 10 mei 1864, over-
leden Goch 14 december 1864.

7.  Antonius (Anton) Bernards, volgt Va.
8.  Maria Wilhelmina Bernards, geboren Goch 30 maart 

1868, overleden Honnef (Duitsland) 4 april 1936, 
trouwt Nijmegen 11 mei 1887 Hendrik Willem Loden-
stijn, geboren Nijmegen 28 december 1863, timmer-
man, overleden circa 1937.

9.  Johanna Wilhelmina Bernards, geboren Goch 25 no-
vember 1870.

Uit het tweede huwelijk:
10.  Levenloos aangegeven zoon, geboren Nijmegen 2 ok-

tober 1885 in. De familie woont dan in Nijmegen in de 
Broerstraat nummer 56.

11.  Hermina Bernards, geboren Nijmegen 2 december 
1886, winkelierster, trouwt Rotterdam 29 november 
1908 Cornelis Anthonie Heijkoop, geboren Rotterdam 
27 januari 1884, loopknecht, overleden Rotterdam 23 
maart 1956.

12.  Catharina Maria Bernards, geboren Nijmegen 2 maart 
1888, naaister, trouwt Rotterdam 5 november Mari-
nus Arie de Bruijne, geboren Bleiswijk 23 januari 1889, 
broodbakker.

13.  Petrus Franciscus (Peter) Bernards, geboren Hatert, 
gemeente Nijmegen 5 juni 1889, kraandrijver, expedi-
tieknecht en chauffeur, trouwt Rotterdam 4 februari 
1914 Cornelia Maria Roothaert, geboren Rotterdam 28 
oktober 1889, filiaalhoudster.

14.  Elizabeth Bernards, geboren Rotterdam 8 augustus 
1890, overleden Rotterdam 3 oktober 1893.

15.  Johanna Paulina Bernards, geboren Rotterdam 13 juli 
1892, overleden Rotterdam 19 augustus 1893.

16.  Johannes Hendrikus Bernards, geboren Rotterdam 
9 september 1893, kraandrijver en chauffeur, trouwt 
Rotterdam 11 juni 1919 Fenna Berendina van Essen, ge-
boren Hellevoetsluis 19 januari 1897.

17.  Elizabeth Bernards, geboren Rotterdam 9 november 
1894, overleden Rotterdam 3 januari 1895.

18.  Gerardina Johanna Bernards, geboren Rotterdam 27 
april 1897, naaister, overleden Rotterdam, trouwt Rot-
terdam 29 oktober 1919 Cornelis de Vos, geboren Rot-
terdam 28 december 1894.

IVc. Johannes Antonius (Jan) Bernards, geboren Oeffelt 10 no-
vember 1831, overleden Oeffelt 7 april 1897, trouwt Cuijk 
23 november 1859 Wilhelmina Coelen, geboren St. Agatha 
5 maart 1835, overleden Oeffelt 31 januari 1899 in overle-
den.

 Het gezin woont een korte periode in bij Jans oom Peter 
Bernards en Theodora Broekmans, die een bakkerij heb-
ben in Middelaar. Jan werkt daar dan als bakkersknecht. 
Ook is hij een periode dagloner, landbouwer en pannen-
bakker. Drie van zijn kinderen kiezen voor het bakkersvak: 
Arnoldus Wilhelmus (1861) Vb, Antonius (1864) Vc en Jo-
hannes Antonius (1870) Vd.

3. Advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant op 
15 mei 1887
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Va. Antonius (Anton) Bernards, geboren Goch 24 juli 1865, bak-
kersknecht en broodbakker, overleden Cuijk 9 juli 1924, 
trouwt Cuijk 2 mei 1893 Hendrika Maria Jacoba (Marie) Arts, 
geboren Cuijk 4 april 1868, overleden Cuijk 31 maart 1936.
Uit dit huwelijk:
1.  Petrus Arnoldus Maria (Pieter) Bernards, geboren 

Cuijk 5 maart 1894, overleden Nijmegen 6 april 1988. 
Op 3 oktober 1914 treedt hij in bij de orde van de Min-
derbroeders Kapucijnen en op 1 april 1922 wordt hij 
priester gewijd als pater Paulus.

2.  Arnoldus Hendrikus Bernards, geboren Cuijk 5 decem-
ber 1895, overleden Cuijk 23 januari 1896.

3.  Helena Wilhelmina Arnolda (Lena) Bernards, geboren 
Cuijk 10 december 1897, ongehuwd overleden Cuijk 10 
november 1946.

4.  Wilhelmina Gerardina Jacoba Bernards, geb. 28 okto-
ber 1899 in Cuijk en overleden 8 juni 1961 in North Bay. 
Op 11 mei 1926 trouwt ze in Cuijk met Lambertus Julia-
nus Maria (Bert of Lambert) Loeffen, bakker en land-
bouwer, geb. 13 december 1902 in Linden en 4 februari 
1987 in Cuijk overleden. 

 Op 16 juni 1951 vertrekt het gezin met 12 kinderen naar 
Canada. Bert is de zoon van Julianus Johannes Lamber-
tus Loeffen, landbouwer (geb. 15 juli 1861 in Linden (bij 
Cuijk) en daar 7 april 1932 overleden) en Hermina Johanna 
Gerrits (geb. 27 mei 1872 in Linden en 18 mei 1930 in Kat-
wijk N.Br. overleden). Behalve Bert zijn nog twee van zijn 
broers bakker: Johannes Maria (Jan) Loeffen (geb. 6 febru-
ari 1901 in Linden en 29 mei 1975 in Nijmegen overleden) 
en Antonius Josephus Loeffen (geb. 27 september 1906 
in Linden en 18 april 2002 in Cuijk overleden). Deze broers 
Loeffen staan aan het begin van verschillende generaties 
bakker die momenteel ook nu nog als bakker actief zijn 
o.a. in Cuijk en Nijmegen.
5.  Theodora Antonia Maria Bernards, geboren Cuijk 12 

februari 1903, overleden Cuijk 15 april 1903.

Van Oeffelt naar Nijmegen

Vb. Arnoldus Wilhelmus Bernards, geboren Middelaar 12 no-
vember 1861, bakker, overleden Blerick 10 april 1937, trouwt 
Nijmegen 2 juni 1886 Maria Elisabeth Peters, geboren Nij-
megen 7 oktober 1859, overleden Blerick 7 april 1934.

 Op 18 augustus 1876 vertrekt hij naar Beugen, waar hij als 
bakkersknecht in dienst gaat bij Jan Verdijk, die zijn bak-
kersbedrijf gevestigd heeft op Dorp A55. Na zijn huwelijk 
woont het gezin in Nijmegen op Groote Markt 38 en vanaf 
1898 Ganzenheuvel 4.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruida Wilhelmina Bernards, geboren Nijmegen 

7 maart 1887, ongehuwd overleden Grave 25 oktober 
1955 in Grave.

2.  Wilhelmina Johanna Bernards, geboren Nijmegen 23 
februari 1892, overleden Nijmegen2 november 1895.

3.  Johannes Arnoldus Theodorus Bernards, geboren Nij-

megen 27 september 1893, bakker in Blerick, overle-
den Arnhem 19 januari 1974, trouwt Maasbree 26 juli 
1917 Johanna Theodora van Beek, geboren Blerick 2 
maart 1898, overleden Venlo 8 februari 1932.

4.  Theodorus Arnoldus Johannes Bernards, geboren Nij-
megen 28 december 1894, overleden Nijmegen 14 juni 
1895.

5.  Theodorus Arnoldus Wilhelmus Bernards, geboren Nij-
megen 27 april 1896, overleden Nijmegen 21 juli 1896.

6.  Theodorus Arnoldus Wilhelmus Bernards, geboren Nij-
megen 19 juli 1897, overleden Blerick 20 juni 1901.

Vc. Antonius Bernards, geboren Middelaar 30 april 1864, 
overleden Cuijk 12 maart 1922, trouwt Oeffelt 8 mei 1889 
Geertruida Peters, geboren Nijmegen 28 januari 1864, hij 
heeft beroepen als pannenbakker, schoenmaker, brieven-
besteller is ook een periode bakkersknecht, overleden 
Haps 9 april 1949.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Theodorus (Johan) Bernards, geboren Oef-

felt 21 februari 1890, overleden Cuijk 29 april 1910.

4. Anton Bernards (1865 – 1924)
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2.  Petrus Johannes (Piet) Bernards, geboren Oeffelt 10 
mei 1891, bakker, ongehuwd overleden Cuijk 5 mei 1911.

3.  Johanna Geertruida Wilhelmina Bernards, geboren 
Oeffelt 12 juni 1892, overleden Cuijk 7 februari 1914.

4.  Theodorus Antonius (Thé) Bernards, geboren Oeffelt 
24 juli 1893, tuinman, kweker en arbeider, overleden 
Haps 18 juli 1955, trouwt Beugen 30 april 1928 Luciana 
Egberta (Jeanne) Bouwmans, geboren Beugen 22 no-
vember 1904.

5.  Arnoldus Wilhelmus (Nol) Bernards, geboren Oeffelt 
30 september 1894, reiziger en brood- en banketbak-
ker, overleden Alkmaar 2 augustus 1981 in Alkmaar, 
trouwt Alkmaar 26 oktober 1922 Afra Anna Alida Nieu-
wenhuizen, geboren Alkmaar 14 december 1894, over-
leden Bergen (N.H.) 6 september 1972.

 Nol heeft een eigen bakkerszaak in Alkmaar op de 
hoek Schoutenstraat en De Laat. Geen van zijn acht 
kinderen gaat in het bakkersvak verder.

6.  Gerardus Hendrikus (Gerard) Bernards, geboren Oeffelt 
28 juni 1896, smid, overleden Cuijk 9 september 1914.

7.  Hendrikus Petrus (Henk) Bernards, geboren Oeffelt 10 
februari 1898, bakker, overleden Cuijk 31 juli 1922.

8.  Antonius Johannes (Anton) Bernards, geboren Cuijk 7 
oktober 1899, overleden Cuijk 26 april 1902.

9.  Wilhelmus Martinus (Willem) Bernards, geboren Cuijk 
11 december 1900, overleden Cuijk 1 mei 1910.

10.  Antonius Johannes (Anton) Bernards, geboren Cuijk 18 
juni 1902, overleden Cuijk 25 september 1920.

11.  Wilhelmina Theodora Maria (Mina) Bernards, geboren 
Cuijk 6 september 1904, overleden Cuijk 7 augustus 1912.

12. Hendrika Maria Bernards, geboren Cuijk 17 juni 1907, 
overleden Cuijk 15 januari 1910.

Vd. Johannes Antonius (Jan of Hannes) Bernards, geboren 
Oeffelt 21 mei 1870, overleden Groesbeek 31 juli 1943, 

trouwt Ubbergen 1 mei 1894 Antonetta Petronella (An-
toinette) Lelieveld, geboren Ubbergen 28 augustus 1870, 
overleden Nijmegen 28 januari 1914.

 In 1884 gaat hij naar Nijmegen in de kost bij zijn oom Ar-
noldus Bernards (1824), die daar een bakkerij heeft.

 In februari 1900 vraagt Jan aan Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente Nijmegen vergunning om aan 
de Dominicanerstraat in Hatert een bakkerij te starten. 
Op 9 maart 1900 wordt de vergunning afgegeven. In okto-
ber 1920 krijgt Jan Bernards vergunning om zijn bakkerij 
in Hatert uit te breiden. En op 5 december 1923 verlenen 
Burgemeester en Wethouders hem vergunning een door 
electriciteit gedreven bakkerij op te richten. In december 
1924 opent Jan een tweede broodbakkerij in een perceel 
op de hoek Daalscheweg/Koolemans Beijnenstraat in Nij-
megen. Aan deze bakkerij is ook een chocolaterie en ban-
ketbakkerij verbonden. De beide zaken krijgen de naam 
‘Ons Dagelijks Brood’. Dat Jan Bernards met zijn produc-
ten kwaliteit levert, blijkt wel uit de prijzen die hij behaal-
de. Zo ontving hij op 4 augustus 1926 op een tentoon-
stelling van de brood- en pastijbakkers in Brussel van de 
Algemene Belgische Bakkersbond voor zijn inzending van 
verschillende broodsoorten een gouden en een zilveren 
medaille.

 Op 7 juli 1933 opent Jan Bernards in Hatert, Heijendaal-
scheweg nr. 217 nog een door electriciteit gedreven 
brood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Wilhelmina Josephina (Jo) Bernards, geboren 

Nijmegen 28 maart 1895, onderwijzeres, ongehuwd 
overleden Nijmegen 1966.

2.  Johannes Ludovicus Josephus (Jantje) Bernards, ge-
boren Nijmegen 13 maart 1896, overleden Nijmegen 10 
juni 1897.

3.  Regina Wilhelmina Henrica (Regine) Bernards, geboren 
Hatert 1 april 1897, overleden Hatert 25 augustus 1897.

6. Advertentie in De Gelderlander van 9 januari 1924

5. Advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 
15 april 1897
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4.  Lodevicus Johannes Gerardus (Louis) Bernards, volgt 
VIa.

5.  Johannes Antonius Henricus (Jan) Bernards, volgt VIb.
6.  Wilhelmina Geertruida Maria Bernards, geboren Nij-

megen 8 oktober 1902, overleden Wijchen 11 februari 
1994 trouwt Nijmegen 1 november 1928 Cornelis Jo-
hannes Petrus (Cees) Tromp, geboren Nijmegen 22 mei 
1899, woninginrichter, overleden Nijmegen 31 decem-
ber 1972.

7.  Theodora Antoinetta Ludovica (Dora) Bernards, gebo-
ren Nijmegen 25 augustus 1904, overleden Nijmegen 5 
april 1916.

8.  Antonetta Theodora Maria (Netty) Bernards, geboren 
Nijmegen 30 oktober 1905, administratief medewerk-
ster, overleden Nijmegen 29 november 1994, trouwt 
Nijmegen 14 juni 1935 Antonius Franciscus Canisius 
Grul, geboren Nijmegen 16 juli 1908, (banket)bakker, 
overleden Nijmegen 29 september 1966.

9.  Margaretha Antonia Hermina (Greet) Bernards, ge-
boren Nijmegen 6 augustus 1907, huishoudster, onge-
huwd overleden 6 augustus 1995.

10.  Josephus Gerardus Wilhelmus (Sjef) Bernards, volgt VIc.
11.  Gerardus Martinus Andreas (Gerrit) Bernards, gebo-

ren Nijmegen 30 november 1910, sigarenwinkelier en 
ambtenaar distributiekantoor, overleden 20 juli 1945, 
trouwt Nijmegen 16 juli 1937 Theodora Helena (Dora) 
Martens, geboren Nijmegen 29 april 1914, overleden 
Wijchen 21 maart 2002.

12.  Theodorus Catharinus Maria (Theo) Bernards, gebo-
ren Nijmegen 14 september 1912, bakker en slijter, 
overleden Groesbeek 14 oktober 1981, trouwt Nijme-
gen 23 augustus 1944 Gerarda Antonia Johanna (Ger-
rie) Verhoeven, geboren Nijmegen 4 juni 1921, coupeu-
se, overleden Nijmegen 3 november 1989.

13.  Maria Bernards, geboren Nijmegen 28 januari 1914, 
overleden Nijmegen 28 januari 1914.

De drie zonen van Jan Bernards

VIa. Lodevicus Johannes Gerardus (Louis) Bernards, geboren 
Hatert 28 mei 1898, bakker, overleden Nijmegen 18 maart 
1956, trouwt Venlo 29 december 1924 Hubertina Johanna 
(Bertha) van den Dungen, geboren Venlo 26 juli 1896, over-
leden Nijmegen 27 juli 1970.

 Louis en Bertha krijgen vijf kinderen, die geen van allen 
voor het bakkersvak kiezen.

 Op 8 september 1934 wordt in De Gelderlander vermeld 
dat L.J.G. Bernards, Dominicanenstraat 137 samen met nog 
negen andere inwoners van Nijmegen aangesloten is op 
het Rijkstelefoonnet. Hij krijgt dan telefoonnummer 1346.

VIb. Johannes Antonius Henricus (Jan) Bernards, geboren Ha-
tert 23 juli 1900, bakker, overleden Ubbergen 28 oktober 
1972, trouwt Ubbergen 3 januari 1929 Johannes Huberta Wil-
helmina (Berta) Verstegen, geboren Ubbergen 7 juli 1902. 

 Hij heeft aanvankelijk een bakkerszaak op Daalscheweg 
252/253 en later Hatertseweg 95 in Nijmegen. Jan en Ber-
tha krijgen vijf kinderen, van wie alleen de jongste zoon 
het bakkersvak kiest. Op donderdag 27 augustus 1931 
behaalt J. Bernards bij de Brood- en Beschuitwedstrijden 
twee eerste prijzen. Een eerste prijs bij het bakken van 
watervloerbrood en een eerste prijs bij het bakken van 
melkvloerbrood. Deze wedstrijden werden gehouden in 
Hotel ‘De bonte Os’ in Nijmegen en uitgeschreven door de 
N.V. Meelfabrieken der Nederl. Bakkerij te Rotterdam en 
omstreken.

VIc. Josephus Gerardus Wilhelmus (Sjef) Bernards, geboren 
Nijmegen 19 maart 1909, overleden Nijmegen 15 februari 
1972, trouwt Nijmegen 19 september 1933 Berendina Ma-
ria Ariët (Dien) Peters, geboren Ulft 17 februari 1911, over-
leden Nijmegen 9 juni 1996.

 Hij heeft vanaf 1934 in Nijmegen op de Heyendaalschweg 
217 een bakkerij. Sjef en Dien krijgen zeven kinderen, van 
wie de twee oudste zonen ook voor het bakkersvak kiezen 
in Nijmegen.

De latere generaties in het bakkersvak

Zonen van bovengenoemde bakkers uit de familie Bernards 
blijven nog een aantal jaren actief in het bakkersvak. Zo is 
in een van de zijtakken van de familie een latere nakomeling 
van Petrus Franciscus Bernards (1789) nog bakker in Gennep, 
Johannes Antonius (Jan) Bernards, geboren 2 juni 1909 in Gen-
nep. Hij heeft een brood- en banketbakkerij in Gennep aan 
de Dr. Nolensstraat. De laatste bakkers Bernards waren nog 
in Nijmegen actief in de tweede helft van de vorige eeuw. Zij 
hadden echter geen opvolgers meer en daarmee is dit beroep 
uit de familie verdwenen.  <<

Bronnen en literatuur
C.F. Teunissen, Bernards een bakkersfamilie, 2012.
Archives Generales du Royaume et Archives de l`Etat dans les provinces 
in Luik.
Regionale en provinciale archieven in o.a. Blerick, Mook, Oeffelt, Nijme-
gen en Arnhem.
Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch.
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant.
De Gelderlander.
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Portret

Uit het eerste huwelijk, geboren te Rotterdam:
1.  Franciscus Cornelis (Frans) de Valk (1864-1951, smid te 

Bergen op Zoom), trouwt Maria Aldegondis van den Eijn-
den (1867-1938).

2.  Jacobus Mattheus (Koos) de Valk (1866-1953, bakker, hui-
zenexploitant, hij is mijn overgrootvader), gehuwd met 
Anna Adriana Philippus (1871-1962).

3.  Catharina Joanna Wilhelmina de Valk (1868-1868).
4.  Catharina Wilhelmina Joanna (Cato) de Valk (1869-1947, 

ongehuwd).
5.  Cornelis Marcus Franciscus de Valk (1871-1871).
6.  Antonius Cornelis (Antoon) de Valk (1872-1931, kruidenier, 

broodbakker), gehuwd met Cornelia Gerardina Maria 
Burcksen (1873-1955).

7.  Cornelia Wilhelmina Hendrika de Valk (1873-1874).
8.  Cornelia Lucia Wilhelmina de Valk (1875-1943, ongehuwd).
9.  Henderikus Cornelis (Hendrik) de Valk (1877-1949, bakker), 

gehuwd met Johanna Josephina Carolina Maria (Jo) van 
der Meer (1877-1967).

10.  Hortance Joanna de Valk (1879-1908), gehuwd met Nicolaas 
Marcelis (Nico) Vielvoije (1878-1943, stukadoor, makelaar).

Het portret is waarschijnlijk geschilderd in Rotterdam tussen 
1890 en 1896.

Vincent de Valk

Cornelis Franciscus (Cor) de Valk, geboren Bergen op Zoom, 
12 maart 1837, gestorven Delfshaven (thans Rotterdam) 21 
januari1896, bakker, zoon van Franciscus Cornelis de Valk 
(1796-1870, smid, winkelier, kachelmaker te Bergen op Zoom) 
en Catharina Lucia Crusio (1798-1847), trouwt (1) Rotterdam 
28 januari 1863 Petronella Maria Catharina Buijs, geboren 
Rotterdam, 22 oktober 1841, gestorven Delfshaven (thans 
Rotterdam) 3 september 1882, dochter van Jacobus Buijs 
(1795-1855, melkslijter, bouwmansknecht) en Hendrina Maria 
van Vorst (1807-1841).
Cornelis trouwt (2) Rotterdam, 5 november 1885 Maria de 
Haas, dienstbode, geboren Leiden, 30 oktober 1840, gestor-
ven Rotterdam, 16 februari 1914, dochter van Johannes (Jan) 
de Haas (1808-1880, wever, barbier te Leiden) en Catharina 
Kuijters (1808-1891, dubbelaarster).
Maria de Haas zette na het overlijden van Cornelis de bak-
kerszaak van haar man voort samen met haar stiefzoon An-
toon de Valk (1872-1931, als zesde kind vermeld). Uit het huwe-
lijk van Cornelis en Maria werden geen kinderen geboren.

Cornelis vertrok op 1 september 1854 als jongeman van 17 jaar 
van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Hij is de stamvader van 
de Rotterdamse tak van de familie De Valk. Zijn oudste kind 
keerde terug naar Bergen op Zoom, zijn andere 9 kinderen ble-
ven in Rotterdam. Drie van zijn tien kinderen zijn jong gestorven.

Cornelis Franciscus (Cor) de Valk
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Kwartierstaat

Jan Schaefer
Op 3 maart jongstleden werd de biografie van Jan Schaefer gepresenteerd en het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, in een lang vervlogen verleden 
Schaefers assistent. Bij die boekpresentatie waren (bijna) alle mensen uit Schaefers Amsterdamse 
politieke leven aanwezig.1

Jan Schaefer (Amsterdam 1940-1994 ) was een opvallende 
man en een opvallende politicus. Als banketbakker via de 
vakbond opgeklommen tot lid van de Tweede Kamer werd hij 
staatssecretaris en later wethouder van Amsterdam. In de 
hoofdstad was hij de man die de stadsvernieuwing doordruk-
te en daarmee de verdere verkrotting van de oude wijken in 
Amsterdam een halt toe riep.
Mogelijk is Schaefer het meest bekend door zijn uitspraak ‘In 
geouwehoer kun je niet wonen’. Waarbij ik, en met mij velen, al-
tijd dacht dat die stelling in de Tweede Kamer oorspronkelijk 
nog wat platter gesteld werd. Deze uitspraak is ook de titel 
van de biografie geworden.
Ik heb Jan Schaefer een paar keer ontmoet, meestal zittend 
achterin de dienstauto, om de besprekingen te voeren over 

de presentatie van het boek ‘Trouwen in 
Mokum’ dat ik samen met Dave Verdooner, 
ook een bakker, schreef en dat in 1992 in het 
Joods Historisch Museum door Jan Schaefer 
als spreekstalmeester werd aangeboden 
aan de toenmalige burgemeester Ed van 
Thijn. Ik herinner mij hem als een doortas-
tende man. Geen langdradig gedoe, meteen 
to-the-point komen. Mede dankzij Schaefers 
spreektalent werd die boekpresentatie een 
groot succes.
Als we naar Jan Schaefers kwartierstaat 
kijken zien we een typische tweedeling. Zijn 
vader was een Amsterdamse banketbakker 
die goed boerde. Sinds het midden van de 
jaren vijftig woonden Jan Schaefers’ ouders 
gescheiden. Zijn Amsterdamse voorouders 
woonden voornamelijk in de stad of in de pe-
riferie van Amsterdam, kwamen veelal oor-
spronkelijk uit Duitsland en verdienden hun 
geld met de voedselvoorziening van de gro-
te stad. Zij deden dat voornamelijk door het 
kweken van groente. De Schaefers komen uit 
Elmshausen in Hessen, ten zuiden van Darm-
stadt. Andere voorouders van vaders kant 
komen uit Vinsebeck, ten oosten van Pader-

born, en Badbergen, ten noorden van Osnabrück. Zijn moeder 
kwam echter van het Brabantse platteland, uit een dorp in 
de omgeving van Eindhoven. Haar grootvader had zich opge-
werkt van arbeider tot tabaksfabrikant en haar vader had een 
klokkenwinkel gehad. Bij de andere Brabantse voorouders 
zien we vooral kleine landbouwerij en veel huisvlijt. Het we-
ven en klompen maken zullen, zoals in Brabant niet ongewoon 
was, geen vetpot hebben opgeleverd.

Harmen Snel

1. Staatssecretaris Jan Schaefer in het Gemeenschapshuis aan de Zaaiersweg in de Water-
graafsmeer, midden jaren '70 (Coll. Stadsarchief Amsterdam, Beeldbank)

Noot
1. Louis Hoeks, ‘In geouwehoer kun je niet wonen’ Het leven van Jan Schaefer, 

Amsterdam, 2017.
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1

Johanna
Kemper

dr. van
Johannes Kemper 

en Maria Baks

geb. Watergraaf-
smeer ged. Ouder 
Amstel 4-4-1808

overl. Amsterdam 
5-7-1892

tr. Watergraafsmeer 27-6-1834

Friedrich Anton
Buffing

zn. van
Moritz Buffing 

en Agnes Coppenrath

groenboersknecht, 
warmoezier

geb./ged. Vinsebeck 
(D) 3/5-6-1809

overl. Amsterdam 
5-8-1890

Alida
Schouten/Schouw-

ten

dr. van
Jacobus Schouten 
en Maria Schouten

geb. Sloterdijk, ged. 
Amsterdam (RK de 

Liefde) 6-1-1802
overl. Nieuwer-Am-

stel 3-3-1836

tr. Sloten (NH) 2-7-1829

Stephanus
van Klooster

zn. van
Hendrik van Klooster 

en Antje de Keijser

warmoezier

ged. Amsterdam (RK 
De Duif) 13-3-1798

overl. Nieuwer-Am-
stel 11-3-1852

tr. (2) Nieuwer-Am-
stel 11-6-1836 
Johanna Mees

Joanna/Johanna
Hendriksen

dr. van
Jan Hendriks 

en Maria van Gent

vroedvrouw

ged. Elst (RK) 3-12-1785
overl. Amsterdam 

11-6-1843
otr./tr. (1) Amsterdam 

(Stadhuis) 21-10/13-
11-1803 Ferdinand 

Houthuijsen

tr. Amsterdam 24-1-1816

Johann Henrich/Jan 
Hendrik

Buchholz

zn. van
Casper Henrich 

Buchholz 
en Maria Elisabeth 

Middelbeck

winkelier, sigarenma-
ker, krantenombrenger

ged. Badbergen (D) 
(RK) 3-6-1784

overl. Amsterdam 
15-11-1850

Maria Antonia
Treurniet

dr. van
Joannes Antoni 

Treurniet 
en Henrica Rothe

ged. Amsterdam (RK 
Stadhuis van Hoorn) 

17-10-1804
overl. Amsterdam 

19-2-1886

tr. Amsterdam 3-3-1830

Johannes
Schaefer

zn. van
Jan Lodewijk 

Schaefer 
en Elisabeth Mans

schoenmaker

geb./ged. Amster-
dam (Ev.-Luth.) 
16-3/4-4-1806

overl. Amsterdam 
17-8-1881 

Margaretha Maria
Buffing

geb. Amsterdam 5-2-1839
overl. Sloten (NH) 16-10-1905

tr. Sloten (NH) 28-10-1864

Hendrik Jacobus
van Klooster

warmoezier

geb. Nieuwer-Amstel 15-5-1831
overl. Sloten (NH) 28-12-1918

Hendrika Maria
Buchholz

geb. Amsterdam 13-7-1824
overl. Amsterdam 25-10-1900

tr. Amsterdam 7-6-1855

Johannes Lodewijk
Schaefer

turfkoper, inspecteur van de 
gasfabriek

geb. Amsterdam 10-10-1826
overl. Amsterdam 21-6-1909

Elisabeth Margaretha van Klooster

geb. Sloten (NH) 3-8-1870
overl. Amsterdam 5-7-1944

tr. Sloten (NH) 27-11-1894

Johannes Lodewijk Schaefer

diamantslijper

geb. Amsterdam 24-3-1863
overl. Amsterdam 20-4-1936

tr. Amsterdam

Johannes Hendrikus Maria Schaefer

banketbakker

geb. Sloten (NH) 17-10-1895
overl. Amsterdam 20-7-1963

Johannes Lodewijk Nicolaas (Jan) Schaefer

banketbakker, vakbondbestuurder, lid Tweede Kamer (1971-1973, 1977-1978, 1986-1990), 
staatssecretaris (1973-1977), wethouder van Amsterdam (1978-1986)

geb. Amsterdam 16-3-1940, overl. Amsterdam 30-1-1994
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15-3-1939

Cornelia
(de Koning zegge) van 

Kro(o)nenburg

dv. van
Arnoldus van 
Kroonenburg

en Joanna Maria 
van Vugt

landbouwerse

ged. Oirschot 
21-5-1795

overl. Best 
15-3-1868

tr. Oirschot 3-5-1818

Wilhelmus
Merks/Merkx

zn. van
Jan Gerardus Merkx

en Adriana 
Be(e)renbroek

landbouwer

ged. Oirschot 
13-7-1784

overl. Best 
9-4-1853

Jo(h)anna Maria
van den Blakenbroek

dr. van
Wilhelmus van den 

Blakenbroek
en Gerardina Strijbos

landbouwerse

ged. Liempde 
3-8-1791

overl. Liempde 
21-11-1857

tr. Liempde 10-6-1815

Antonius/Antonie
van Rooij/van Roij

zn. van
Cornelus van Roij

en Allegonda van der 
Laak

klompenmaker, 
landbouwer

ged. Boxtel 
30-8-1789

overl. Liempde 
18-12-1875

Wilhelmina
van den Berck

dr. van
Peter van den Berck 
en Maria Smeulders

ged. Strijp 
3-3-1800

overl. Strijp 
22-9-1878

tr. Strijp 3-10-1830

Josephus
Verbeek

zn. van
Peter Verbeek 

en Johanna Maria van 
Stekelenburg

wever

geb. Gestel, ged. 
Gestel en Blaarthem 

31-5-1810
overl. Strijp 13-4-1875

Catharina
Mangelmans

dr. van
Wilhelmus Mangel-

mans 
en Catharina Peels

ged. Tongelre 
25-8-1802

overl. Strijp 
5-5-1878

tr. Strijp 10-7-1840

Godefridus
van Gemert

zn. van
Hubertus van Gemert 

en Jo(h)anna Maria 
van Gerwen

landbouwer

ged. Strijp 
25-11-1803

overl. Strijp 
27-9-1879

Adriana
Merkx/Merks

landbouwer

geb. Best 24-6-1830
overl. Tongelre 17-10-1891

tr. Best 12-7-1856

Wilhelmus
van Rooij

landbouwer

geb. Liempde 5-12-1829
overl. Tongelre 30-7-1881

Anna Maria
Verbeek/van Beek

geb. Strijp 24-1-1838 
overl. Strijp 28-4-1887

tr. Strijp 9-8-1867

Hubertus
van Gemert

fabrieksarbeider, fabrikant

geb. Strijp 8-7-1841
overl. Strijp 19-6-1918

tr. (2) Strijp 3-9-1888 Johanna 
Maria van der Sanden

Cornelia van Rooij

geb. Oirschot 4-2-1863
overl. Schijndel 29-3-1950

tr. Tongelre 9-11-1893

Godefridus van Gemert

winkelier

geb. Strijp 11-8-1868
overl. Utrecht 3-10-1952

Wilhelmina Sophia van Gemert

geb. Eindhoven 1-7-1902
overl. Amsterdam 10-1-1982

tr. (1) Amsterdam 29-8-1928 (gesch. 12-6-1936) Willem Herman van Elk

tr. Purmerend 6-5-1964
Alberdina Grootes

geb. Amsterdam 19-7-1944, overl. Amsterdam 1-10-2012
dr. van Jan Grootes en Alberdina Last
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Bronnen

tallen treffers verschijnen. Beperken kunt u dit met rol en/of 
periode via bijvoorbeeld bruid of bruidegom.

Arie Binder

Een twijfelgeval in uw artikel kan ik in ieder geval oplossen, 
het betreft mijn vader Theodor Emil Adolf Binder, geboren 
10 juni 1909. Hij is in 1918 in Nederland gekomen als wees-
kind uit Graz, hij zat daar in een weeshuis. Zijn vader (mili-
tair, niet getrouwd met Antonia Binder, de moeder van The-
odor) was in de Eerste Wereldoorlog omgekomen in Polen. 
Wij dachten altijd dat Antonia in 1915 was overleden. Bij het 
Stadsarchiv kwamen wij erachter dat zij in 1918 nog leef-
de en uit Graz is vertrokken, maar daarna loopt het spoor 
dood. Een overlijdensbericht is niet gevonden. Theodor is 
in Nederland in een pleeggezin in Rhoon opgenomen als 
pleegkind en heeft zijn verdere leven in die plaats gewoond, 
waar hij op 16 juni 1972 is overleden. Ik bezocht 25 septem-
ber Graz, dit heeft helaas niets opgeleverd. Archieven van 
weeshuizen waren er niet. Wel kreeg ik later een mail van 
het Stadsarchiv in Graz waarin ze schrijven dat de Univer-
siteit van Graz een onderzoek gaat doen naar een instantie 
voor jeugd en familie die in 1917 is opgericht. Hopelijk komt 
daar te zijner tijd nog iets uit. Aardig te vermelden is dat de 
moeder van Theodor een bloemist-opleiding heeft gevolgd 
in Berlijn en dat Theodor, zonder dat hij daarvan wist, ook 
een opleiding voor bloemist en hovenier in Nederland volg-
de. Hij begon daarna een hoveniersbedrijf: Binder Groen-
projecten.

Willem Colaris 

Al vele jaren ben ik in het bezit van een foto van Caroline Bett-
nasch, een meisje uit Wenen, tezamen met mijn moeder Tilly 
Deuss en haar oudere zus Mia. Ze woonde rond 1919 enige tijd 
als pleegkind bij de familie Deuss-Haustermans in Sittard.
Tilly en Mia Deuss zijn dochters van Johannes Wilhelmus Hu-

Het artikel Kindertransporten uit Wenen na de Eerste We-
reldoorlog, gepubliceerd in Gens Nostra nummer 9, septem-
ber 2016, ging over kinderen die na die oorlog in Nederland 
verbleven om aan te sterken.
Ze kwamen voornamelijk uit Polen, Tsjecho-Slowakije, Hon-
garije en Oostenrijk. In dit artikel lag de nadruk op kinderen 
uit Oostenrijk en in het bijzonder op die uit Wenen. Mijn bij-
drage leverde veel tips, gegevens, foto’s en genealogieën op 
en deze zijn met toestemming van de inzenders verzameld 
en verwerkt in dit vervolgverhaal. Mijn onderzoek ging hele-
maal met hulp van internet en met de suggesties van onder-
staande mensen kunt u mogelijk in archieven in Nederland en 
Oostenrijk meer vinden. Of u komt via de afgedrukt foto’s en 
genoemde boeken een stapje verder. De namen van de inzen-
ders gebruik ik als kopje, ze staan in alfabetische volgorde. 
Hun informatie staat eronder. Ik heb zoveel mogelijk de origi-
nele mails intact gelaten. Ingestuurde foto’s staan niet altijd 
bij de inzender.

Voordat we de reacties van lezers hieronder presenteren 
eerst kort een paar aanvullende opmerking ten aanzien van 
het artikel dat in september 2016 verscheen.
Bij de foto van mijn grootouders met Fritz en zijn moeder in 
bovengenoemd artikel (blz. 365) stond niet vermeld waar de 
foto genomen was. Dit was op de Harlingertrekweg in Leeu-
warden, waar het echtpaar Beintema-Kuiper een kwekerij 
had naast Schuurmans vuurwerkfabrieken. Het kaartje met 
adresgegevens over Otto Lenk is in bezit van zijn zoon Hans 
Lenk. Mijn opmerking dat zoeken op ‘Wenen’ op WieWasWie 
niet meer werkt klopt deels, maar voor uitgebreider zoeken 
dient men wel een abonnement te nemen.
Via een omweg, op www.google.nl in het zoekscherm www.
wiewaswie.nl en dan ‘wenen’ intikken geeft enige treffers 
waarbij de persoon afkomstig is uit Wenen. Toevoegen van 
bruid, bruidegom en dergelijke beperkt gevonden items. Wel 
kan men op ‘Wenen’ zoeken op www.allefriezen.nl (tip Van 
Koppen). In het zoekvak vult u ‘Wenen’ in, waarna enkele tien-

Tips van lezers om meer te vinden

Kindertransporten uit Wenen  
na de Eerste Wereldoorlog
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bertus (Willem) Deuss geboren 7 april 1859 winkelier, land-
bouwer overleden Sittard 23 januari 1948 en (huwelijk Sittard 
3 februari 1893) Catharina Helena (Lena) Haustermans, gebo-
ren Ophoven Sittard 7 juni 1865, overleden Sittard 16 juli 1930.
Maria Odilia Laura (Tilly) Deuss is geboren Sittard 14 decem-
ber 1905 en overleden Sittard (ziekenhuis) 4 maart 1987, ze 
trad op 5 mei 1939 te Sittard in het huwelijk met Johannes 
Mathias (Mathieu) Colaris (landbouwer en magazijnbediende) 
geboren Simpelveld 10 januari 1907 en overleden Geleen 24 
juni 1998.
Maria Helena Bernardina (Mia) Deuss is geboren Sittard 22 
mei 1901 en ongehuwd overleden Geleen 11 februari 1988. Ze 
had samen met haar broer Mathieu (1893-1983) sinds 1931 
een manufacturenzaak in het ouderlijk huis op de Steenweg 
48 te Sittard. Na de Tweede Wereldoorlog volgde een specia-
lisatie tot babymodezaak.
Caroline Bettnasch is de Weense gast waarover weinig be-
kend is. Haar leeftijd zal niet veel verschillen van Tilly Deuss. 
Op de foto lijken beide jongedames om en nabij de 14 jaar, dat 
zou betekenen dat de foto rond 1919 is gemaakt.
Met behulp van het digitaal Oostenrijks telefoonboek www.
herold.at/telefonbuch/österreich heb ik gezocht naar de 
familienaam van Caroline. Bettnasch is de familienaam die 
achterop de foto in ons album stond. In Wenen komt in het te-
lefoonboek deze naam niet voor, wel de daarop lijkende naam 
Bednarsch met twee scores: Irene en Marc.
Contacten met het Nederlandse Rode Kruis en het Natio-
naal Archief over bijzonderheden van deze kindertranspor-
ten en gegevens over de pleegkinderen leidde niet tot nieu-
we feiten.

Nykle Dijkstra

Ik woon in Leeuwarden, op ongeveer 200 meter afstand van 
de Frans van Mierisstraat, de straat waar Otto woonde! Het 
artikel geeft een mooi globaal overzicht van het hoe en waar-
om omtrent deze vluchtelingenopvang, alsmede een interes-

sante case-studie. Ik wist ook niet dat er nog zo lang zulke 
intensieve contacten zijn geweest tussen de kinderen en hun 
pleegouders. We werken momenteel met een paar mensen 
aan een boek over de Eerste Wereldoorlog. Het artikel kan 
voor ons erg nuttig zijn. We zouden graag (ook van lezers van 
dit blad) informatie ontvangen over kinderen die in die perio-
de in Friesland verbleven.

Edi Gittenberger

Met veel interesse las ik uw bijdrage over de Weense kinderen. 
Mijn vader, in uw lijst van ‘blijvers’ genoemd, hoorde daarbij. Hij 
werd in het laatste staatsblad voor de Tweede Wereldoorlog 
Nederlander, en kon toen dus zijn inmiddels Duitse paspoort 
inwisselen. Het contact met de kleine familie in Oostenrijk is 
altijd blijven bestaan. De reis daarheen, in 1948, hoort bij mijn 
vroegste herinneringen. Ik heb enkele krantenartikelen over 
Weense kinderen in Zeeland. In het huis van mijn grootouders 
van moeders kant, in Zaamslag, woonde enige tijd Karoline 
Tief, ook een Weens kind. Van haar bezit ik nog het adreslabel 
waarmee ze ‘geadresseerd’ naar ons land kwam. Zij is na te-
rugkeer later in Oostenrijk gebleven, getrouwd en wist tijdens 
de Tweede Wereldoorlog met haar Joodse man naar de VS te 
ontsnappen.
De achternaam Gittenberger komt, voor zover mij bekend, in 
Nederland alleen voor bij de afstammelingen van mijn vader. 
Diens kinderen, twee zonen, zijn nog in leven. Mijn broer bleef 
ongehuwd. Ikzelf, (Edmund, 1943) trouwde in 1969 met Adria-
na C. de Groot. Wij hebben twee zonen, Edmund J. en Adriaan. 
Edmund J. heeft twee zonen (Leon E. A. en Floris A. J.) en een 
dochter (Elise C. A.). Adriaan heeft twee dochters (Zoë A. en 
Lily). Het voorafgaande illustreert hoe er een Nederlandse 
tak van de familie Gittenberger is ontstaan.
Mijn vader had nog een broer Josef (‘Onkel Peppi’), die altijd in 
Oostenrijk is gebleven. Die had één dochter, die nog in leven 
is. Zij heeft vijf kinderen, die geen van allen getrouwd zijn en 
allemaal kinderloos bleven.

1. Op de linker foto v.l.n.r. Tilly Deuss, de Weense Caroline Bettnasch en Mia Deuss (Willem Colaris), de middelste afbeelding is gemaakt rond 1920, hierop staan 
Riemke de Vries en Fedde Dijkstra uit Anjum met ‘hongerpatientje’ Trüdi (Nykle Dijkstra) en rechts de grafsteen van Johannes den Ouden en Maria Schäfer 
(Arie Noorlander). Inzenders tussen haakjes. De afbeelding komt van de website www.online-begraafplaatsen.nl met toestemming van de beheerder.
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Karl Goedemoed
Mijn moeder Karoline Franziska Schwarzinger kwam als 
13-jarige vanuit een weeshuis in Wenen naar Nederland. Haar 
ouders waren Karl Schwarzinger en Karoline Wieser. Ze 
werd ondergebracht bij de familie Zalmstra in de Soutstraat 
in Leeuwarden, de inschrijving bij de gemeente was op 18 
december 1922. De pleegouders hadden specifiek om een 
weesmeisje gevraagd. Karoline werd meteen ingezet voor de 
verzorging van haar pleegmoeder, deze was slecht ter been 
en had ook nog wat andere kwalen. Op deze manier konden 
ze goedkoop aan hulp komen. Met haar pleegvader kon ze wel 
goed overweg, maar die had niets in te brengen. Karoline kon 
goed leren en had graag de HBS willen afmaken, een opleiding 
die ze in Wenen was begonnen.
Dat was niet bespreekbaar, ze moest zo snel mogelijk een 
beroep nemen waarin ze in haar eigen (en ook dat van hun?) 
onderhoud kon voorzien. Zelfs de bemoeienissen van de pas-
toor konden geen verandering in de mening van de pleegou-
ders brengen. Toen zij mijn vader Albert Goedemoed leerde 
kennen ging het na hun trouwen (Leeuwarden 21 juli 1937) voor 
haar anders en beter. Ze kreeg een baan in een mode atelier, 
waar ze werd opgeleid tot coupeuse. Dat bracht haar later in 
contact met Otto Lenk, die werkzaam was bij P.S. Bakker op 
de Nieuwestad in Leeuwarden. Ze kon er ook komen werken 
en vermaakte kleding.
Na haar huwelijk had Karoline geen contact meer met haar 
pleegouders. In 1981 ben ik met mijn moeder in Wenen ge-
weest, ze vierde er (6 oktober) haar verjaardag. Via de ambas-
sadeur werd ze door de burgemeester ontvangen, we kregen 

2. Karoline Franziska Schwarzinger in 1931. Het is de oudste 
foto die de familie van haar heeft.

een tocht door Wenen met een fiaker aangeboden. Moeder 
zat voorop bij de koetsier, binnen een kwartier spraken ze sa-
men plat Oostenrijks.
We zijn ook bij haar geboortehuis geweest, ze kon zich nog 
best veel herinneren. Ook brachten we een bezoek aan het 
kerkhof waar haar ouders en andere familie begraven liggen. 
Allen zijn gestorven aan de Spaanse griep. Mijn moeder kwam 
als weeskind in de hoop het hier goed te hebben, maar ze 
heeft haar jeugd bij het pleeggezin als niet leuk, zelfs eigenlijk 
als heel slecht, ervaren.

Albert van der Heide uit Canada

In de opsomming van hen die genaturaliseerd werden tot 
Nederlander noemt u Joseph Gosar. Het zal u zeer waar-
schijnlijk interesseren dat hij, met zijn gezin, uit de buurt 
van Schiedam naar Canada is geëmigreerd. Ik had de eer zijn 
weduwe een jaar of twaalf geleden in Ontario te ontmoe-
ten. Zij was in gezelschap van haar dochter Elisabeth Wit-
mer-Gosar, voorheen vicepremier van de provincie Ontario. 
Elisabeth heeft zich ontwikkeld tot een zeer deskundige 
bewindsvrouw en een besluitvaardige politicus. Meer over 
Elisabeth is te lezen op:
www.godutch.com/newspaper/index.php.

Anton Jirka uit Voorhout

Even een kleine correctie: in uw artikel staat op pagina 371 bij 
1919: Franz Josef Maria Jirke. Dit moet zijn Jirka. Franz Josef 
Maria Jirka is op 27 januari 1920 samen met zijn zus Maria Jir-
ka met de kindertrein vanuit Wenen naar Nederland gegaan. 
Na zes maanden zijn zij weer naar Wenen teruggekeerd. Mijn 
vader heeft zijn school afgemaakt en is in 1923, vermoedelijk 
in de maand juli of augustus, definitief naar Nederland ge-
gaan. Hij heeft altijd in Voorhout gewoond.
Ik heb zelf ook het een en ander geschreven over de kinderen 
hoe de reis verliep met de kindertrein, hoe zij werden gekeurd 
in Oostenrijk om mee te mogen.
Een paar websites: Het archief van alle kerken in Wenen: 
www.matricula-online.eu.
Het archief van alle begraafplaatsen in Wenen: www.fried-
hoefewien.at. Ik vond er veel familie.
Voor kerkboeken in Tsjechië (Bohemen) digi.ceskearchivy.cz.
De twee dvd’s van de televisiereportage van 14 april 1963 
kunt u bestellen bij beeldengeluid.nl. Je ziet hoe en waarom 
de Eerste Wereldoorlog is begonnen, hoe het in Wenen was 
aan het begin van de twintigste eeuw, foto’s van rijen met 
mensen voor voedsel, foto’s van kinderen in de kindertrein 
en verhalen van mensen waarom zij naar Holland gingen. Ie-
mand zegt bijvoorbeeld ‘in Holland groeit er chocolade aan 
de bomen’.
Als u wilt weten hoe en wanneer de naturalisatie is aange-
vraagd kunt u dit onderzoeken in het Nationaal Archief in 
‘s-Gravenhage. Dit is zeker de moeite waard, want je komt er 
dan achter wat er allemaal door de overheid wordt gedaan 
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voor het zover is. Het is wel van belang dat u het staatsblad 
hebt waarin zijn/haar naturalisatie wordt bekend gemaakt, 
want na de Eerste Wereldoorlog werden er twintig mensen 
gelijktijdig genaturaliseerd en het dossier waarin dit te vinden 
is vermeldt alleen de naam van diegene die als eerste op de 
lijst van de genaturaliseerden staat.
Je kunt aan de lijst genaturaliseerden toevoegen: 2 janu-
ari 1948: Alois Molzer, geboren te Wenen 29 januari 1909, 
slagersknecht, wonende te Boekelo. Als u onderzoek doet 
naar Alois en u bent geïnteresseerd hoe zijn naturalisatie is 
gegaan dan kunt u met mij contact opnemen via Antonia. Zij 
heeft mijn contactadres.
Nog een tip: Als u weet op welke school het pleegkind zat 
toen hij/zij naar Nederland kwam, dan staat mogelijk op één 
van de schoolrapporten de datum van zijn/haar vertrek naar 
Nederland.

Jasper de Kogel

Ik wil graag nog een naam toevoegen aan de serie in het arti-
kel over Oostenrijkse kinderen in Nederland. Het betreft een 
gezin in Lexmond in Zuid-Holland, thans gemeente Zederik en 
wel van Jan Burggraaff, geboren Lexmond 19 juli 1874, gehuwd 
Lexmond 25 januari 1912 met Bouderwiena Molenaar, geboren 
Lexmond 21 februari 1873. Het huwelijk bleef kinderloos. Oor-
spronkelijk was Jan horlogemaker, later werd hij garagehou-
der: Garage Burggraaff. In zijn gezin kwam een Oostenrijks 
pleegkind uit Graz, Walter Ott, waarvan mij alleen bekend is, 
dat hij het garagebedrijf voortzette onder de naam van zijn 
pleegvader. In de kranten stond dan ‘Garage Burggraaff, Wal-
ter Ott’. Walter is nooit Nederlander geworden, wel op latere 
leeftijd nog gehuwd. Hij is eind vorige eeuw in Lexmond over-
leden.

Fred Koorevaar 
Mijn moeder, Hermine Josephine Wolfinger, is in 1910 in We-
nen geboren en als pleegkind naar Nederland gekomen. Zij 
heeft hier bij mijn grootouders (Gerrit Korevaar en Maria Beu-
zekom) in Molenaarsgraaf gewoond en is in 1939 met mijn va-
der getrouwd.
Ik probeer al geruime tijd mijn kwartierstaat samen te stellen 
en het Nederlandse deel lukt aardig. Het Oostenrijkse deel 
is een stuk moeilijker. Ik heb wel het een en ander bij enkele 
Weense parochies gevonden en later op Oostenrijkse web-
sites. (http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matri-
cula en www.genlist.at). Ik weet echter niet wanneer zij naar 
Nederland gekomen is en hoe de opvang bij mijn grootouders 
verlopen is. Dank zij uw artikel ben ik weer wat gaan zoeken 
naar meer gegevens. Zo vond ik ook een foto, zie afbeelding 
3, die mij vroeger niets zei, maar die nu betekenis kan hebben. 
Achterop staat ‘Schweizerkinderaktion 1919’ en mijn moeder 
staat er als 7-jarig meisje op. Op het bord staat dat het Grup-
pe 3 is. Waar die foto genomen is weet ik niet, in Oostenrijk? 
Het meisje met de hand onder de kin (onderste rij zittend, 4e 
van links) is waarschijnlijk mijn moeder.
Hierbij een fragmentgenealogie van mijn moeders ouders:
I.  Friedrich Josef Wolfinger, geboren Wenen 24 december 

1883, gedoopt Wenen (Pfarre St. Gertrud) 25 december 
1883 (doopgetuige Katharina Krimlak), overleden Wenen 
12 januari 1925, zoon van Josef Wolfinger en Anna Krim-
lak, trouwt Wenen (pfarramt Weinhaus Wien XVIII) 14 
april 1907 Anna Prkna, geboren Wenen (Alser Vorstadt) 27 
december 1885, overleden/begraven Wenen 30 septem-
ber/5 oktober 1951, dochter van Johann Prkna, schlosser, 
en Rosalinda Polak. 
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Juliana Wolfinger, geboren Wenen 4 januari 1907, 

3. Hermine Josephine Wolfinger (onderste rij, zittend, 4e van links). Onbekend is waar de foto is gemaakt.
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overleden Wenen 11 november 1980 trouwen Wenen 12 
oktober 1929 Gustav Ivancsics, geboren Wenen 31 juli 
1902, overleden Wenen 21 maart 1964, zoon van Ivanc-
sics en N. N.

2.  Josefine Wolfinger, geboren Wenen 20 maart 1908, 
overleden Wenen 30 juni 1938, trouwen Parijs 9 juni 
1936 Fritz Stamminger, overleden 10 maart 1964, zoon 
van Stamminger en Maria.

3.  Maria Wolfinger, geboren Wenen 27 augustus 1909.
4.  Hermine Josefine Wolfinger, geboren Wenen 13 sep-

tember 1910, overleden/begraven Goes/Sliedrecht 
7/12 april 1991, ondertrouw/trouwen Sliedrecht/Maas-
dam 10/24 augustus 1939 Cornelis Gerrit Koorevaar, 
geboren 26 december 1902 Molenaarsgraaf, melkboer 
Sliedrecht, overleden/begraven Sliedrecht 1/5 maart 
1982, zoon van Gerrit Korevaar, bouwman, en Maria 
Beuzekom.

A. van Koppen

Hierbij de kwartierstaat van Gisela Elisabeth Schachlhuber, 
een naam die bij het uitzoeken van een kwartierstaat voor be-
kenden naar voren kwam:
1.  Gisela Elisabeth Schachlhuber, geboren Wenen (Oosten-

rijk) 27 december 1911, gedoopt Wenen (Parochie St Flo-
rian) 7 januari 1912, overleden Sneek 14 oktober 1997, be-
graven Sneek, trouwen Sneek 10 juli 1932 met Jan de Vries, 
geboren Bolsward 3 februari 1895, overleden Sneek 9 ja-
nuari 1978, begraven Sneek.
Uit dit huwelijk:
1a.  Gretha (Margaretha), geboren Sneek 21 mei 1934, 

overleden Sneek 29 december 2011, begraven Sneek 4 
januari 2012, trouwt 1956 Judokus van der Vliet, gebo-
ren Sneek 4 maart 1931.

1b.  Sjoerd.
1c.  Hinke. 
1d.  Hans. 
1e.  Jan.

2.  Franz Schachlhuber, geboren Maurer (Oostenrijk) bij We-
nen 14 april 1876, trouwt Wenen (Oostenrijk) Parochie St 
Florian 5 maart 1905

3.  Barbara Albers, geboren Kadolz-Seefeld (Oostenrijk, 
district Oberhollabrunn) 10 november 1878.

4.  Leopold Schachlhuber (metselaar).
5.  Anna Linder.
6.  Johan Albers (meester-slotenmaker).
7.  Anna Bauer.

Arie Noorlander en zoon Arthur 

Onderstaande gegevens over Maria Theresia Schäfer kreeg 
ik van Arie. Toen ik toestemming vroeg de gegevens te mogen 
gebruiken, mailde zijn zoon Arthur me dat zijn vader intussen 
overleden is. Ik mocht de informatie gebruiken.
Johannes den Ouden, geboren Nieuw-Lekkerland 22 janua-

ri 1902, overleden Nieuw-Lekkerland 3 april 1967, begraven 
Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Schoonenburglaan 
Nieuw-Lekkerland, ondertrouwd Oldenburg (Oostenrijk) 23 
november 1929, gehuwd Nieuw-Lekkerland 17 januari 1930 
met Maria Theresia Schäfer, 23 jaar oud, geboren Hostomitz 
(Oostenrijk) 13 april 1906, overleden Nieuw-Lekkerland 9 
maart 1990, begraven Nieuw-Lekkerland (Nieuwe Algemene 
Begraafplaats aan de Schoonenburglaan Nieuw-Lekkerland). 
Of Maria met een kindertransport in Nederland kwam, is niet 
zeker.

Almar Seinen

Mijn grootmoeder kwam in 1922 naar Amsterdam. Haar naam 
was Hedwig Fabiankowitz en ze was afkomstig uit Wenen. Haar 
vader was gesneuveld aan het oostfront in september 1914.

Henk Streng 

Ik schreef over soortgelijk onderzoek het artikel Groepspor-
tret met Duits meisje. Het is te vinden in Suetan, kwartaaluit-
gave van de Stichting ‘Oud-Zoeterwoude’, 148-ste aflevering, 
mei 2008, pag. 28–31. Behalve internet heb ik hiervoor ook an-
dere bronnen geraadpleegd.
Graag wijs ik op twee schriftelijke bronnen over het onder-
werp van uw artikel.
1.  Gedenkboek van het Nederlands R.K. Huisvestingscomi-

té, uitgegeven t.g.v. het 10-jarige bestaan van het comité. 
Het geeft een overzicht van de hulpacties gedurende de 
jaren 1914-1924. Op blz. 73-114 staan daarin de acties ver-
meld van de ‘Oostenrijksche Afdeling’.

2.  Zomers met Marieliesel, een adellijke familie in een ver-
anderende wereld van Lietje en Marie-Jeanne van Hövell 
tot Westerflier. Het boek is gebaseerd op de 63 brieven 
die de pleegouders Van Hövell stuurden aan hun Hongaar-
se pleegkind Marieliesel Conrad-Hauer. 

 ISBN 978 90 458 0006 6. Uitg. Mouria, www.mouria.nl.

Johan Waterborg

Ik had een tante die ook uit Oostenrijk kwam. Het gaat om 
Gertrude Ida Maria Eistert, geboren Wenen 18 november 
1914, overleden Slochteren 10 november 2003. Op 2 april 1942 
trouwde zij te Ten Boer (Gr.) met Jan Geert Swierenga, zoon 
van Douke Swierenga en Jantje Swierenga. Het enige dat ik 
weet is dat zij na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland ge-
komen is en op de één of andere manier is blijven hangen. Veel 
info is het niet, maar tante hoort vast bij het immigratiegolfje 
uit die tijd.

Laurens van der Wee 

Een paar tips in uw interessante artikel heb ik opgevolgd: de broer 
van mijn oma, August Maria Hollinger, vond ik terug in een naturali-
satiebesluit uit 1954. Een eerste stapje, zou je kunnen zeggen.
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4. Op de linker foto Riemke Hoornstra-Siderius (1875-1967) en de Hongaarse Ersybet Laszlo in Tzummarum (Jacob Lautenbach), op de rechtse foto de 
familie Schifter uit Wenen in 1916 (Otto Nienhuis). Inzenders tussen haakjes.

Johanna Wierema
Een tante van me kwam uit Oostenrijk. Ze heette Therezia 
(Riza) Hasenöhrl, geboren 14 november 1914 te Wenen. Ze 
kwam als kind naar Nederland en op haar begrafenis hoor-
de ik dat ze zelf niet terug wilde naar Oostenrijk. Ze was (13 
juni 1938) getrouwd met een broer van mijn vader, IJsbrand 
Wierema en woonde met hem in Bolsward. Ze zijn inmiddels 
overleden, hij op 25 maart 1982, zij op 29 april 2004, beiden 
in Bolsward. Ze zijn daar, zie graftombe.nl, ook begraven. Ze 
kregen zes kinderen, die allen (voor zover ik weet) nog in le-
ven zijn.

Jan Fré Boven

Jan Fré Boven (overleden Groningen augustus 2016) vond nog 
enige ‘blijvers’ in Groningen.
* Maria Theresia Weilguny, geboren Wenen 30 juni 1906, over-
leden Winschoten 19 januari 1981, dr. van Josef Weilguny en 
Theresia Schwanzer trouwt Winschoten 8 mei 1934 Wubbe 
Wieske, grossier, geboren Nieuwe Pekela 18 november 1903, 
overleden Winschoten 9 maart 1989, zoon van Garrelt Wieske 
en Hadina Horlings.
* Theresia Hanker, geboren Wenen rond 1908, dochter van 
Daniel Hanker en Catharina Dvorak, trouwt Albert Kruize (we-
duwnaar Jantje Kuilman), winkelier, geboren Onstwedde rond 
1894, zoon van Jan Kruize en Louize Prins.
* Verder vond Jan nog in Groningen de uit Wenen afkomstige 
Hermine Maria Ehrenthfer, geboren Wenen 18 juni 1908, over-
leden Groningen 27 mei 1986, trouwt Groningen 3 april 1939 
Egbert Alkema, geboren Borger (Nieuw Buinen) 13 maart 1901, 
overleden Groningen 13 maart 1980, zoon van Evert Alkema 
en Hinderika Middel.

Jacob Lautenbach
Hij stuurde een foto van het Hongaarse meisje Ersybet Laszlo 
dat in 1921/1922/1923 als evacué in Tzummarum verbleef in 
het gezin van Riemke Hoornstra-Siderius (1875-1967). Ze was 
een domineesdochter en maakte deel uit van een groep Hon-
gaarse kinderen die in Tzummarum onderdak vonden, allen bij 
gereformeerde gezinnen. Leiding van de groep in die plaats 
had de plaatselijke gereformeerde predikant ds. Tiemersma. 
Ik ben benieuwd naar de verdere lotgevallen van dit kind, 
maar heb geen idee hoe haar te zoeken.’ Ik zocht even op www.
familysearch.org/family-trees en vond diverse treffers. Ge-
zien de leeftijd op de foto zal ze rond de 15 jaar zijn geweest. 
De in 1908 geboren Ersybet, overleden in 1982 (www.billion-
graves.com) zou haar kunnen zijn.

Margriet Miedema-Reitsma

‘Mijn moeder Julianna (roepnaam Juliska) en haar zus Ersze-
beth Kiss kwamen uit Pestimre, een klein dorpje vlakbij Boe-
dapest. Hun ouders werkten in een fabriek, haar vader zat in 
de kerkenraad. Moeder was 5 jaar toen ze in Nederland kwam. 
Ze ging bij de familie Jansma (Jelle en Iebeltje) in Ferwerd 
wonen, in het dorp waren nog een paar meisjes uit Hongarije. 
Drie ervan zijn er getrouwd.
Haar zus ging naar Baflo in Groningen. Ze heeft haar zus nooit 
meer gezien, zij was wel weer terug gegaan maar is op jonge 
leeftijd overleden. Haar pleegouders hadden zelf geen kinde-
ren, ze werd erg in de watten gelegd. Ze waren erg op haar ge-
steld en wilden haar wel adopteren, maar dat wilde Julianne 
haar vader niet. Ze is ook nooit onwennig geweest ze had het 
daar heel goed.
Ze werd wel van de andere Hongaarse kinderen weggehou-
den om de taal, ze moest zo gauw mogelijk Fries praten en 
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op de lagere school kreeg ze Nederlands. Ze is toen ze 14 jaar 
was nog een keer weer terug in Hongarije geweest, maar kon 
niet meer met haar ouders communiceren, dus voelde ze zich 
erg eenzaam. Ze moest beloven dat ze wel weer terug zou ko-
men. De pleegouders hadden geld in de zoom van haar jas ge-
naaid voor haar echte vader en moeder en zussen en broertje.
Er werd ook vanuit Ferwerd geregeld pakketten met kle-
ding naar Hongarije gestuurd en geld. Mijn moeder schreef 
ook kaartjes naar haar familie met wat woordjes erop. Als 
ze een brief kreeg werd die vertaald door iemand die de 
taal nog goed kende. Er waren op latere leeftijd steeds 
meer Hongaren uit de omgeving die elkaar opzochten en zo 
hun verhalen kwijt konden. Moeder heeft toen ze met mijn 
vader (Thomas Reitsma) trouwde 13 kinderen gekregen, 
waarvan er 5 een Hongaarse naam hebben gekregen. Vader 
wilde wel emigreren, maar moeder wilde dat haar pleegou-
ders niet aandoen.
Ze is diverse keren naar haar vaderland terug geweest voor 
vakantie en heeft haar zusters en broer opgezocht. Die zijn 
ook een paar keer bij ons in Holland geweest. Ze is 92 jaar 
geworden en heeft een fijn leven gehad. Toen ze ouder werd 
herinnerde ze zich ineens dingen uit haar jeugd. De oudste 
dochter van Julianne bezocht later wel Hongaarse avonden in 
Leeuwarden’.
Er is ook een boek over de kinderen uit Hongarije: Fan Boeda-
pest nei Burgumerheide.

Otto Nienhuis
Hij gaf me een foto van het gezin Schifter uit Wenen. Achterop 
staat dat die gemaakt is in 1916 bij Willy Haring in Wien, XVIII 
Kreuzgasse 20. In potlood staat er bij geschreven: ‘Im ... um 
vor tem abgange des Kàrli in 6 feld 1916’. Volgens overlevering 
kwam het gezin in de Eerste Wereldoorlog bij mijn overgroot-
ouders Johannes Regnerus Nienhuis en Aafke Smit te Noord-
wolde (GR). Ze vonden onderdak op de boerderij. Mochten ze 
echter na 1918 in Nederland zijn gekomen dan zijn ze opgeno-
men bij mijn grootouders Harmannus Joannes Nienhuis en Ca-
tharina Wilhelmina Maria Poelma op dezelfde boerderij.

Slotwoord

Tot zover de aanvullingen en tips op het artikel Kindertrans-
porten uit Wenen na de Eerste Wereldoorlog, gepubliceerd in 
Gens Nostra nummer 9, september 2016. Eén van de mensen 
die reageerde, is van plan om nog een uitgebreidere handlei-
ding te schrijven over hoe u meer over deze ‘kinderen’, waar-
van het de bedoeling was dat ze tijdelijk hier bleven, kunt vin-
den. En dan met name hoe u zo’n onderzoek in Nederland kunt 
aanpakken. Hopelijk komt u echter met de bronnen en andere 
informatie vermeldt in dit artikel ook stapje verder met uw ei-
gen aan dit onderwerp gerelateerde onderzoek.

Antonia Veldhuis

Dode moeder baart kind
Dat vaders overlijden voor de geboorte van hun kind is iets dat voorkomt. Maar dat 
moeders overlijden voor de geboorte van hun kind is zeer uitzonderlijk. 

Op 5 mei 1892 wordt in Stratum (nu gemeente Eindhoven) aan-
gifte gedaan van het overlijden, op 4 mei 1892, van Petronella 
Theuwis. De volgende akte meldt, dat dezelfde Petronella 
Theuwis op 4 mei bevallen is van een doodgeboren dochter. De 
bevalling vond plaats om 15.00 uur des namiddags. Het overlij-
den van Petronella om 11.00 uur des voormiddags. De dochter 
is dus na het overlijden van haar moeder geboren.

Een overlijdensakte voor de geboorte

Een normale levenscyclus begint met de geboorte en eindigt 
met de dood. Bij een doodgeboren kind is deze volgorde om-
gekeerd. De binnenbuikse baby overlijdt in de baarmoeder en 

wordt daarna geboren. Wanneer en waar het kind overlijdt is 
in het algemeen onbekend. Volgens mij is het daarom onjuist 
om bij een doodgeboren kind naast een geboorteplaats en ge-
boortedatum ook een overlijdensdatum en overlijdensplaats 
te vermelden. Door ook hier de gebruikelijke gang van zaken 
te volgen, ben je dan ongemerkt van het padje af geraakt. 
Voor deze geboorte wordt een overlijdensakte opgemaakt; 
de vermelde gegevens zijn die van de geboorte, niet die van 
het overlijden. Plaats en tijdstip van overlijden zijn onbekend 
en worden dan ook niet vermeld. Dus ook de genealoog zou 
deze onbekende gegevens dan weg moeten laten. 

Toon van Gestel
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Portret

Harke Bonthuis en Jantje Poelma

Harke Bonthuis, geboren Opwierde 3 maart 1834, dagloner, 
overleden Opwierde 25 augustus 1919, zoon van Jan Jogchems 
Bonthuis (1801-1862) en Roelfien Willems Flink (1804-1892), 
trouwt Delfzijl 27 juni 1859 Jantje Poelma, geboren Delfzijl 31 
januari 1837, overleden Opwierde 29 december 1909, dochter 
van Teunis Hendriks Poelma (1800-1849) en Grietje Jans Ho-
vinga (1812-1883).
Harke werd geboren als zoon van een zaagmolenaarsknecht 
en huwde in 1859 met Jantje, uit dit huwelijk werden vier kin-
deren geboren. Opvallend is hierbij het leeftijdsverschil tus-
sen het vierde en vijfde kind, maar liefst veertien jaar.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Bonthuis, geboren Meedhuizen 22 oktober 1859, over-

leden Appingedam 29 februari 1944, trouwt (1) Sophia Ro-
zema, trouwt (2) Tiemke Hollander.1

2.  Gerrit Bonthuis, geboren Meedhuizen 12 februari 1862, 
overleden Meedhuizen 28 februari 1862.

3.  Grietje Bonthuis (mijn betovergrootmoeder), geboren 
Meedhuizen 4 maart 1863, overleden Delfzijl 26 mei 1952, 
trouwt Johannes Ruiter.2

4.  Roelfien Bonthuis, geboren Meedhuizen 13 juni 1865, over-
leden Appingedam 30 juni 1915, trouwt Berend de Vries.

5.  Johannes Bonthuis, geboren Farmsum 23 januari 1879, 
overleden Appingedam 16 november 1949, trouwt Harmke 
Tigchelaar.

De atelierfoto is in 1899 gemaakt door fotograaf Jurre Daniëls 
te Appingendam. Dit t.g.v. het 40-jarig huwelijksjubileum van 
Harke Bonthuis en Jantje Poelma, waarbij mogelijkerwijs alle 
kinderen een exemplaar van de foto hebben ontvangen.

Peter van Rooden

Noten
1. Via zijn zoon werd Harke Bonthuis in 1915 betovergrootvader.
2. Voor het portret van Grietje Bonthuis en Jantje Poelma, zie pag. 139.
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TON  BRUIJNIS  EN  HANS  VAN  FELIUSBoekrecensies

 Ї Willemies van der Velden en Jan Gaasterland: Aanteke-
ning en Memorieboeken van Reijer van der Vlugt, Am-
sterdam 2016, 44p., Ill., index, ISBN 97890826311.

Reijer van der Vlugt (1758-1850) begon in 1778 met het maken 
van ‘Aantekening’ van gebeurtenissen in zijn eigen gezinssitu-

atie, maar ook binnen de 
ruimere familieverban-
den. Circa twintig jaar 
later startte hij met zijn 
‘Memorieboek’ waarin 
hij de huwelijksgiften no-
teerde die hij deed aan 
zijn kinderen.
De teksten van deze bei-
de documenten, die nog 
steeds in het bezit zijn 
van één van zijn nako-
melingen, zijn in elkaar 
geschoven en aangevuld 
met informatie uit an-
dere bronnen, waardoor 

meer invulling werd gegeven aan het leven en het werken van 
Reijer van der Vlugt. Zijn hele leven heeft hij op Rozenburg 
gewoond, waar hij timmerman, taxateur, aannemer, gaarder 
en burgemeester was. Het boek geeft een leuke inkijk in het 
leven van die tijd; het bevat veel illustraties en ziet er goed 
verzorgd uit. (TB)

 Ї E.K. Kam: Nijmeegse handschriften, Nijmegen, 2016, 21 p., 
Ill., geen index, eigen beheer. 

De heer Kam heeft in dit pamflet kopieën van oorspronkelijke 
geschreven teksten van tien Nijmeegse secretarissen, reken-
meesters en kerkmeesters verzameld en deze teksten getran-
scribeerd. Van elk handschrift wordt een korte karakteristiek 

gegeven en van elke 
persoon zijn enkele sum-
miere genealogische 
gegevens vermeld. De 
handschriften beslaan de 
periode 1597- 1750.
Voor hen die onder-
zoek doen in Nijmeegse 
bronnen kan dit pamflet 
behulpzaam zijn om de 
oude handschriften te 
kunnen lezen. (TB)

 Ї Gerda Spaenij- Kuiper en en Sjef Spaenij: Arkema, de na-
komelingen van Jannes Geerts & Kunje Derks, Utrecht 
2016; 154 p., Ill., index, eigen beheer. 

Deze goed uitgevoerde genealogie behandelt de nakomelin-
gen van Jannes Geerts en Kunje Derks, die in 1693 in Warffum 

trouwden. Aanvankelijk 
werden in deze familie 
alleen patroniemen ge-
bruikt, maar omstreeks 
de Napoleontische tijd 
werd Arkema de gang-
bare familienaam. Het 
boek is rijkelijk voorzien 
van illustraties, waaron-
der foto’s van inschrijvin-
gen in de DTB en vanaf 
het begin van de twin-
tigste eeuw ook veel 
familiefoto’s. Helaas 
ontbreekt bij sommige 
foto’s de naam van de 
gefotografeerde per-

soon/personen. Door middel van schema’s en nummering zijn 
de familielijnen goed te volgen. Het is echter enigszins ver-
warrend dat kinderen zonder nakomelingen hetzelfde ‘num-
mer’ in de genealogie krijgen als hun ouders. Aardig is dat in 
de bijlagen een aantal transcripties (dan wel samenvattingen) 
zijn opgenomen van documenten uit notariële en rechterlijke 
archieven e.d., waardoor sommige voorouders meer tot ‘le-
ven’ komen. (TB)

 Ї Gerard Boekel (red.), Zuid-Scharwoude en de buitendijk-
se Zuid-Scharwouder polder meer dan 4 eeuwen wa-
ter- en veldnamen, [2016], 478 p., ill., w.o. 2 kaarten (1832 
en 1969), index; uitgave van de Stichting Coördinatie On-
derzoek Oud Geestmerambacht (COOG), ISBN 978-90-
814264-2-8.

Dit is het zevende en laatste boek in deze serie veldnamen-
boeken, waarmee vrijwel het gehele Geestmerambacht (een 
polder ten noorden van Alkmaar) in kaart is gebracht. Zoals we 
reeds in 2014 in GensNostra schreven over eerder verschenen 
boeken van de stichting wilde men na de verkaveling van het 
gebied in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de herinne-
ring levend houden aan de duizenden veld- en slootnamen in 
het gebied van dit duizend eilandenrijk. De systematiek van 
dit laatste boek is dezelfde als eerder beschreven: van alle 
tuinbouw- en grasakkers werden de namen plus de eigenaren 

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.
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beschreven, met eventuele erfgenamen, over een periode van 
ruim 400 jaren. Ook de eigenaren van de belendingen werden 
genoemd. Maar meer nog dan de veldnamen waren wij als re-
censenten geïnteresseerd in genealogische gegevens die uit 
de eigendomsverhoudingen in de loop der eeuwen spraken.
We hebben reikhalzend uitgekeken naar dit laatste boek, 
want dit gebied grenzend aan Broek op Langedijk, het dorp 
waar we zijn geboren en getogen, vonden over en weer regel-
matig huwelijken plaats of verhuisden familieleden. Van voor 
1800 zijn er maar weinig genealogische gegevens bewaard 
gebleven doordat in de kerken gelegerde kleumende solda-
ten in 1799 vrijwel alle DTB boeken hebben verbrand. Een uit-
komst dus dat de COOG-mensen via het oud recht nog vele 
eigendomsoverdrachten vonden met naast vermelding van 
veldnamen ook eigendomsrechten van familieleden, mede-ei-
genaren, erfgenamen en/of voogden. Wij kunnen weer volop 
verder puzzelen met oude familieverhoudingen. 
In onze database (familie.kaas.nl) konden we correcties en 
aanvullingen aanbrengen. We vonden dat een vader die we al 
wel in ons bestand hadden zes zoons bleek te hebben, waar-
van 4 een andere familienaam aannamen in de loop van een 
paar decennia: Pieter Aarjens Lul geb circa 1600 werd ook 
wel Sul (oud schrift niet goed getranscribeerd?) of Oudes ge-
noemd. De wat ‘vervelende’ bijnaam / achternaam werd door 
de zoons niet overgenomen. Aarjen ging zich Oudes of Rens 
noemen, Jacob nam de familienaam Boogert aan, Willem werd 
Doeven, soms Rens en Jan bleef Lul, maar hij stierf al jong. 
Over de andere twee zoons vernemen we weinig meer, ze zijn 
of jong gestorven, of vertrokken naar elders.
Gegevens die we van anderen hadden overgenomen bleken 
in een aantal gevallen toch niet juist, een voormoeder, ook 
een kind van Pieter Aarjens, was al veel eerder gestorven dan 
door anderen werd aangenomen en als weduwe huwde ze 
nog een tweede keer, dus het overlijden van haar echtgenoot 
konden we meteen beter situeren in de tijd. Ook de ingewik-
kelde Zuid-Scharwouder familie Bouwens met vele kinderen 
konden we beter bij elkaar brengen. Bovendien bleek de voor-
moeder een dochter te zijn van een Broeker familie die we al 
in ons bestand hadden.
We zijn nog lang niet klaar met de nieuwe puzzelstukjes. In 
een Excelsheet hebben we namen, tijden, soms genoemde 
echtgenotes, kinderen, aanverwanten en kadasternummers 
aangebracht. Ook de eerder vergaarde namen uit het COOG 
boek Broek Op Langedijk staan nu hierin. Een zeer tijdrovend 
maar wel leuk puzzelwerk volgt met al deze gegevens.
Een goede index in het boek helpt op weg, maar geeft toch 
niet aan dat Bregje Jans en Bregje Zeun dezelfde persoon is. 
Hetzelfde geldt voor Alijt Rens en Aaltje Aerjens. Pas als je 
familieverhoudingen ziet bij de verschillende overdrachtaktes 
gaat er een lichtje op. Datzelfde geldt voor de achternamen 
van sommige mannen, soms aangeduid met hun beroepsnaam, 
soms met een patroniem en een derde keer met een naam die 
de plek waar ze wonen of vandaan kwamen aanduidt. 
Ook nu komen we weer tegen dat de wat moeilijker patronie-
men fonetisch worden opgeschreven: Teus, Tewes, Theeks, 

Theeuws, Theeusz, Teeuwesen, Teewensz, Teeusz, Teeus en 
vindt dan maar of er toch niet Teunisz wordt bedoeld. Of 
Swartebeert, ook Swart, Swartebeest, Swertebaerts en zo 
zijn er vele voorbeelden. Mogelijk dat wij daardoor ook af en 
toe weer een verkeerde man of vrouw aan een familie koppe-
len. Gelukkig hadden tuinders meer dan een akker nodig om 
te kunnen bestaan. Een foute koppeling kan dan door een vol-
gende overdrachtsakte weer worden hersteld.
Onzorgvuldige transcriptie (?) of typefouten komen regel-
matig voor: Suijder en Snijder zijn dezelfde persoon, net als 
Steenenpomp en Steenenpoort, of Slager = Swager, Rieder = 
Ridder. Het is dan wel plezierig als je de locale familienamen 
een beetje kent om te weten wie bedoeld kan worden.
Kortom, een boek dat de genealogie van de Langedijk weer 
heeft verrijkt en waar we wat puzzelen betreft wie bij welke 
familie hoort, nog wel even zoet mee zijn. Andere genealogen 
met voorouders in het gebied van de Langedijk kunnen we het 
boek aanraden. (Reinie en Dick Kaas)

 Ї Henk Werk, Groninger kermis. Werken op reis met ge-
bakkramen, 1850-1961, 2015, 299 p., ill., geen index; uit-
gave in eigen beheer, ISBN 978-90-484-3724-5.

Soms is genealogisch onderzoek de aanleiding tot een veel 
breder onderzoek, en is de daarop volgende publicatie er een 

die boven de belangstel-
ling van de eigen familie 
uitstijgt. Dat is met dit 
boek zeker het geval. 
Een deel van de familie 
Werk was kermisonder-
nemer, en daar gaat het 
boek voor een groot ge-
deelte dan ook over: de 
kermis! De oudst gevon-
den Wer(c)k stamt uit 
Utrecht, Nicolaes Werck 
en zijn echtgenote Elisa-
beth Wellens (Weylens) 
werden omstreeks 1640 
de ouders van een zoon 

Philip Werck, van wie de behandelde familie afstamt. Door 
het huwelijk van Hendrik Werk (1826-1907) en Clara Tuntelaar 
(1828-1901) komen de kermisondernemers in de familie; Clara 
was geboortig uit Groningen, en zo werd een Leidse jongen 
de stamvader van een Groninger kermisdynastie. Gedurende 
111 jaar (prachtig, zo’n jubileumjaar, je verzint dat toch niet?) 
was de familie Werk een begrip op vele kermissen. Zoals de 
auteur het zich afvraagt: ‘Hoeveel oliekoeken, oliebollen en 
beignets zullen zij uit het vet hebben gehaald?’ Het tekent de 
familie, zij sterkten de inwendige mens die de kermis bezocht. 
Maar vergis je niet, het boek gaat veel en veel verder. Met 
verve verhaalt de auteur de geschiedenis van de kermis. Een 
bijzonder boek, dat door het onderwerp en de uitvoering – het 
is mooi geïllustreerd – velen zal aanspreken. Aanbevolen dus! 
(HvF)
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 Ї Ida Verlaan, Alfons Ravelli en Harmen Snel (red.), Vijf 
eeuwen Ravelli 1515-2015. Nederlandse afstammelin-
gen uit Albogno, (2015), 273 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer, Stichting Familie Ravelli Nederland, informatie 
via www.ravellinederland.nl.

De familie Ravelli – het zal gezien de naam niemand verbazen 
– is afkomstig uit Italië, en wel uit het noordelijke gedeelte, 

specifieker uit Albogno. 
Het eerste deel van het 
boek wordt gewijd aan 
de Italiaanse herkomst, 
en diverse leden van de 
familie, wier leven wat 
nader wordt uitgediept. 
Het tweede deel is het 
genealogische gedeelte, 
waarin de gebruikelijke 
gegevens voor het voet-
licht worden gebracht. 
Het geheel wordt afge-
sloten met een portret-
tengalerij. Het boek is 
keurig uitgevoerd, en de 

familie zal er trots op zijn, en met recht. Dat de kwaliteit van 
sommige afbeeldingen wat tegenvalt heeft deels te maken 
met de kwaliteit van het origineel (je moet soms roeien met 
de riemen die je hebt!), en deels met het papier waarop het 
boek is afgedrukt. Ander papier had mogelijk een iets betere 
kwaliteit opgeleverd. Maar dat doet verder niets af aan de in-
houd van dit boek. (HvF)

 Ї J.E. van der Putten, Het grote Budde boek, Den Haag / 
Diepenveen 2015, 219 p., ill., geen index; uitgave van de 
Stichting Familiebezit Cost Budde / Familievereniging 
Cost Budde, ISBN 978-90-78256-12-0, informatie via fa-
milieverenigingcb@outlook.com.

Het grote Budde boek behandelt de geschiedenis van de fa-
milie Budde / Cost Budde. Deze familie was reeds eerder in 

Nederland’s Patriciaat 
behandeld (jaargang 29 
uit 1943). De herkomst is 
te vinden in Westfalen, in 
de stad Hamm. De Der-
tigjarige Oorlog bleek 
voor deze omgeving de-
sastreus te zijn en het 
verbaast dan ook niet 
dat in de loop van de ze-
ventiende eeuw mensen 
hun heil elders zochten. 
Deze familie streek neer 
in Deventer en speelde 
daar zijn rol. De naam 

Cost werd door de zoon van Maria Margaretha Cost, echtge-
note van Hendrik Budde, in 1831 aan de zijne gekoppeld. Het 

boek is zeer fraai uitgevoerd, met een prachtig jongenspor-
tret van Henric Cost Budde op de voorzijde. Er wordt niet al-
leen aandacht besteed aan de familie Budde, maar ook aan de 
families Cost en Grimm. Dit boek is een aanwinst voor de fa-
milie. Door de mooie uitvoering is het boek een lust voor het 
oog voor alle lezers. (HvF)

 Ї Rob Joghems, Genealogie Joghems en Jochems, (2015), 
258 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-94-
6299-244-3; informatie via rob@joghems.nl.

Deze publicatie is de derde die de auteur aan deze fami-
lie heeft gewijd. In opzet is het een traditionele genealogie, 

waar ik slechts de vorm 
mee aan wil duiden, het 
is daarmee absoluut 
geen waardeoordeel. De 
stamplaats in het huidi-
ge Nederland is Vianen, 
waar de ‘stamvader’ 
door de auteur wordt 
aangeduid met de term 
‘Brabander’. Daar is de 
herkomst van de familie 
te zoeken, het hertog-
dom Brabant, en wel dat 
gedeelte dat nu in België 
gelegen is. Een vakkun-
dig samengestelde ge-

nealogie, waarin waar dat mogelijk is dieper wordt ingegaan 
op individuele leden van de familie. De dochters en hun gezin-
nen hebben in deze publicatie een eigen plaats gekregen. Het 
boek wordt afgesloten met de kwartierstaat van de kinderen 
van de auteur. Een keurig verzorgde uitgave. (HvF)

 Ї Reinoud J. Gaijmans, Kwartierstaat Gaijmans-Bouricius. 
Gelderse Geslachten, Enschedé 2015, 271 p., ill., index; uit-
gave in eigen beheer, ISBN 9789463230079.

Als je een uitgave met de kwalificatie ‘kwartierstaat’ ter hand 
neemt, dan heb je ongemerkt al een bepaald idee over de 
structuur. Dat bleek bij deze uitgave een verkeerd uitgangs-
punt, omdat je bij bladeren in eerste instantie niet goed snapt 
hoe een en ander in elkaar steekt. Dat wordt helaas ook niet 
duidelijk uitgelegd. Gewerkt is met het begrip ‘tak’, wat een 
beetje verwarrend is, omdat dit begrip meestal wordt ge-
bruikt om verschillende groepen in een genealogie aan te 
geven en niet binnen de afstamming die in een kwartierstaat 
wordt vastgelegd. Het blijkt vervolgens te gaan om een aantal 
onderdelen van de kwartierstaat van de samensteller en zijn 
broers en zusters, min of meer in de vorm van stamreeksen, 
maar dat ook weer niet altijd helemaal consequent. Achter-
eenvolgens krijg je dan ‘takken’, met de naam Gaijmans / Gay-
mans, Bouricius – de Rijck van der Gracht, Hein – Warnsleven, 
Bierhaus – Romswinckel – Vester, Pielat van Bulderen – Wij-
borgh, en Otter – ten Nuyl – Tulleken – Hoekelom – van Braef-
rade. Steeds dus een ander deel van de kwartierstaat in een 

http://www.ravellinederland.nl/
mailto:familieverenigingcb@outlook.com
mailto:familieverenigingcb@outlook.com
mailto:rob@joghems.nl
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aparte paragraaf gepre-
senteerd. Soms maakt 
de tekst nieuwsgierig, 
en jammer genoeg wordt 
die nieuwsgierigheid dan 
niet bevredigd. Zo wordt 
op pagina 53 onder ‘Do-
cumenten in het Gelders 
Archief’ de tekst gepre-
senteerd: ‘Brief prinses 
Juliana 1938’. Ik zou dan 
willen weten waar die 
brief over gaat, en in wel-
ke relatie deze tot de in 

de kwartierstaat vermelde persoon staat. Dat is vaker zo. Wie 
kan bogen op een voorouder, waarvan een portret bestaat 
dat door Rembrandt geschilderd is? In deze kwartierstaat is 
op pagina 187 sprake van het portret van voorouder Nicolaas 
Davidsz Ruts (Keulen 1573 – Amsterdam 1638). De man was 
koopman, en blijkbaar niet erg succesvol, want hij ging fail-
liet. Hij overleed aan koudvuur in zijn rechter been. Maar dat 
is vast niet alles wat er over hem te vertellen is, en persoonlijk 
vind ik het jammer dat de persoon niet wat verder is uitge-
diept. Verder een mooi uitgevoerde publicatie, dat weer wel. 
(HvF)

 Ї Paul van der Heijden (red.), Romeinse wegen in Neder-
land, (Utrecht 2016), 120 p., ill., geen index; uitgave van 
Uitgeverij Matrijs, ISBN 978 90 5345 419 0, informatie 
via uitgeverij@matrijs.nl.

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het 35 jarige be-
staan van de Stichting Matrijs. De gelijknamige uitgeverij 

heeft in de afgelopen de-
cennia al vele mooie boe-
ken geproduceerd. En 
dit boek is daar geen uit-
zondering op. In een bij-
zonder fraaie uitvoering 
wordt het verschijnsel 
Romeinse weg in allerlei 
aspecten behandeld. In-
teressant voor hen die in 
archeologie zijn geïnte-
resseerd, maar ook voor 

allerlei andere geïnteresseerden. Aanbevolen voor iedereen 
om te lezen, want het is plezierig geschreven en mooi geïllus-
treerd. Een jubileumuitgave om blij mee te mogen zijn. (HvF)

 Ї Wim Nypels, Genealogie van de familie Bleeker uit Eeni-
genburg, 2015, 194 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
informatie via nypels@tiscali.nl.

Een eenvoudig uitgevoerde genealogie van deze familie. Zo-
als de auteur al in de inleiding vermeldt handelt het hier om 
een beroepsnaam. Dat zal betekenen dat niet alle families 
met de naam Bleeker ook in de mannelijke lijn aan elkaar ver-

want zijn. In deze genealogie worden twee rooms katholie-
ke families van die naam behandeld. Verreweg de grootste 
is die bedoeld wordt in de titel, de familie die de herkomst 
kan traceren tot het Noord-Hollandse dorp Eenigenburg 
bij Zijpe. Waren ze oorspronkelijk blekers uit de nabij gele-
gen duinstreek? Dat blijft de vraag. Het begin van de familie 
wordt gevormd door twee mannen, die vermoedelijk broers 
zullen zijn en rond 1600 geboren moeten zijn, Jacob en Pieter 
Jansz Bleeker. Aan het slot wordt nog een kleinere familie be-
handeld, die van een Pieter Bleeker afstamt, die in de eerste 
helft van de achttiende eeuw in de buurt van Wervershoof / 
Hoog- en Laag-Zwaagdijk leefde. (HvF)

 Ї J.P. Noppen, Genealogie Noppen (Nop, Noppe, Noppen, 
Noppen van Paddenburg). Deel 1. Inleiding en publica-
ties, ’s-Gravenhage 2016, 111 p., ill., geen index; uitgave in 
eigen beheer, informatie via hans@noppages.nl.

De naam Noppen is voor oplettende lezers van Gens Nostra 
geen onbekende, want de auteur heeft inmiddels al enkele 

malen een artikel in ons 
blad gepubliceerd. Het 
hier te bespreken boek 
is deel 1 van de genea-
logie van de familie. In 
verschillende paragrafen 
wordt ingegaan op zeer 
uiteenlopende onder-
werpen. Zo is een para-
graaf gewijd aan Evert 
Sebastiaensz, geboren 
rond 1568, de stamvader 
van deze familie. Maar 
er wordt ook het nodige 
uit de doeken gedaan 

over DNA onderzoek in de familie, waar weer uit kan volgen 
dat een juridische afstamming / een familienaam, niet altijd 
gelijk staat aan een biologische afstamming. Veel leden van 
de familie waren pannenbakker, dus ook dat beroep wordt be-
handeld. En in deze inleidende hoofdstukken komt ook lance 
corporal John Noppen – waar een artikel in Gens Nostra werd 
gewijd – voorbij. Een gevarieerde inhoud, die ons nieuwsgierig 
maakt naar de volgende delen. (HvF)

 Ї Jaap Hagedoorn, Van ‘t Land, Een kleine familiegeschie-
denis, Zwolle 2016, 52 p., ill., geen index; uitgave in eigen 
beheer door de Stichting Marten Hagedoorn.

Enigszins nostalgisch verhaalt de auteur de sensatie van het 
openslaan van een achttiende eeuws doopboek in de oude, 
krakende studiezaal van het oude Rijksarchief in Overijssel in 
Zwolle, de Sassenpoort. De herkomst van deze familie moet 
gezocht worden in Zalk, en de omgeving van Zwolle is de fa-
milie trouw gebleven. ‘Een kleine familiegeschiedenis’, zo luidt 
de ondertitel. In pagina’s klopt dat wel, maar de auteur laat 
zien dat dit niet hoeft te betekenen dat er niets te vertellen 
valt. Het grootste deel van de publicatie gebruikt hij om de 
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achtergrond van zijn voorouders van moederskant te vertel-
len. En dat levert een interessant geheel op, dat aantoont dat 
een familie niet van wereldbelang hoeft te zijn geweest, of 
bijzonder omvangrijk, om een mooi verhaal te vertellen. Klein, 
maar fijn. (HvF)

 Ї Dick van Gijlswijk, Alle arme kinderen naar school! De 
stadsscholen van Haarlem 1757-1857, Haarlem 2016, 44 
p., ill., geen index; uitgave van de Historische Vereniging 
Haerlem, informatie via info@haerlem.nl.

Het boekje is verschenen bij de tentoonstelling onder de-
zelfde titel, die in de zomerperiode 2016 in de Haarlem-

se Hoofdwacht ge-
houden is. De auteur 
behandelt het ontstaan 
van de stadsscholen 
binnen Haarlem, die be-
stemd waren om de arme 
kinderen van de stad de 
nodige scholing te ver-
schaffen. Voor hen die 
ter verdieping van hun 
genealogisch onderzoek 
iets meer willen weten 
over het onderwijs aan 
‘gewone mensen’ in deze 
periode vormt deze pu-
blicatie een handzame 

eerste inleiding. Deze publicatie is niet aanwezig in de biblio-
theek van de vereniging. (HvF)

 Ї Tiny Ruijter, Ruijter achteraf beschouwd. Geschiedenis 
van een West-Friese familie, Houten 2016, 349 p., ill., 
geen index; uitgave in eigen beheer, informatie via tiny-
ruijter@hotmail.com.

Achteraf beschouwd, de genealogie van een familie. Zo be-
kijken we inderdaad onze voorouders, vanuit het heden terug 

naar het grijze verleden. 
De familie Ruijter, de 
titel zegt het al, stamt 
uit West-Friesland. In  
het eerste deel wordt 
dan ook ingegaan op de 
geschiedenis en de leef-
omstandigheden in dat 
gedeelte van ons land. 
Vervolgens komen in 
diverse hoofdstukken 
familieleden breder voor 
het voetlicht dan in de 
gemiddelde genealogie 
gebruikelijk is. Ik vind 
dat altijd een verrijking. 

Pieter werd geboren, trouwde en ging dood is weliswaar in-
formatief, en je hebt het nodig om structuur in je familiege-

schiedenis te brengen. Echt interessant wordt het als iemand 
probeert die familieleden weer vlees op de botten te geven. 
Dat er meer vlees komt op de botten van de een dan van de 
ander, dat is begrijpelijk. Al met al slaagt de samenstelster er 
in om een evenwicht te vinden tussen de structuur en de ge-
schiedenis. Er is ook gedacht aan de meest betrouwbare af-
stamming, die van moeder op dochter. Want het boek bevat 
ook de matriarchale lijn van de kinderen van Joannes Ruijter 
(1879-1937) en Maria Margaretha Vroling (1884-1962). Achter-
eenvolgens kom je dan op de namen Vroling, Beutmann, Kap-
tein, Reijmerink, Boer, Weerts, Broers en Buijs. Een mooi boek 
waar de samenstelster met reden trots op kan zijn. (HvF)

Verder ontvingen wij
Emanuel Graf von Walderdorff en Lupold von Lehsten, Die 
Frauen der Walderdorff im Hauptstamm. Ihre Familien und 
ihre Ahnen, Molsberg 1999, 192 p., ill., index; 
ISBN 3-00-005502-9.

Rudy d’Adelhart Toorp, Fa-
milienamen. Familieschil-
den. Stamhuis Abraham 
Toorop Nederlands-Indië, 
Den Haag 2016, met losse 
naamlijst van ontvangers 
van het boek, en een usb-
stick met een digitale ver-
sie, 224 p., ill., geen index; 
uitgave in eigen beheer, in-
formatie via thorpcobet@
kpnplanet.nl.

J.W.A.M. Nypels, F.A.M. Rupert, P.P.C. Rupert, Genealogie van 
de familie Rupert uit Mainz en Amsterdam, en fragmentge-
nealogieën Boeklage, Boland, Bouter, Bruijn, Engels, Hes-
pe, Hol, Meij, Mekking, Nunaber, Otto, Priebe en Campbell, 
Spekschoor, Staal, Stellinkwerf, Tonkes, Wijmans en van 
der Zwaan. En fragmenten van genealogieën van takken uit 
Noord-Amerika en Zuid-Afrika, Amsterdam 2013, 197 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, informatie via nypels@tiscali.nl.
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Noot van de redactie
In het volgende nummer komt een reactie van Hans van Felius 
op dit artikel.

In de bespreking van ‘Rondom Tjeerdema. Kwartier-
staat van Baukje Tolsma...’ van Frans van Heijningen1 
weidt Hans van Felius uit over de omschrijving van 
‘een kwartierstaat’. Met het meeste daarvan kan ik 
instemmen. 

Maar de zinsnede... Een kwartierstaat is echter een overzicht 
van alle voorouders van een persoon, en meestal juist niet 
de biologische voorouders. Biologische afstamming is in de 
meeste gevallen niet te herleiden, en in de genealogie gaan 
we tot nu toe dan ook vrijwel uitsluitend uit van de juridische 
afstamming ... vraagt om tegenspraak. In tegenstelling tot de 
uitspraken in het televisieprogramma ‘DNA onbekend’, beves-
tigen DNA-onderzoeken in het algemeen het vaderschap dat 
in archiefonderzoek gevonden is. De ‘koekoeksgraden’ lopen 
uiteen van minder dan één tot drie procent. Met 200 voorou-
ders, waarvan 100 voorvaders heb je er dan een tweetal dat 
niet klopt. Laten we zeggen één in de zevende en één in de 
achtste generatie. Tenzij je pech hebt natuurlijk. 

Bij de meeste genealogen zal voor het merendeel van de per-
sonen, die in een kwartierstaat vermeld staan, het wettige 
ouderschap samenvallen met het biologische. Wie op zoek 
gaat naar zijn voorouders (en voor mij, opgeleid als bioloog en 
geneticus, zijn dat vanzelfsprekend de biologische) kan met 
een gerust hart verdergaan met het onderzoek in bronnen uit 
het archief. Als uit DNA-onderzoek blijkt dat er iets niet klopt 
kan dit samengaan met een kind, dat bij het huwelijk erkend 
en gewettigd is, of dat binnen enkele maanden na het huwe-
lijk is geboren. In dergelijke gevallen is de kans groter, dat de 
wettige vader niet de biologische is. Puttend uit mijn bestand 
BEiVaWa2, waarin ik systematisch gegevens van het bevol-
kingsregister en de Burgerlijke Stand heb verwerkt, heb ik de 
vijf jongste en onwaarschijnlijkste ‘vaders’, die later hun kind 
erkennen en wettigen verzameld. Het zijn:

Op een bestand van 80.000 personen valt het aantal zeer on-
waarschijnlijke vaders nog mee. Door een kind te wettigen en 
te erkennen wordt de afspraak tussen bruid en bruidegom, 
dat hij voor haar kinderen zal zorgen formeel vastgelegd met 
de fictie (erkennen) van het vaderschap (wettigen). Dit ge-
beurt nooit met een kind, dat al voor het huwelijk overleden 

De kwartierstaat: biologisch of juridisch?

Noten
1. Gens Nostra jg. 71, no 5 (mei 2016), p. 192.
2. BEiVaWa: stamboomcontainer op de website van de NGV.
3. Van Strien, Willy, ‘Bedrog blijft meestal in de familie’, in: ‘Bionieuws’, jg 26, 

18.6.2016.

de vader jaar van  
geboorte

jaar van  
geboorte kind 

jaar van  
het huwelijk

Johannes Verhulst 1835 1850 1863 

Jan Verhappen 1837 1853 1865 

Jacobus Heuvelmans 1864 1876 1890 

Jan Michiel Winkel 1877 1888 1899 

Jacobus Kwinten 1882 1891 1905 

is. Zo wordt over het acht jaar jongere zusje van Martinus Ver-
happen (geboren 1853), dat slechts een maand geleefd heeft 
met geen woord gerept. De wet is er namelijk voor de leven-
den en heeft voor de doden geen betekenis (meer).

Als je zo’n vader dan toch opneemt in een kwartierstaat, ten-
minste, als je op zoek was naar je voorouders, lijkt me dat ge-
schiedvervalsing. De werkelijkheid aanpassen aan de fictie 
van de wet is als het veranderen van de spelregels tijdens de 
wedstrijd. Je trapt dan in de valkuil van het verschil tussen 
beschrijven en voorschrijven. Hans van Felius geeft een juis-
te beschrijving van de praktijk bij het samenstellen van een 
kwartierstaat. Wanneer het beschrijven van hoe het gaat, ver-
andert in het voorschrijven van hoe het hoort of moet, maak 
je een fout. Je moet altijd terugkoppelen naar de vraag ‘Wat 
zoek je?’: als dat je voorouders zijn, mag noch de methode van 
onderzoek , noch de wet van toen je dwingend voorschrijven 
af te wijken van het gezond verstand. De wet van toen gold 
toen maar nu niet meer. Alleen bij het erven van achternaam, 
geld, goed of troon speelt de wet van toen nu nog een rol. 
Maar dan zitten we op het terrein van de toegepaste genea-
logie. Weliswaar is de genealogie daar wel mee begonnen, 
maar dat wil niet zeggen dat haar spelregels gelden voor alle 
genealogisch onderzoek. Het is mijns inziens beter een wet-
tige, maar overduidelijk niet biologische voorvader uit een 
kwartierstaat weg te laten. In het algemeen zullen dan wetti-
ge en biologische voorouders in het voorouderoverzicht wel 
degelijk samenvallen.

De biologenkrant maakte mij duidelijk, dat het toch zinvol 
kan zijn het voorgeslacht van de wettige vader uit te zoeken. 
Althans bij de zanggors.3 Daar blijft het bedrog meestal in 
de familie. Het bedrogen mannetje kan zowel verwant zijn 
aan de bedrieger als aan zijn vreemdgaande partner. En kan 
door zich uit te sloven zo toch de familiegenen een goede 
toekomst bezorgen. Zou die verwantschap niet ook van toe-
passing zijn geweest op de vroegere dorpsgemeenschappen, 
waarin de meeste van onze voorouders leefden?

Toon van Gestel
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

België
Heraldicum Disputationes, jg. 21, 2016-4. R. Hartemink: De 
fibula van Suseni [provinincie en gemeente in Roemenië voe-
ren een fibula (sierspeld) in het wapen, daartoe geïnspireerd 
door een archeologische vondst in 1924]; J.A. de Boo, M. Van 
de Cruys: Het rouwbord van Willem Cornelisz van Duiven-
bode [in de Pieterskerk; Willem Speelman, die in 1574 tijdens 
het beleg van Leiden postduifbriefwisseling onderhield met 
de Geuzen, kreeg van het stadsbestuur de naam van Dui-
venbode met een toepasselijk wapen]; A.M. Bosters: De van 
Stemborgrafzerk te Oudenbosch: een reconstructie [op de 
zerk de kwartieren 2, 3, 5 en 11 van de echtelieden Arnout van 
Stembor † 1607 en Cornelia van der Meeren]; A. Overgaag: 
Heraldische Plaveisel [in Barcelona]; D. Coutereels: De ene 
maliënkolder is de andere niet [bescherming van krijgslieden 
gestileerd op wapens: geschubd, getralied, gevederd; Tenre-
monde]; R.J. Lem: Is de heraldiek een verwaarloosbare genea-
logische bron? [Martin van Lem, 15e eeuw, handschrift met 
wapens doet vermoeden dat er twee Martins waren, vader en 
zoon]; M. Van de Cruys: Over het vierendelen van wapens en 
‘de kwestie Lem’ [verrassende aanvullingen op vorig artikel]; 
Disputationes: o.a. het wapen van Mgr De Korte, de nieuwe 
bisschop van ’s-Hertogenbosch].

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 71, 2016 nr. 415. G. Walte-
nier: La fondation Jean-Baptiste Dutrieu [1715-1787, kinder-
loos gehuwd met Marie Caron, bepaalde bij testament dat 
zijn nalatenschap werd omgezet in een studiefonds voor de 
nazaten van zijn neven en nichten; parenteel van zijn ouder-
paar Guillaume Dutrieu x 1694 Jeanne Gilbert, uitgewerkt 
tot ongeveer 1900]; M. Vanwelkenhuyzen: Au hasards de nos 
registres paroisseaux [betekenis van enkele in onbruik ge-
raakte woorden, waaronder allerlei Vlaamse termen voor 
dure en goedkope kerkelijke begrafenissen]; G. Waltenier: Ac-
tes de fourmorture passés devant les échevins de la poësté 
d’Hérinnes 1640-1696 [verv. ca. 65 wezerijakten]; M. Vanwel-
kenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696, paroisse 
Saint-Jacques-sur-Coudenberg [verv. en slot; ca. 60 huwelij-
ken 17e eeuw; naamlijst bruidegoms Wellekens-Zumali]; G. 
Waltenier: Dispenses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle 

[verv. huwelijken te Montignies-lez-Lens, Montignies-sur-Roc, 
Montroeul-au-Bois, Montroeul-sur-Haine, Mont-Saint-Au-
bert, Morlanwelz, Moulbaix, Mourcourt, Moustier en Naast; 
met verwantschapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 47, 2016-4. Tweede nummer over 
moord, misdaad en machtsmisbruik in het land van Nevele 

[bijna alle artikelen van 
S. De Groote o.a. over de 
terechtstelling van de 
graaf van Horn in 1568 
te Brussel en de moord 
op diens broer Floris van 
Montigny in 1570; enkele 
heksenprocessen; diver-
se moordzaken uit de 
20e eeuw.

Idem, jg. 48, 2017-1. A. 
Bollaert: Een vergeten 
eerbetoon aan koning 
Leopold III tijdens de 
Tweede Wereldoorlog; 
A. Dhondt: Het laatse 

slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog te Merendree; A. 
Dhondt: Herinneringen aan gesneuvelde soldaat Eduard Ver-
hetsel [1893-1918]; S. De Groote: Kleine en grote verhalen van 
het Land van Nevele uit de Vlaamse pers tijdens 1914-1918; M. 
Yde: Vaders horloge, een herinnering aan de meidagen 1940; 
A. Martens: Huisvesting van de parochiepriesters van Hans-
beke [1624-2000].

De Mechelse Genealoog, jg. 41, 2017-1. L. Buts, E. Van Loo: De 
brug van Hullebrug in 1611 [transcriptie en toelichting bij een 
acte van Albrecht en Isabella waarin zij Engelbert van Im-
merseel toestaan het bruggeld te verdubbelen]; L. Vervloet: 
Over de vorming van familienamen [in Nederland; opmerke-
lijke familienamen als Naaktgeboren en Poepjes, die in 1811-
1812 werden aangenomen, bestonden al veel eerder]; L.Buts: 
Getrouwd met je schoonmoeder [fout in huwelijksacte van 
Martin Samyn x 1804 te Geluwe Rose Mestdagh]; L. Vervloet 
Doop in de baarmoeder [met behulp van een doopspuit].
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 Idem, jg. 41, 2017-2. R. Lambrechts: De oude kerkrekenin-
gen [ondergewaardeerde bron van genealogische gegevens; 
voorbeelden 16e eeuw]; Mechelse vondelingen [auteur niet 
vermeld; naamgeving; gegevens van 42 vondelingen uit Mech-
elen 1778-1793]; Ph. Van den Eynde: Zet Aldfaer naar je hand 
[invoegtoepassingen].

Le Parchemin, jg. 81, 2016 nr. 425. F. de Montpellier: Des grès 
de Bouffioulx aux armes Montpellier [keramiek ca. 1600; 
genealogisch schema Montpellier 16e–19e eeuw]; H. Doux-
champs: Les quarante familles belges les plus anciennes 
subsistantes Oldeneel [uit Overijssel, sinds 1315, oorspron-
kelijk Vinke geheten; stamreeksen van Nederlandse en sinds 
eerste helft 19e eeuw twee Belgische takken]; Marquis de 
Trazegnies: Les seigneurs de Wedergraet, une branche peu 
connue des Trazegnies [omvangrijk artikel, waarin de veron-
derstelling van Guy en Raoul de Liedekerke in hun ‘Histoire 
de la maion de Gavre et de Liedekerke’ (1957, 1969) dat Otto 
IV en zijn dochter Marie, van 1357 tot 1445 heer en vrouwe van 
Wedergraete (Contrecoeur) uit het geslacht Gavre stamden 
(ook zo in diverse delen van de Europäische Stammtafeln) 
wordt weerlegd; de bastaard tak Scalken (voorouders van de 
huidige prinsen de Ligne); ruim aandacht voor het verwante 
geslacht Schoonvorst (Schönforst)].
 Idem, 2016 nr. 426. J-F. Houtard: La famille Triest originaire 
de Lede [genealogie 17e eeuw tot heden; aanzienlijke stijging 

op de maatschappelijke 
ladder; een schilderij van 
onze koning Willem I met 
kanunnik Petrus Triest 
siert de omslag]; H. Doux-
champs: Les quarante 
familles belges les plus 
anciennes subsistantes 
Orjo [vermoedelijk via 
een dochter stammend 
van Jean de Walcourt, 
seigneur d’Orjo, zeke-
re stamreeks 1485 tot 
heden]; G. de Bailly: Les 
barons van Slingelandt, 
une lignée de regenten 
au coeur de pouvoir à la 

Haye au 17e et 18e siècles [de auteur zonder twijfel nazaat van 
Agatha van Slingelandt x 1821 Amédée de Failly schetst de op-
komst van deze Dordtse familie als onderdeel van de geschie-
denis van de republiek; biografieën van Govert, Barthout, Si-
mon en Hendrik van Slingelandt; stamreeks 15e-19e eeuw]; D. 
Rey, J-J. van Ormelingen: Etat présent de la branche belge de 
la famille genevoise Rey [genealogie begint met Jacques Rey 
x 1781 Marie Filliol, alleen de Belgische tak afstammend van 
hun protestante kleinzoon Arnold x 1821 te Luik Hélène Gérard 
uitgewerkt tot heden; Jean Rey, voorzitter van de Europese 
Commisse]; S. de Wolf: Nos beaux portraits: Henri Joseph van 
Susteren, 14e évêque de Bruges [1668-1742; biografie].

 Idem, 2016 nr. 426bis. Inhoudsopgave en index Le Parche-
min 2016, voorts B. D’Hoore, M. Cardon de Lichtbuer: Inventaire 
des archives de la famille Cardon de Lichtbuer; Revue des re-
vues [artikelen uit Belgische tijdschriften in 2016 verschenen].
 Idem, jg. 82, 2017 nr. 427. Baron A. von Linden †: Les clefs 
des faux de Butkens [samenvatting (in het Frans) van artike-
len (in het Duits) uit de jaargangen 1900 en 1901 van het (Ne-
derlandse) tijdschrift De Navorscher over de beruchte verval-
singen van Butkens]; H. Douxchamps: Les quarante familles 
belges les plus anciennes subsistantes, Lynden (Aspremont) 
(suite) et la Marck [verv.]; M. Delvaux: La famille Dumon [ge-
nealogie 18e-20e eeuw van oorspronkelijk Franse familie, 
waarvan een tak in België diverse politici voortbracht; Grand 
Ry, Le Hon, van Zuylen van Nyevelt]; F.M.J. Müllender: Les 
épousailles d’Odile de Pallandt [ca. 1590-1666; vrouwe van 
Reuland, huwde vier maal]; M. Gillion: Testament de maître Je-
han Gillion, chanoine de Sainte-Waudru à Mons (1496). Com-
plètement à la généalogie de la famille Gillion de Trélon [aanv.; 
reconstructie oudste generaties aan de hand van testament 
uit 1496]; J.-J. van Ormelingen, D. Breuls de Tiecken: Nouvel-
les armoiries ecclésiastiques [Mgr. Lode Aerts, 27e bisschop 
van Brugge]; vragenrubriek: antwoorden Ronstorff [Brussel, 
19e-20e eeuw] en de Hampteau [Bouillon, 16e-17e eeuw].

De Rode Leeuw, jg. 47, 2016-4. T. Schalenborgh: Het archief 
van de rechtbanken voor oorlogsschade [periode 1919-ca 
1930; 24.000 vonnissen bleven bewaard]; J. Pipeleers: Zoek-
tocht naar een gesneuvelde oom: Gerard Delcour [Joannes 
Gerardus, gesneuveld 31 okt. 1918, blijkt als Gérard Jean 
Delcour geregistreerd en begraven; kwst. 32 kwn.; Collette, 
Schoenaerts, Buckinx]; P. Miebies: Quod erat demonstran-
dum, van Muwis naar Miebies of niet? [voorvader Fredericus 
Miebies, in 1795 te Den Haag gehuwd met Jacoba Betger, 
waarschijnlijk identiek met Fredericus Muwis, gedoopt 18 
sept. 1760 te Kuringen bij Hasselt]; Th. Stevens: Heemkunde 
Ham en het digitaal aanbod voor genealogen [kerkhofinven-
tarissen]; M. Kunnen: Testamenten verleden voor de pastoors 
te Opitter 1700-1777 (1) [samenvattingen 9 testamenten 1700-
1722; volledige transcriptie van dat van Geurdt Schrijvers uit 
1702].
 Idem, jg. 48, 2017-1. J. Geraerts: Joseph Joannes Geraerts 
sneuvelde in de Groote Oorlog [1894-1914, uit Genk, kwst. 32 
kw.]; T. Schalenborgh: Het archief van de rechtbanken voor 
oorlogsschade [acht soorten schade, samenvattingen van 30 
vonnissen; Hamers, Westhovens, de Renesse]; H. Van Lies-
hout: Een nieuw stamboek familie Van Moll; K. Van Acker: Mi-
litaire archiefbronnen voor genealogisch ondezoek; Th. Coun: 
Peter- en meterschap bij doopsel en vormsel als huwelijksbe-
letsel; M. Kunnen: Testamenten verleden voor de pastoors te 
Opitter 1700-1777 (2) [samenvattingen 8 testamenten 1724-
1730; Cretskens, Renkens].

Taxandria [Antwerpse Kempen], 2015 nr. 87. S. van Clemen: 
Activisme in Turnhout [streven naar zelfstandigheid voor 
Vlaanderen tijdens WOI]; J. van den Bergh: Een verkenning van 
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de Turnhoutse schepenregisters en schepenbrieven 1342 tot 
1461 [beschrijving onderwerpen; indexen op website Stadsar-
chief Turnhout]; S. van Clemen: Frans Van Ravensteyn in mei 
1940 [op 10 mei werden alle strijdbare mannen opgeroepen 
naar West Vlaanderen of Frankrijk te vertrekken; dagboek 
van zwerftocht door Frankrijk]; G. Hendrix: Ketterse verzen 
van Palingenius via Jan Luyten, landdeken van Lier, nu in de 
trappistenabdij Westmalle [gedichten van de postuum tot 
ketter verklaarde Palingenius (ca 1500-ca 1543) bleven in 
omloop zonder vermelding van de auteur]; G. Landuyt: Het 
zevende schooldistrict van 1815 tot 1830; J. van den Bergh: 
De Vroenten van Turnhout en Arendonk; hun ontstaan en po-
ging tot geografische omschrijving [woeste gronden, in 1331 
door hertog Jan II van Brabant (tweede echtgenoot van onze 
Jacoba van Beieren) verpacht aan Turnhout en Arendonk]; J. 
Jansen: Filip Lammekens en zijn sacramentstoren (1534-1544) 
herontdekt in de abdij van Tongerlo [acht reliefs en vier beeld-
jes, stiekem behouden door broeder Kees Van Heijst, blijken 
restanten van de ooit beroemde sacramentstoren].

Van mensen en dingen, jg. 14, 2016-4. O.a. D. Mattens: Dienst-
personeel bij elitehuishoudens in de 18e en 19e eeuw; idem: 
Over dienstboden bij landbouwers in Vlaanderen 17e-19e eeuw; 
B. Vos: Post-mortemfotografie.

Vlaamse Stam, jg. 52, 2016-4. M. Larmuseau: Verborgen in 
het DNA: Koninklijk bloed [complottheorieën inzake het do-

delijk ongeluk van ko-
ning Albert I ontzenuwd 
aan de hand van DNA 
onderzoek van blade-
ren met bloedsporen]; 
P. Eyckerman: Analy-
se van een familiefoto 
Brand/Brant [bijschrift 
op oude familiefoto kan 
niet kloppen, pogingen 
om met diverse tech-
nieken de identiteit van 
de geportretteerde te 
achterhalen]; G. Desmet: 
Porseleinkaarten als 
illustratie bij een fami-

liegeschiedenis [aanleiding geboortekaartje van Edouard Van 
Hilfte *1845; gezinnen Van Hilfte en Hendrickx; NB: in het gezin 
Hendrickx ontbreken het derde en het vierde kind, het vierde 
kind moet Maria Francisca Hendrickx zijn geweest, de moeder 
van de baby uit 1845]; W. Devoldere, V. Vermassen: Interview 
met Luc Martens over zijn familiegeschiedenis [Vlaams politi-
cus *1946]; P. Donche: Genealogie Voet te Brugge [omvangrijk 
artikel (33 p.); gen. 14e-17e eeuw; in generatie IX de genealoog 
Marius Voet 1613-1685]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in 
de Gazette van Gend, 1791, 1790 [47 oproepen, veelal met frag-
menten uit de kwartierstaat van de overledene, o.a. Sermuys, 
Vierlinck, Verspilt, Eine, Hillaert, Arents, Huyghe, Luycx]; M. 

van den Driest: Drusius en zijn familie [gen. Vanden Driessche 
uit Oudenaarde 15e-17e eeuw]; R.M. Jammart: Het cijnsboek 
van Gaasbeek 1550-1705, een bloemlezing [integrale tran-
scriptie zal in boekvorm verschijnen]; J. Grietens: De vrouw 
die twee maal overleed [1851 of 1863; verwisseling doordat 
twee vrouwen elkaars stiefmoeder – en dus ook elkaars stief-
dochter - waren]; Nieuw geregistreerde wapenschilden [8 
stuks, met afb., wapenspreuk, beschrijving en motivatie; o.a. 
Zwaenepoel, Vandenhoucke, Lauwens]; K. De Decker: Jaak 
Peeters en zijn nazaten [vijf telgen uit de familie Peeters wa-
ren van 1801 tot 1941 notaris te Willebroek]; B.O.N. Hinnekint: 
De West-Vlaamse jurist Jean François Hennekindt wordt de 
gevierde operazanger Giovanni Inchindi [1798-1876; lange lijst 
van optredens, enkele voorouders en parenteel 19e eeuw]; 
E. Degruyter: Familiegeschiedenis in een moderniserende 
samenleving [vluchtelingen tijdens WOI; 8 kw. van Clara Cas-
telein *1922, grootmoeder van de auteur]; N. Staes: Het lezen 
van tafels met begrafenisgegevens uit parochiereisters [prak-
tische voorbeelden]; R. Jans: De conscrits van Zoersel, Halle 
en Sint-Antonius [met enkele genealogische gegevens van 63 
jonge mannen die moesten vechten voor Napoléon; Saldien, 
Koninck, Van Uijtsel, Veraa]; Op werkbezoek bij de Nederland-
se Genealogische Vereniging [6 augustus 2016 in Weesp].

Westhoek, jg. 32, 2016-2. F. Hooghe: Ieper en Poperinge onder 
het regime van Filips van Artevelde en de grafelijke repres-
sie nadien (1379-1384); W. Beele: Wat waren de maetsaerden 
eigenlijk? [15e eeuw, takkenbossen, later ook brandstapel]; 
J. Beun: Vier lijsten met pioniers van de kasselrij Ieper uit de 
jaren 1570-1575 [ongewapende jonge mannen, waarschijnlijk 
vrijwilligers,die grondwerken verzorgden voor de passage van 
leger en kanonnen; 200 namen]; N. Boussemaere: Een verij-
delde plundering van granen in Steenstrate op vrijdag 31 janu-
ari 1766 [met genealogische gegevens van de hoofdrolspelers 
van beide kanten; Leroy, Mortier, Vandenbussche, Houvena-
gel]; A. Preneel: De verpachte onroerende eigendommen van 
de abdij van Zonnebeke (18e eeuw) [uit het bewaard gebleven 
register van ontvangsten uit 1791 blijkt dat de abdij uit 232 on-
roerende goederen inkomsten genoot]; G. Sedeyn: Het kohier 
van de Emprunt Forcé in het bestuurlijk kanton Elverdinghe 
(1796) [dwanglening ten tijde van het Franse bewind; lijst van 
honderden ‘aangeslagen’ burgers, verdeeld in 16 welstands-
klassen].

Duitsland
ASF Informationsdienst [Saarland], 2017 nr. 202. Spitzen-
ahnenlisten H. Bernardy en H.-J. Klein-Brodka; J. Kaldenbach: 
Saarländer im Amsterdamer Notariatsarchiv [Witheyn, Ni-
clas, van Alphen, Reus, Froelich, Goll von Frankenstein].

Beiträge zur Westfälischen Familienforschung, Band 72/73, 
2014/2015. Teilband 1: themanummers Menschen aus Stadt 
und Herrschaft Rheda in Mittelalter und Neuzeit. [unter Wi-
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dukind (1170), Edelherren 
zur Lippe, Grafen von 
(Bentheim)-Tecklenburg; 
kloosters Herzebrock, 
Marienfelde en Clarholz; 
von Are, von Arnsberg, 
von Waldeck, von der 
Mark, von Schwerin, von 
Spiegelberg, von Moers, 
von Hoya. von Plesse, von 
Berg (‘s-Heerenberg), von 
Rietberg, von Hessen, 
von Neuenahr, von Nas-
sau-Wiesbaden-Idstein, 

von Anhalt-Dessau, Alverdissen, von Hessen-Kassel, von Ro-
now und Biberstein, von Isenburg-Meerholz, Steinfurt, von 
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, von Rothenburg, von Schön-
burg-Waldenburg, von Hardenberg, Fortescue]; J. Ossenbrink: 
Amtsträger ... Burgkapläne, Burgmannen, Ministrialen, No-
tare, Freigrafen und Richter, Rentmeister, Vögte ... von 1200 
bis 1800 [499 man, meestal voornamen; met naamindex]; J. 
Ossenbrink: Die Höfe und ihre Grundherren im Kirchspiel Rhe-
da [lijst, met talloze naamsveranderingen: Bödinghof-Wald-
mann/Wehle]; Johanniskirche ... Beziehungen zu Delbrück 
und Herzebrock [J. Huneke 1559; Brüggemann; von Padberg, 
R. Löwenherz, von Rouen, Papenbreer; alle 51 Pfarrer: 1201-
1854: Schnettlage; met bronnen 1219-1804]; H.J. Rade: Teck-
lenburger Besitz und Rechte im Delbrücker Land [Bosenhove, 
Röhling, von Oer, Timmermann, Wegescheide, Blome, Nüsche, 
Büsing, thor Borch, Pape, Schniedermeyer, Wilsmann, Sasse, 
Timmer, Göstenmeyer, Beringmeyer, Rellermann, Berhorst, 
Nelling auf dem Busche, Hagenbroick, Wiesing gen. Renneke 
vulgo Spreienfaenger]; aanv. Beventrup oder Pastors.
 Idem Teilband 2. J. Ossenbrink: Ems. Fluss und Ebene, Orte 
und Bauerschaften, Höfe und Hufen [von Emeshus, Emsmann, 
de Emesbroke; Allode und Lehen; de Rike anders geheten van 
der Emeze, Altmekere; bronnen: 1194-1318, 1844-1869; Gerling, 
Meier zu Graflage, Meyer Goebel, Hunewinkel, Mönchmeyer, 
Lütke Winkelmann; bronnen 1483-1790]; W. Schindler: Neues zu 
den Mumperogge-Mumperow-Mumpro [von Berg]; W.-A. Lewe: 
Die Familie von Brachum ... [Gerwin, Hölscher, Schürmann, 
Schmidt, Füchtewanck, Schomacher/in der Nateln].

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN], jg. 
11, 2016-4. OFB van Dauer (bij Prenzlau) online; Diamantene 
Hochzeit im 18. Jh. [Gótze x 1664 Neye uit Garlitz]; U. Morsch-
ka: Hofnachfolgeregelungen im 18. Jh. [in Grabko/Guben: 
Melan x Madebier gen. Nickel, Krautzig, Bulian, Lampe]; L. 
Bachmann: Von Winterthur nach Berlin – die ungewöhnliche 
Ahnengemeinschaft eines Ehepaares [Agathe, Burri, Studer, 
Rennekandt, Nekandt, Kosboth, Schikle, Kientsch, Dertinger, 
Klemmer]; G.-C. Treutler: Wer war Oberjäger Carl Friedrich 
Bracklow? [uit Falkenhagen; Hintze, Blumeyer]; Der Volks-
mund ... [Vogeler, Winter].
Computergenealogie, 2016-4. R. Eill: Woher weiß ich das? 

[bronnen vermelden, correct citeren]; D. Reuter: Fehler ver-
meiden [feiten versus interpreteren]; D. Reuter: über Daten-
diebe und quellenlose Onlinestammbäume; Ansichtskarten 
als Quelle; Die Quellenverwaltung in genealogischer Software 
[bronnen beheren in programma’s; met voorbeeld programma 
Citavi]; Digitales Familiennamen-wörterbuch Deutschlands 
(DFD) [van de naar schatting 800.000 namen staan er nu 
5000 op internet; project zal naar verwachting 24 jaren in be-
slag nemen].
 Idem, jg. 32, 2017-1. C. Ernestus: Von Nachbarschaftsstreit 
bis Straßenraub [ORA; J.A. Ernst in 1634, Fisler]; H. Kemme-
rich: Angeklagt wegen Hexerei [ongeveer 50.000 doden; 
Spee]; H. Feldten: Wer ist der Vater? [Meyer, Wickede, Fiene-
mann]; ORA-vondsten: Hesse, Dillenburg, Volmar. Hungerige, 
Duderstadt, Velten, Schmidt, Weyerstraß, Hadernach, Jhew, 
Forsthoff; Deutsches Steckbriefregister; Gaunerkartei; DES; 
Polizeiblätter; Juden- und Dissidentenregister 1815-1874 gaan 
online; Archivportal Baden- Württemberg; J. Kaldenbach: Digi-
tales Paradies Niederlande [mogelijkheden].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF], jg. 42, 2016 nr. 162. J. Angeli: der Paprikaprofessor- Ein 
Angeli aus Isztimer/Szekesfehervar [Angele x Winkler]; D. 
Dreyer: Banater in den Registrierungslisten des Gyulay Frei-
korps [alf. naamlijst 1794-1797; Augustin-Zimer]; Zweitschrif-
ten KB Batschka und Banat in Novi Sad [overzicht per dorp 
met jaartallen]; OFB Gottlob, Moritzfeld, Freidorf en Gross 
Betschkerek (Zrenjanin).

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, 2016-136. 
K.-L. Galle, L. Remling: Themanummer: Aus dem Taufbuch 
der lutherischen Kirchengemeinde Lingen von 1728-1812 [alf. 
naamlijst met complete transcriptie van de 681 dopelingen, 
met ouders, getuigen, indexen].
 Idem, 2016-137. H. Voort: In der Stadt Neuenhaus die Bür-
gerschaft verehrt ... [verplichtingen en verwachtingen; vanaf 

1550 voor 8 Joachimsta-
ler; later soms ook ge-
schonken: Krull x Wulff, 
Suederdick, Ahagen, v. 
Gesseler, Doeve, Jeliss 
Janssen van Utrecht, 
Strick, Crassus, Speck-
mann, Pontanus, T.C. van 
Nes uit Amsterdam, Tal-
jard]; H. Voort: Erbtag ... 
verschuldeten Meier-
höfen in der Grafschaft 
Bentheim [verlaten 
boerderijen; Blomering, 
J. Fabritius uit Arnhem, 
Stuurman, Odvelinck/

Lolevinck, Lohmann]; R. Cloppenburg: Der Hof Hanting in 
Lehe [nu van Schade, von Langen, Wolken, Trügging, Heiking, 
Dürken, Wacker, Norda, Rademaker, Nankemann, Heyen, 
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Schulte]; J.F. Boekhoudt: Gen. Gerrit Johan te Boeckholt [mili-
tairen in Velen; Engberinghoff, Kichliers/Kich uit Lier (B), Ave-
resch]; vervolg statistieken doopboek luth. Lingen 1728-1812 
[lijsten ouderlingen en diakens]; KB omgeving Lingen digitaal 
in Meppen, ook kranten; kerkhof van Wahn bestaat nog [in 
1877 werd het dorp door Krupp gesloopt voor schietoefenin-
gen]; Hof Wellen in Emsbüren-Berge 500 jaar oud.
 Idem, 2017 nr. 138. H. Voort: Waren die Pachtabgaben von 
eigenbehörigen Höfen immer unveränderlich? [nee; meiers 
vanaf 1406: ten Mersche, in der Lanckhorst, Marckwording, 
Wermer, Engsing, Lugerinck, Wunneman, Weel, Klinkhamer, 
Rutgerinck, Schulte Kolthoff, Emmingmann, Einhorst, Menck-
en]; idem: Elisäus Styl - ein Bentheimer Soldatenleben im 17. 
Jahrhundert [Stiel x van Besten, von Dülman, Fronhoffen]; 
Lingen was 4 x in Oranjebezit [Danckelmann, Wesken]; H. Len-
sing: Willem Iemhoff flieht nach Holland [deserteurs in W.O. 
I; Regenbogen, Veenas, Kip; confiscaties van goederen en 
bezit]; P.D. Wernicke: ‘Heimat, das sind Menschen’; OFB Wiet-
marschen en Schüttorf [met Isterberg, Quendorf en Samern; 
Suddendorf]; C. Spanhoff: Von Höfen und Hufen, Eschen und 
Kämpen; Arbeiten im Haus, Feld und Garten; neues Kreisar-
chiv Nordhorn; Fa. Flintermann [Lammering, Teeders]; Stol-
persteine [ten Brink in Denekamp en Auschwitz, Nussbaum 
naar Nederland, Ellermann, Cohen, Windmüller, Gödecke, Alt-
mann]; flessenpost [Wolters x Köweker, Visscher].

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], jg. 25, 2016-4 
(99). U. Bauer: Zur herkunft meiner Knötsch-Vorfahren [uit 
Leipzig en Püchau; veel dagloners; Knötzsch/Knetsch, Holtz-
mann, Geißler, Hamann, Hord, Krebs]; B. Bendix: aanvullingen 
biografie H.W. Döbel [schrijver van ‘Jäger-Praktika’ uit 1746]; C. 
Kirchner: Schülerarbeiten aus Kaufungen als genealogische 
Quelle [naamlijst Aurich-Winkler]; G. Kriependorf: Rekon-
struktionsversuch der Kirchenbücher von Mannstedt im 
Kreis Sömmerda 1674-1700 [opvullen lacunes, transcriptie; alf. 
naamlijst: Allndorff-Zeutnert].

Familienforschung in und um Osnabrück [FOS], 2017 nr. 63. 
Diebstahl der Ehrentafeln in Pente bei Bramsche; Findbuch Al-
tararchiv {Altarchiv?} der zur Gemeinde Kirchlinteln gehören-
den Ortschaften; W. Hofmeister: vervolg AL J. Langenberg (8) 
[kwnr. 128-223]; Gedenkstein für J.R. Pagenstecher auf dem 
Hasefriedhof enthüllt [Bergmeister; bouwde ook een Hollän-
der-Windmühle in Lechtingen]; vervolg (13) van dagboek P. Lan-
gemeyer [1916]; oudschrift: moord op M. Wieland]; schoenen-
zaak Goldbecker 1895-2008 [von Wulfena, Gut Wilften].

Familienkunde Niedersachsen, 2017 nr. 43. M. Dieke: Die evan-
gelisch-lutherischen Trauregister des Hochstifts Hildesheim, 
Band 2: Die ämter Ruthe und Steuerwald von den Anfängen 
bis 1800 [chronolisch afschrift uit Bledeln, Bolzum, Gleidingen, 
Groß Lobke, Heisede, Hotteln, Lühnde, Oesselse, Barnten, Groß 
Escherde, Kemme, Nettlingen, Sarsedt, Wirringen, Pautenberg 
en Schellerten]. Met index op beroepen, namen en plaatsen.

Genealogie [DAGV], jg. 65, 2016-4. J. Wagner: Zu einigen Fra-
gen der Luther-Genealogie [commentaar en correcties op 

verschillende tegen-
strijdige publicaties 
over de nakomelingen 
van Maarten Luther; Lu-
der, Lindemann, Polner, 
von Bora, Mackenrodt, 
Meme, von Warbeck, 
von Kunheim, Reinecke]; 
T.A. Kemper: Familienna-
men ohne Geschichte? 
[kritische opmerkingen 
over de DFD (=Digitalen 
Familiennamenwörter-
buch Deutsch lands)]; D. 
Oswald: Genealogische 
Quellen der Frühen Neu-

zeit aus herrschaftlichen Archiven [onbekende bronnen in 
het graafschap Sigmaringen; Pfeifer, Stroppel, Hiller, Speh, 
Wiedmann, Boos/Baust, Elgeus, Knittel]; M. Blazek: Auf die 
Anwendung der glühenden Zangen wurde verzichtet [bij 
moordaanklacht in 1702; geen gloeiende tangen gebruiken om 
bekentenis af te dwingen; Meyer, Wölcken].

Der genealogische Abend [Lippe], 2016 nr. 61. Wilhelm Mellies 
[politicus; kwartierstaat met veel naamsveranderingen: Bud-
de/Jürgensmeier; x Brokmann, Plogstert, Hilbrink, Tiemann, 
Hagedorn, Köller, Melges, Rieks, Kuhlenhölter oder Simins-
meier, Niemeyer, Engelkensmeier, Eke oder Arend im Eichen, 
Schmidmeier]; Kriegsbilder [aus Horn 1622, L. Beeck uit Hal-
lermund (Helmond?) bij ‘s Hertogenbosch; doodgemarteld; 
Deppe, Siepeler, Görder].
 Idem 2016 nr. 62. Kw.st. Horst Rackelmann [Dedert, Köpke, 
Thoke/ Wolter, Langklas, Heistermann, Köster, Rott, Vollmer, 
Berkemeier/ Arend hinter dem Berge, Hackemak, Brock-
schmidt/ Oberkrome, Brune/ Toveress, Efselmann/ Pollmann, 
Raubart/ Hebeler]; das Elb- National- Husarenregiment [Mit-
ter, Sielemann, Gliez, Kely, Benke]; J. Kaldenbach: Dienstver-
trag J.Ph. Kock uit Brake [1725; WIC].
 Idem 2016 nr. 63. Kw.st. Sven Högermann/ Stücke(mann) 
[Schmidt, Bradler, Wind, Koller, Dirl/ Dordel/ Durla, Nedow, 
Kamp, Büker, Sandkamp, Obst, Bischoff, Koch, Kolloff]; Ap-
felsinen 1830 in Detmold [Wist x Meyer]; Steckbrief 1830 W. 
Heithecker- Burre].
 Idem 2016 nr. 64. Kw.st. en publicaties Heinz Wiemann/ 
Knooke [Hanselle, Weeke, Schlüter oder Wolf oder Lüning, 
Hörtsmeier, Becker, Herzog, Blanke, Geise, Neese, Klöpping, 
Rüngener]; I.M. M. Willeke, met publicaties.

Der Herold, jg. 59, 2016-3/4. S. Kamp: Hugenotten in Branden-
burg-Preußen als Kulturvermittler ... ; L. Biewer: Das Wappen 
von Rheinhessen; N. Klüssendorf: Das Notgeldprojekt der Kas-
seler Herkulesbahn A.G. von 1921; R. Geike: Das Wappen des 
Landes Brandenburg 1945-1952; kommunale Wappenschau.
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Hessische Familienkunde [HFK], Bd. 39, 2016-4. B. Ditthardt: 
Fleckenbühl-Junker-Nicodemus. Die Spur einer niederadligen 
Familie im Herborner Raum [rond Herborn – Medenbach, 
15e-17e eeuw; Schephen, Thiel, von der Mühlen]; R. Grimm: 
Heiraten in Vilbel und Massenheim [verv. 1702-1791; naamlijst, 
o.a. Appel, Seibold]; A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien 
[Schollmayer, 8e-9e gen., 19e-20e eeuw; Anspach, Schmitt, 
Ries, Kaltenbach, Müller]; recensies: onderzoek heksenpro-
cessen aan de Universiteit Gießen; scherprechters Pach; OFB 
Altheim, Hering en Braunfels.
 Idem, Registers Band 38-2015 op artikelen, personen en 
plaatsen.

Historischer Verein für Geldern und Umgegend, tweeta-
lig jaarboek 2016. H. Eickmans e.a.: Het noordelijke Rijn- 
Maas-gebied na het Congres van Wenen 1815; R.P. Fuchs: Het 
machtsevenwicht in Europa [de Commynes, de Rohan; Vrede 
van Utrecht; Pitt]; I. Hantsche: Terriotoriale veranderingen. 
[Rheinland wordt Pruisisch]; G. Venner: Pruisen aan de Maas? 
[Generaliteitslanden, o.a. Luik/Maastricht, Overmaas met 
Valkenburg, Overkwartier van Gelre en Stevensweert werden 
Nederlands; Vrede van Parijs en Aken]; G. Halmanns: Neder-
rijnse Fransen worden Pruisen [casus Weeze 1815; veel ruzies; 
von Loë, Blücher]; F. Hermans: Nieuw land in beeld na 1815 [o.a. 
Kaart OSK M3 uit het Nationaal Archief; Kraijenhoff, de Man]; 
H. Eickmans: Het einde van de ‘hiesigen Landes-Niederländi-
sche Sprache’ [meertaligheid; verdringing van dialect en het 
Nederlands in Grieth, Mook].

Mitteilungen Ges. für Familienforschung in Franken, 2016 nr. 
54. R. Glas: Häuserbuch Alt-Forchheim; E. Hubrich: Ortsfami-
lienbuch Forchheim [1520-1802]; A. Uckele: Ortsfamilienbuch 
Cottenbach bei Heinersreuth (1596-1900).

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, 2014 nr. 86. 
G. Wilbertz: ‘... ein ehrlicher Mann und Meister ...’. Scharfrichter 
in Minden in der Vormoderne [beschrijving van beulen en vil-
ders vanaf 1459; Clausen, Voss, Kahle, Dille, Koch, Gebhardt, 
Hoffmann, Schmidts, Hartmann, Albrecht, Glaser, Kücken, 
Brandhorst, Mollhagen, Reinhardt]; K.O. Koop: Der Grenzbil-
dungsprozess zwischen den Königreichen Preußen und Han-
nover [in Amt Dielingen en Wehdem; 1837]; G.J. Pfeiffer: Mei-
ne Sammlung ist mir ... so zur Last geworden [C.W.A. Krüger 
1797-1868, beambte; Kruse, von Bunsen, Dyce]; M. Knüppel: 
Vier Briefe von Franz Boas an Hermann Wagner [1888-1891; 
ethnoloog]; Ausgegrenzt – Verfolgt – Vergessen [studies: G. 
Nußbaum; H. Lindemeyer, H. Leeser, F.W. Lenz, J. Hellmann].

Mitteilungsblatt AG Genealogie Thüringen (AGT), jg. 29, 2016 
nr. 111. Informationen zu Thüringer Archiven im Internet [o.a. 
Hauptstaatsarchiv Weimar]; T. Hermann: Vom armen Schul-
meisterlein [hertog Ernst I der Fromme voerde de algemene 
schoolplicht in]; T. Hermann: Webauftritt der AGT-gen.org neu 
gestaltet.
 Idem, 2016 nr. 112. H. Ulle: Familienwappen in Thüringer Kom-

munalwappen [(von) Hanstein, von Papenheim/Pappenheim, 
von Pölzig]; C. Kirchner: Das Seelenregister der Gemeinde Sol-
stedt bei Mühlhausen 1642 [Spar, Schmidt, Koch, Zischke].
 Idem, 2016 nr. 113. C. Kirchner: Die Nutzung von Sekundär-
quellen am Beispiel der Familie Hengelhaupt aus Zella St. 
Blasii [Müller, Hoffmann, Diemar, Ehmeiß, Reiß, Albrecht, 
Leyh-Metzger, Recknagel, Kraußer, Göcking, Böhnert]; K. 
Volkart: Petschafte als familiengeschichtliche Erinnerungs-
stücke [zegels; Reischel, Juncker]; U. Hagner: Schulmeis-
ter und Lehrer / und Müller in den Trauregistern von Roben 
1591-1875 [nu Gera; Wachschuh, Zaulich, Feller, Encke, Tel-
cher, Zopff, Illgen, Limberg]; D. Braun: Ein Duell ... Flucht 
Schweden-Thüringen [Scipio, Volkhardt, Rudruff, Barch-
feld, Fulsa, Wild, Trier, Blankenberg, Zink, Fulda, Bertram, 
Römhild, Schmidt, Röder, Melßheimer, Schreiner, Schneider, 
Heumann]; K. Lehmann: Hexenwahn und Hexenverfolgung 
als Folge der reformation? [Glockner, Gödelmann, Leo]; D. 
Weißleder: Wir haben sie noch nicht alle [familievereniging]; D. 
Hesmer: Gedcom; J. Richter: Die Meilensteine im Unstrut-Hai-
nich-Kreis und im Eichsfeld [post].
 Idem, 2016 nr. 114. B. Hoffmann: Spitzenahnenliste meiner 
väterlichen Großeltern Hübschmann und Nothnagel [32 kwar-

tieren]; J. Keyßner: Die 
Auswirkungen von Se-
kundärquellen / Sell’sche 
Bücher ... Fam. Grum-
bach- Schott [x Linck, 
Debes, Deuschler];
J.F. Weißleder: Der Pedell 
aus Göttingen 1782-1863; 
Die 32-er Ahnenreihe des 
Th. Engelhardt [x Fran-
ke, Michael, Dick, Dill] 
en T. Herrmann [x Lenz, 
Schulz, Albrecht, Eck-
ardt, Henneberg, Kraft, 
Hartmann, Kreith, Roth, 
Volknant, Lehmann, 

Frank, Göring, Schreiber, Bittner, Kistner, Karlmann, Adler, 
Beck, Bode].

Mosaik [Klever Land], 2016-4. D. Greffin: Die Geschichte der 
Familie Bollinger [19e-begin 20e eeuw; Sack]; J.W. Euwens: 
Gerichtsbote und Bürger von Kleve. Einiges zu der Familie 
Driessen in Kekerdom [17e eeuw; gebruik van Gerichtsproto-
kollen om familieverband te bewijzen]; M. Wennekers: Mosaik 
geht Partnerschaft ein [met de stichting OSGB, dat het Oost-
gelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 
uitgeeft]; J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard Luib (20) 
[Braam, Vierboom, Willemsen, Verwaijen, Holtermann, Awa-
ter].
 Idem, 2017-1. G. Driever: Vom Totenzettel der Johanna 
Driever ... nach Düsseldorf [1880-1894; x Jonas, von der Leyen, 
lakfabriek; Weise, Kamper, Nierhaus, Hendricks, Goeckeler, 
Mertens]; M. Wennekers: Niederlassungen von deutschen in 
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‘s Hertogenbosch 1750-1811 [naamlijst Aldroggen-Walchert]; 
G. Voldenberg: Aus den Amtsblättern der regierung zu Cleve 
1816 [leuke bron: Hollandgänger krijgen speciale, gratis pas-
sen; werkgever Hallensleben; regesten Wissen 1245-1798 en 
Xanten 1119-1490]; J. Telaar-Meyer: Ein Soldatenschicksal in 
WO I [Th. Weibels 1893-1914; Seesing]; J. Kaldenbach: Achtung 
vor Übersetzern ... [Schönhoff = Schoonhoven, uit Bussum? x 
van Driel]; J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard Luib (21) 
[Nederlandse kwartieren: Awater, van Duin, Hermsen, Hoe-
sen, Claassen, Steck, Remy, Gieling, van Hasselt, Roording, 
Disch, van Alen, Scholten, Oostendorp, Böckenhoff, Lensing, 
Schneemann].

Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde, Quellen und 
Forschungen Bd. 5, 2015. G. Janssen, H. Wiese: Was kommt auf 
den Brautwagen? Ehevertragen und Testamente aus den Jah-
ren 1630-1648 im Kirchspiel Westerstede [178 samenvattin-
gen: Flinken, Bolye, Kroßen x Diricks, Meinen x Hobbye, Ficken 
x Kleßen, Moelmann x Smidts, Vahrs x Spasdytt, Klinkebile, 
Hogen, Tiye, Eilers xTalen/ Pypers, Meinen, Timmerman, Duy, 
Ulken, Blancken, Kruse x Kloppenborges, Helwich x Zysens, 
Spasitt x Vahres, Meiny, Kleßen, Hovedes, Hobbi x Kleßen, 
Pfumpeies, Braunkes, Hippy, Foelken, Stomer, Smidt, Voß, 
Stroye, Festy, Vagtes, Styf, Kramer, Bunninges, Gröninges, 
Warncken, Lakemeinen, Katen, Wymken, Bolye, Boryes, Fol-
tenio, Swengels, Garnholt, Syvcken, Hermans uit Osnabrück, 
Blancken, Fißen, Oltmans, Wytken, Niedricks, Röben, Willies, 
Scholly, Rencken, Vogels, Gerken, Gerdts, Hupens, Ulken, 
Hagens, Wymken, Braye, Wemmy, Albers, Hagens, Swehrs, 
Sparks, Weiman, Deye, Muggenborch, Zuysens, Simens, 
Rußel, Fehmye, Willies, Kapers, bei der Langenbrugge, Ott-
ken, Dreckmann, Morborch, Lubbers, Bohms, met index].
 Idem, Sonderausgabe, gelbe Reihe 33, 2011-2012. G. Car-
stens: Butjadingen und Stadland: Weinkaufregister über ein-
gedeichte, neuvermessene und ausgetane Deichländereien 
1577-1606 [828 namen].
 Idem, 36. G. Diers: Kirchspiel Krapendorf zuzügl. Sevelten 
und Lüsche. Einwohner, nach Urkunden und Steuerregister 
aus der Zeit 1607-1672 [1509 namen, 252-12-8 Reichstaler; in-
dex].
 Idem, 37. F. Thoben: Das Saterland. Einwohnerverzeich-
nisse des ‘Seelterlounds’ mit den Kirchspielen Strücklingen/
Utende, Scharrel und Ramsloh von 1606, 1629, 1662, 1665, 
1672 [1082 namen, 93-9 Reichstaler].

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2016 nr. 95. A. 
Himmermann: vervolg Auswanderer in die USA aus dem 
Kirchspiel St. Johann [alf. lijst Menke-Wolf, 200 m/v]; J. Kal-
denbach: Die Autobiografie von Ernst Heinrich Krelage 
(1786-1855). Eine Eper-Haarlemer-Frankfurter Bilderbuch-
geschichte [transcript van manuscript 1795 van Haarlems 
Archief; stichter van Bloemhof in Haarlem; na 50 jaarlijkse 
herfstreizen in Frankfurt voor zoon Heinrich geschreven; exm. 
L. Meyer; Block, Sandtmann, Moerbeek, Thomas, Kuhlman, 
Ellmann, Ambrosius, Dallmann, Tackenberg, von Lennep, Hil-

vers, Niemann, Feistelmontel, Rijs]; H. Möller: Möller, Schmie-
defamilie in Menslage und Auswanderer nach Nordamerika. 
Eine Spurensuche [Spöde, Bodemann, Hammermann, Hinz, 
Middendorf, Brandt, Krümberg, vor der Wösten, Sannemann, 
Moehring]; M. Bergmann: Reformation und Emigration im 
Land Salzburg [von Raitenau, von Kuenburg, von Firmian]; K. 
Hinze: Fluchtgeschichten.

Ostfriesische Familienkunde, 1986 Heft 7. E. von Reeken: 
Zur Geschichte der Emder Taufgesinnten (Mennoniten) 1529-
1750 [met Schutzgeldlisten voor Joden 1601-1749; naamlijsten; 
mennistengeld 943-8-10 Rtl per half jaar; index].

Roland zu Dortmund, Bd. 22, 2013 (verschenen 2016). J. Pe-
ters-Schlebusch: Von Berchem aus dem Hause Berchum 

an der Lenne [stam-
boom in brokstukken 
13e-15e eeuw; kwst. 
Anna S.A.C.F. Von Ber-
chem, x Freiherr von 
Arnim, xx von Münchow, 
7 gen.; von Ripperda, 
von Hugenpoth, von 
Baer zu Baernau, von 
Plettenberg, von Dün-
geln, von der Recke, von 
Münchhausen]; D. Hof-
macher: Ergänzungen 
zur Ahnenliste Leib aus 
Rheinhessen [met An-
hang Grub/Group, naar 

USA]; C. Loefke: Nachkommen-Tafel von Büren aus dem 
Nachlass Tyrell/Hatzfeld [Johann von Büren, rentmeester te 
Ahaus 16e eeuw, x Sybilla van Kernebecken, 9 gen.; Bruchau-
sen, Billich, Rave, Schmale, Droste, Koevoet, Lipper, van der 
Beck, Zurmühlen]; C. Loefke: Das Testament des Hermann 
Tigges aus Leveringhausen von 1811; J. Kaldenbach: Dort-
munder in niederländischen Archiven; C. Loefke: Ahnenliste 
Potthof aus Aplerbeck [6 gen., 1639-1817; Werth, Hagedorn, 
Klute, Ringelband, Surmann, Westerhoff, Hengstenberg (te-
rug tot 1520)]; C. Loefke: Mit wem war der Wiedenbrücker 
Bürgermeister Otto Volmari verheiratet? [omstreeks 1535-
1537]. Met indexen.

Sächsische Heimatblätter, 2016-4. F. Luft: Johann Friedrich 
Schild (1668-1716) [grondlegger wittewaren industrie]; Von 
der Erfindung zur Erzeugung von Holzschliff [Fr. G. Keller 
(1816-1895)]; ‘Verfahrens zur Herstellung von Pappschachteln’ 
[Simon Junghans (1842-1913)]; Der Beitrag Wilhelm Heinrich 
Uhland (1840-1907) zur Anerkennung des Ingenieurberufes 
... ; Der Nachlass des Geologen Roland Strecker (1927-2007); 
Trau gott Leberecht Pochmanns Bildnisse ... ; Carl Adolph 
Gottlob von Schachmann (1725-1789).
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Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 
[VFBW], Bd. 34, 2016. T. Teyke: Das älteste Meßkircher Bru-
derschaftsverzeichnis [ondanks de brand van 1749 zijn de DTB 
toch vanaf 1669 compleet; dit stuk loopt vanaf 1571; transcrip-
ties, veel adel; Dornfogel, Kob, Strölin, Wiglin, Bayr, Dägen-
hart, Willtman; met alf. naamregister Ackerman-Wiltman]; R. 
Mauz: Dass wir und unsere Kinder doch das Brot haben mö-
gen. Ein Schuldverzeichnis des Klosters Denkendorf von 1503 
[Propst P. Wolf; met borgen; Heberlin, Krenn, Wirtelin, Tabeler, 
Siolber, Kamlach, Reutter, Bloching, Rütter; met lijst van Korn- 
und Gerstengeld 1504 en Einwohner: Beck-Zürn]; L.G. Gund-
ling: Die Wege der Gundlinge nach Osten [aanvullingen]; G. 
Klugermann: Herrschaft Rötteln und Landgrafschaft Sausen-
berg um 1621. Ein ungewöhnlicher Berain [von Baden-Durlach, 
lijfeigenen 1622; afkoop; alf. plaatsnaamregister: Auggen-Zi-
zingen]; K. Huber: Karl Magnus Leutrum von Ertingen (1680-
1738) - Offizier, Diplomat und Dorfherr [uit Dürrn im Enzkreis; 
wapen; von Bobenhausen, von Riedesel, von Heimscheberg (in 
Hollandse dienst), von Schwarzkoppen- Rottdorf, von Fisch-
bach, von Waldburg]; L. Hohwieler: Die badischen Vorfahren 
von August Lydtin, Tierarzt und Veterinärbeamter 1834-1917 
[uit Weisweil/Ihringen; 11 gen.; Lütti, Mosser, Ballweg, Hun-
zinger, Mattmüller, Wolf, Krautheimer, Boos, Trotter, Gräslin]; 
Aanvullingen: Brösamle im Raum Nagold; Schlecht (fazanten-
jagers); Försterfamilie Holtz (houtvesters); Knoderer in Sulz-
burg/Baden; H.E. Hennige: Quellen zur Genealogie im Internet.
 Idem, Rundbrief, 2016 nr. 30. Raff; Nachlass H. Deck er-
Hauf ontsloten.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde (ZNF) jg. 91, 
2016-4. S. Paap: Eine Frauenleiche in der Hamburger Außenal-
ster [L.B. Becker, dienstmeisje, 1909; achter de ‘Hercules’ aan 
door het ijs gesleept; zelfmoord?; Pego, Pietsch, Zacharias, 
Nürnberger]; vervolg Stellingen 1845-1919 [v. Nettelbladt; Stie-
per, Schomacker, Dohrn, Pöpleu, Klügling, Michelsen]; O. Puff ahrt: 
Straftatbestände im Gartower Bezirk [v. Bülow, Grävemeyer, 
Hildebrand, Ohnesorge, Jancke, Guhl, Dittmer, Steil, Schelte, 
Heidmann, Papel, Siebenbrodt, Ruge]; S. Paap: Berichte und 
untersuchungen von Todesfällen auf Schiffen [Hamburg, 1899-
1946, tientallen namen, o.a. Simon Blankendaal, kok op de 
‘Gaasterland’]; H.-J. Gut: Karl Genzken (1784-1858 Dompropst in 
Ratzeburg [exm. Sager, Thoms; wapen; Schüler, Eilers, A.L. Röhr 
uit Middelburg]; K. Volkart: Siebzig Jahre im Niedersächsischer 
Landesverein für Familienkunde ... [Haasemann]; A. Peterburs: 
Ertrunkene bei Geesthacht [1566-1630: Boekendael/Braken-
dall, Dettloffs, Schlawetaw, Krahmer, Kien, Meyen./Mein].
Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [AgoFF], jg. 
64, 2016-4. L. Krieger: Die Familie Mekelburg in Wilkendorf 
... [in Amt Rastenburg en Seehesten]; B. Krinke: Die auswir-
kungen der Kolonisation Preußisch-Litauens nach der Pest 
1705/10 [Siebert, Bergau, Spiers]; S. Schober-Wischkony: 
Trauungsbuch r.k. Pfarrei Peiskretscham (Oberschlesien) [na-
men bruidsparen 1750-1767]; M. Hirschfeld: Oberschlesier als 
Arbeitsmigranten ... Delmenhorst (6) [alf. per jaar, 1897-1898].
 Idem, Arbeitsbericht AgoFF, 2016-4. BS-gegevens 1825-

1945 van Königsberg/Neumark uit Lokalzeitungen; Schöp-
penbuch von Krummenfließ 1610-1840 ontdekt [Staatsarchiv 
Stettin].

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], jg. 38, 2016 nr. 152. G. Blanc Cesan: 
Les victimes du Tribunal Révolutionnaire dans le Val-de–
Marne, essai de recensement [verv., biografische gegevens 
van nog negen van de gevonden 18 slachtoffers van de Grande 
Terreur uit 1794]; A. Jouvin: Natifs du Val d’Oise mariés ou dé-
cédés en Seine-Saint-Denis [aanv. 29 personen]; L. Quennet: 
Ascendance francilienne de Laurence Quennet [*1983; alleen 
voorouders uit Île-de-France vermeld; ca 230 kw.]; B. Jérôme: 
Liste des Sartrouvillois reçus à l’Hôtel des Invalides à Paris 
1673-1796 [slot, met details van 12 opgenomen invalide militai-
ren uit Sartrouville].
 Idem, jg. 39, 2017 nr. 153. B. Jérôme: Guerre de 7 ans. Com-
battre pour la France en Amérique [1755-1760; biografische 

gegevens van vier com-
battanten uit Sartrou-
ville; Mallard]; J. Rocher: 
Les bases de données 
en ligne sur le site du 
CEGHIF, mode d’emploi 
[CEGHIF-Cercle d’Étu-
des Généalogiques et 
Héraldiques de l’Île-de-
France, uitgever van 
Stemma]; A. Jouvin: 
Natifs du Val d’Oise ma-
riés ou décédés en Sei-
ne-Saint-Denis [aanv. 
21 personen; 18e-19e 
eeuw]; J. Huguin: Carriè-

res-Saint-Denis, curieuse découverte [overblijfselen van het 
croix Bontemps, neergehaald tijdens de Franse revolutie]; 
L. Quennet: Ascendance francilienne de Laurence Quennet 
[verv.; kwn. 602-2217]; B. Jérôme: Ecquevilly, un village Yveli-
nois [parochie-acten zijn on-line in te zien].

Luxemburg
De Familjefuerscher, jg. 32, 2016 nr. 92. R. Nolden: Luxembur-
ger Schöffenurkunden im Stadtarchiv Trier [23 regesten, 1341-
1692 met index]; H. de Pinchart de Liroux: Habitants, soldats et 
officiels de Luxembourg-Ville du 16e au 18e siècle – 140 notes 
glanées aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles [aanv. 
op eerdere publikaties; 140 korte beschrijvingen van archief-
stukken uit 1422-1809 met index]; G. Franz: Augusta Roman-
duorum – zur lateinischer Benennung der Stadt Luxemburg 
in der Renaissance [Romeinse benaming na de Renaissance 
vergeten, herontdekt in een dissertatie uit Trier]; M. Trossen: 
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La ville de Luxembourg 
à la pointe du progrès 
technique: 1680 – le 
Magistrat achète les 
premières pompes à in-
cendie; G. Juen, J-C. Mul-
ler: Tiroler Auswanderer 
nach Luxemburg und 
Umgegend [80 personen, 
17e-18e eeuw, met index]; 
B. Wittstock: Ein städt-
isches Ordnungssystem 
des ausgehenden 18. 
Jahr hunderts [huisnum-
mers, voorbeeld Berlijn].

Noord-Amerika
The British Columbia Genealogist, 2016-4. J. Davis: Weaving 
the true story [Kerr, Haveron]; R. Watt: Georgina’s adventurer 
[Cambray, Sutherland]; P. Homans Chapman: The guild of one-
name studies.

The New York Genealogical and Biographical Record, jg. 147, 
2016-4. T.W. Jones: Two James Greenfields from New England 
to New York [van 1753 of 1767; Starr, Gautier, Roulin, Raymond, 
Bacon, Platt, Alger]; B.M. Owen, L.G. Ogden: Abraham Hal-
stead of Halifax, Yorkshire, and his two wives, Susan Whit-
ley and Susan Corney [Lum, Bairstow, x Rotterdam 1646 D. 
Whitman]; H.A. Henderson: The family of John S. and Zerviah 
Hawkins Porter of Jefferson County and Points West [verv.]; 
W.M. Degrove: Adolph DeGrove, 1720-1796, of Newbugh ... 
[Curtis, Crolius, Cameron, Buck]; F.J. Doherty: Apprenticeships 
in early Dutchess County, NY [verv., 1788-1822; van Bomell, 
Slee, Phillips, Smith, Landers, Davenport]; R.J. Rossin: William 
and De borah (Covert) Bumstead of NY [Brennan, van Wyk, 
Ward, Allen, Vanderwater, Eberhard]; Add. & corr.: van Ant-
werp, Penny, Marble, Townsend, Schenck]. Met alf. indexen.

The New York Researcher, jg. 27, 2016-4. Don’t forget the 
card files; New Record Access, Indexes databases; research 
in Albany; pioneers of Steuben County; gen. Dow.

Oostenrijk
Adler, Bd. 28, 2016-8. P. Prokop: Der Architekt Otto Wagner 
und die Braumeisterstochter Sofie Paupié aus Frain [uit Bo-
hemen; Poupe/Paupié, von Stettner, Kratochvil, Pelikan, Gott-
hard, Kleppich, Schmeidler]; J. Budischowsky: Der Wiener 
Textilfabrikant und -händler Joseph Maria Crettier (1737-1773) 
[exm. Niedermayer; uit Savoye; enorme schenkingen in testa-
ment: Bouvard, Pechet, de Pauli von Enzebühl, von Knoch, von 
Battisti di San Giorgio, von Schlick]; G. Pethers: Die Familie 

Michaelis, seit 1685 von Engelsheimb [Weuer, Albrecht von 
Albrechtsburg, Rotter, Gerb, von Puechberg,Weißmann von 
Weissenstein, Redtenbacher, Pesendorfer, Vockenberger, 
Metz]; G. Haberbauer, H. Fischer: Der Friedhof um die St. Ja-
kobs Kirche in Wien Penzing [sinds 1267; Pichler, Zandonatti, 
Weiß, Lochi, Mayr]; P. Prokop: Die Tagebücher des Joseph Carl 
Rosenbaum (1770-1829) jetzt als Datenbank online [Esterha-
zyscher Sekretär; x Gassmann].
 Idem, Beiheft 2016-2. H. Dolezal: Das grosse Mappen-
werk von Adolf Eckstein [915 portretten 19e eeuw; exm. 
Pollak; prominenten per beroep, parlementariërs, ook Hon-
gaarse, industriëlen, kunstenaars; alf. naamlijst Achenbach- 
Zyblikiewicz].

Geschichtsverein für Kärnten, 2016-2. W. Deuer: Die 
Stadthauptpfarrkirche zum Hl. Jakob d. Ä in Villach [von Caor-

le, Seliger, Leininger, 
Grueber, Khevenhüller]; 
M. Hofer: Die Marien- 
und Rosenkranz-Bru-
derschaft in Maria Gail 
[8500 leden; von He-
berstein, Bleditsch]; R. 
Bäck: Die Durchführung 
der Grundentlastung von 
1848/49 in Kärnten [ein-
de grondheren; Kudlich, 
Dietrichstein, Tamsche, 
Kazian]; M. Andreas-Gri-
sebach: Hieronymus 
Bosch, Pieter Breughel 
und Erasmus von Rot-

terdam. Drei überragende Menschen der Kunst- und Geistes-
geschichte in den Niederlanden des 15. und 16. Jh.; L. Höbelt: 
‘Wo der Pfeffer wächst ... ’[VOC-geschiedenis]; F. Pichorner: 
Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich (1614-1662) [stad-
houder van de Spaanse Nederlanden]; W. Magnet: Die Offizin 
Kleinmayr [drukkerij; Raunig, von Spee].

Zuid-Afrika
Capensis, 2016-2. D. de Klerk: Abraham de Klerk se nalaten-
skap [testament 1801; exm. Oberholster; van Jaarsveld, Tas, 
Du Plooy, Luttig]; J.A. Kok: Durbanville gemeente vier fees [pre-
dikanten Edgar, Beck, Luckhoff, Bosman]; S.B. Rascher: The 
Swiss immigrant Michiel Ley [uit Benken bij Basel] 1670 exm. 
Schwarz; De Vos, van die Kaap, van Breda]; A.L. Van Wyk: Gerrit 
Jacobus van der Merwe van Wyk (1841-1915) [exm. Aerts, Hille-
brandt, van Zyl, Esterhuizen, Jooste, Louw, Wiese, Lombaard].

Familia, jg. 53, 2016-1. R.F. Crowther: The Crowthers and the 
Taylors [Clocolan, Veltman, Minnaar, Harley]; S.J. Basch: Jo-
hanna Gröbler geb. Smit – onwillige pleegmoeder [Steen-
kamp, van Reenen, Kerneels, van der Vyver]; F. Uys Rooten-
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berg: The life and times of Daentie Rijcken, the remarkable 
Uys stammoeder [Isaacs, Nijs, de Lange, Mol, Westerhout, 
Offermans, Guiteau/Guto]; M. Gundry: The Boer prisoners on 
Saint Helena [Webster, Cronjé]; The Graveyard in the grounds 
of Knollcombes Baptist Chapel [naamlijst met plattegrond]; 
P. Krige: Die verwantkap tussen Jan Smuts en Bram Fischer 
[Bernsmann, uit Wichlinghausen, Neumann]; recensie: ‘Mur-
derers, miscreants & mutineers’ [Jooste, Mouton, van Benga-
len, Rigter, Roelofsz, Seidenfaden.]; Legacies of british slave 
ownership.
 Idem, 2016-2. J. Vermeulen: ‘n Stanford Familiegeskieden-
is [Vermeulen, Moore, Swart, de Villiers]; G. Shaw: The Shaw 
family & genealogical record-keeping; F. Uys Rootenberg: 
The Norman ancestry of the Vivier & Louvel family [uit Nor-
mandië; 4 gen. Louvel, 1576-1684]; F. Uys Rootenberg: The 16 
quartiers of Prince Albert II of Monaco and Princess Charlene 
of Monaco, née Wittstock [in haar kwartieren de naam Kotze 
uit Zuid-Afrika met 16 kwn.]; A. de Swardt: From Nairn to Mos-
sel Bay: the story of Alexander Munro [van Schotland naar de 
Kaap]; F. Uys Rootenberg: Sources: database of VOC func-
tionaries 1700-1795.
 Idem, 2016-3. A. Dreyer: Bismarck Dreyer (1872-1936) [fami-
lie afk. uit Grube (Sleeswijk-Holstein), genealogie 5 gen., 1689-
1936; van Wijk, Francke, Eksteen, van Niekerk]; A. Maree: Was 
Casparus (1717) gebore Bester of Pester? [antwoord: Pester, 
maar schrijfster stamt af van Andries Bester *ca. 1700; Bock, 
Heems/Heyns, Brand, Kotze]; R. Landman: Die mooie Bridget 
McGeer [Devine, Maree, Nuwenhuizen]; F. van Wyk: Die familie 
van Wyk van Witfontein – Distrik Prieska [19e-20e eeuw; van 
de Kaap, Campher, de Kock, Hoon]; F. Uys Rootenberg: Stam-
vader Hermanus Johannes Melander and his family: Burghers, 
Poets and Patricians [beschrijvendefamilieverhaal, wapen; 
van Dan(t)sich, Asschenberg]; D. de Klerk: Aanvulling tot die 
Massyn-familie [Reid, Veitch, de Wet].
 Idem, 2016-4. A. Short: Die Verwarde Neefs Scheepers 
[uit elkaar halen van gelijknamige neven, ca. 1763; Oosthuy-
zen]; Th. Van Wyk, W. Mahne: Die Mahne familie 1740 tot 1924 
(1) [afk. uit het grensgebied tussen Aalten en Bocholt, via 
Amsterdam, Amersfoort, Zierikzee, Gent en Dordrecht naar 
Zuid-Afrika; de Haas, van Diermen, Spoel]; F. Uys Rooten-
berg: The de Melander & Asschenbergh forefathers of Cape 
stamvader Hermanus Johannes de Melander [met schema’s, 
17e-18e eeuw, uit Ronse (B), via Delft en Leiden naar de Kaap; 
de Clercq, van der Vinne/Vijn, Kesteloots, Vinck, van der 
Kemp, van Danzick, Grebber, Asschenbergh (uit Veldhausen in 
Bentheim), van Suiren, Lam]; K. van Rooyen: ‘n Genealogiese 
staptog: Whitmore [18e-19e eeuw; Overy, Roux, Potgieter].

Zwitserland
Bollettino Genealogico della Svizzera Italiana, jg 19, 2015 nr. 
19. C. Santi: Note Storiche e Genealogia della famiglia Santi di 
Soazza [met 8 schema’s; Laurentius Sanctus ab Amsterdam 
in Ollandia, Coppa, del Zopp]; R. Willemse: Gli antenati olan-

desi di Lorenzo Santi 
[17e eeuw; van Zanten/
van Xanten, de Bordes, 
Meijers, Basson]; D. & M. 
Stoppa: La casata degli 
Stoppa di Pedrinate [ook 
in Montevideo; Torricelli, 
Porro]; C. Balli: Romolo 
Federici e ‘Le leggi di 
progresso’ [politicus, 
auteur]; F. Chierichetti: 
Una veritá nascosta [Co-
dahengo uit Cavagnago]; 
C. Azzi: Da Ponte Capri-

asca a Milano: macellai, formaggiai, albergatori e osti [migra-
tiestromen; de Labonexana, di Martino, Domenico]; G. Franzo-
si: In gita nell’Urbe [Zwitserse Garde in Rome; vanaf 1505; von 
Silenen, Merga, Borromino].

Regio-Familienforscher [Basel], jg. 29, 2016-2. R.T. Hallauer: 
Inventar des Beinwil-Mariastein Archivs (4); P. Schermesser: 
Schermesser von Issenheim (2) [1467 gilde der Bader; testa-
ment 1511, akten 15e eeuw]; Staatsarchiv Zürich: huwelijken on-
line: http://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/suchinfo.aspx; Pro-
jekt ‘In search of Caroline Weldon and Sitting Bull’ [uit Basel, 
Caroline ging als enige van de kinderen met de moeder mee 
naar Amerika; Teig, Faesch/Fäsch]; vraag Börlin [Bürgi, Tschan, 
Müller, Rudin]; nalatenschap Rohrbach.
 Idem, 2016-3. F. Frankhauser: Geschichte der Kamm-
fabrikation im Guldental [in Mümliswil in Solothurn; Wal-
ter-Obrecht; Verzeichnis der Mitarbeiter 1861-1906: naamlijst 
per herkomstplaats: Aarau- Zullwil; Museum HaarundKamm]; 
H.F.J. Rathjen: ‘Sanctus amor patriae dat animum’, Rudolf 
Wackernagel und das Elsass [geschiedschrijver van Basel en 
de Elzas; 2400 blz.]; Die Vögelin und Riehen.
 Idem, jg. 30, 2017-1. F. Michel: Die Reich von Reichen-
stein [Dives, Sterner, Psitticher, Pfirdt, von Bärenfels, von 
Schönau, Stör von Störenberg, von Eptingen]; collectie R. 
Müller im Burgerbibliothek Bern [Rooschütz (uit Stuttgart), 
Rüetschi-Fueter (uit Bern); 2. Freischarenzug, 31-3-1845: in 
Luzern gefangene 130 Berner Kantonsbürger (naamlijst)]; K. 
Villinger-Morgenthaler: Glückshafen von 1471 in Basel [lo-
terij: Werdenberg 22x]; website Staatsarchiv Basel-Stadt: 
Archivesonline.org/search; W. Rimrooth: Pfarrer in Deutsch-
land mit Schweizer Herkunft [Brandtner, Ostertag, von 
Speyr].

Familietijdschriften
Afmanuscript, 2016 nr. 33. M. Afman: Uit het archief [brief van 
Jacques Afman 1945]; M. Afman: De naam van Tamme Hendrik 
Afman op een plaquette [in Ten Boer ter nagedachtenis aan 
degenen die tijdens WOII door oorlogsgeweld en terreurhan-
delingen overleden zijn]; K. Afman: Bezoek aan Nederland [uit 
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Grand Rapids Michigan]; M. Afman: De politieke carriere van 
Johan Hendrik Afman (verv.).
Aldfaers Erf, jg. 60, 2016 nr. 212. Geef de pen door; Schotanus-
sen als pionier; Bill Schotanus in World War II.
Andringa Staach Nijs, 2016 nr. 64. Hoe kom ik op de Andringa 
Online Website?; 21 mei 2016: Andringa Familiedag in Sneek.
De Booij Bode, jg. 2016 nr. 48. Elbert Booij, een Hoogeveen-
se schipper [(1886-1970) met verhalende stamreeks vanaf 
1636].
 Idem, jg. 13, 2017 nr. 49. C. Booij: Elfstedentocht 21-2-1985; 
Klaas Booij: 1885-1944; Egbert Booij 1922-2000 [stierf in Ca-
nada, gegevens van zijn ouders en kinderen].
De Drudenvoet [Klapwijk], jg. 25, 2016-3. Watersnoodramp 
[1953]; Vervolg 4 eeuwen Klapwijk [Cornelis Dircksz, 1614]; 
Amba Klapwijk [interview].
De Eendenkooi, jg. 43, 2016 nr. 154. Genealogie Hughe van den 
Woude [6 gen., 1250-1490]; Simon van der Kooij ereburger van 
de stad Turnow (CZ); Onze naamgenoot in Amerika [Dan Van-
derkooy, grootouders Van der Kooij-de Pagter].
Familiebulletin de Heus, jg. 30, 2016-1. Amsterdams eerste 
stoommachine [smokkelaar Hendrik de Heus (1763-1836)]; 
Profiel Sandra de Heus; VARA-man: Henk de Heus.
Familiestichting Moret, 2016 nr. 46. Cornelis Moret en de VOC; 
Parenteel van Jan Moret [(voor 1736-1808), van der Pas, van de 
Heiden, van der Poll]; B. Moret: Van Hardinxveld naar Australië; 
Militaire Willemsorde [J. Moret de Blaremberg (1772-1831)].
Festina Lente [Van der Bijl], 2016 nr. 56. Bronnen t.b.v. genea-
logie; Onderzoek tips; Van der Bijlen-dag.
Haselhoff Bulletin, jg. 27, 2016-2. Groninger schippersvrouw 
wordt Amsterdamse logementhoudster [begin 19e eeuw; 
Hoetjer, Folkerts, Hazelhoff]; Een zoektocht door de tijd 
[identificatie twee miniatuurtjes; Haselhoff Roelfsema-van 
Oldenborgh]; Het oorlogsdagboekje van Geertje Hazel-
hoff-Roelofs.
Herweijer Post, 2016-december. Gebroeders Herweijer lopen 
samen de 100ste Vierdaagse van Nijmegen; Een stille, stren-
ge oma Herweijer en een gulle, goedlachse opa Stolk.
Hoorngeschal, jg. 17, 2016 nr. 66. R. Hoornweg: Leef je dromen 
na, voordat het illusies worden; W. Hoorweg: Brieven uit Indië 
(6) [1928].
Huberiana, jg. 31, 2016-3. J. Otto: Er werd toch gevlogen [de-
monstratie Mart Schrieken, valkenier]; A. Rosendahl Huber: 
Sir Lawrence Alma-Tadema. Een wereldberoemde Dronry-
per!; W. Poerink: Zonder Huber geen Sir Lawrence Alma-Tade-
ma [7 gen., ca. 1635-1912]; E. & U. Rosendahl Huber: Updaten 
van de Huberstamboom (2).
De Ielstekker, 2016-november. Nicolaus Elgersma (1739-1810), 
notaris en burgemeester van Bolsward.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 31, 2016 nr. 120. De 15 kinderen 
van Pieter Schuit, hij huwde 3 x [(1852-1933), uit Egmond-Bin-
nen; Hollander, van Deutekom]; Een bijzondere brief [Jacob 
Schuit, *Den Helder 1842, met 2 kinderen omgekomen bij de 
uitbarsting van de Krakatau; Elenbaas, van Soest]; Meevaren 
met Loes [verwerken ervaringen]; Nance Schuit [interview]; 
Andrew Schuit en de Roparun; Een bijzonder huwelijk [1773].

 Idem, jg. 32, 2017 nr. 121. Van Schuit naar Scott, Hello Futu-
re, Frank Schuit [interview].
Klooster-Stam [Kloosterboer], jg. 31, 2016-herfst. Deven-
ter-tak actief met onze website in Bilthoven; Itse interviewt 
Teun; De oceaan over met ‘Kloosterboerenbloed’.
Het Le(e)ver orgaan, jg. 34, 2016-2. Gerrit Kornelis Lever gein-
terviewd [met gezinsstaat]; Rosa Magda Agtsteribbe-Leever 
[Joodse tak, met gezinsstaat]; Stolpersteine te Dordrecht 
[n.a.v. voorgaand artikel]; Omzwervingen van verguldersdoch-
ter Margaretha Elisabeth Fonteijn-Lever, vrouw van een spie-
gelmaker [met familieoverzicht 5 gen.; van Nierop, van Hens-
bergen]; Drie gebroeders (2) [naam schip].
Millenaers Koerier, jg. 25, 2016 nr. 61. Jan Antonie Pieter Mil-
lenaar, ondernemer te Amsterdam [familiebedrijf]; Uitgelicht: 
het Bevolkingsregister; Een bezoek aan de Millenaarspolder 
... [Drongelen].
Niet zo benauwd [van der Linden], 2016 nr. 59. Een andere kijk 
op het leven van mijn vader Cornelis van der Linden [1890-
1972]; Zorgen en zingen [Corrie van der Stoel-Sieling (1915-
2014)]; Van tak tot tak [overzicht].
Nieuwsbrief Aart van ‘t Net, jg. 24, 2016 nr. 34. Gerrit van 
‘t Net (1910-1971) [tekenaar, schilder; levensbeschrijving en 
kunstbeoordeling].
De Schildknaap, jg. 22, 2016-2. M. van der Knaap: Mijn leven 
in vogelvlucht; Genealogie van Martinus van der Knaap (1863-
1940) Tak A 5 gen., 1863-2002]; Echtpaar Van der Knaap-Tanke 
60 jaar getrouwd; Stamboomfragment van Adrianus Nicolaas 
Johannes van der Knaap (1927) Tak A.
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38 tot 1611, 2016 nr. 57. 
Ybeltje en Pietertje Lautenbach en hun moeder Afke Boelens; 
Jan Lautenbach (1895-1985) (III) [verv.]; Saakje Lautenbach 
(1868-1931).
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 32, 
2016-4. Goudkoorts op de Van den Bempden-berg in Surina-
me van 1729-1741 [Egidius van den Bempden, schepen 1699 en 
burgemeester van Amsterdam, x Aagje Hooft, bewindhebber 
OIC, 1712; Dohler, Teubner].
 Idem, jrg. 33, 2017-1. Een stem uit Italië: interview met Mi-
chiel Vandenbempt; Uitbreiding stam Brustem [7 gen., 1751-
1947].
De Veerkamp Krant, jg. 22, 2016 nr. 85. Interview met Arnold 
Veerkamp in het AD [met stamreeks 10 gen.]; Het oude huis 
van Gerrit Veerkamp [in Wateringen].
 Idem, jg. 23, 2017 nr. 86. Akte van boedelscheiding [1859, 
Groningen].
Vis a Vis, 2016 nr. 57. L. Vis: Zuivelmaatschappij de Kroon (3); 
Familie Ingenegeren (4): Pam, het artistieke buitenbeentje; 
H. Vis: Uit Dankbaarheid, een oorlogsherinnering van Ada 
Vis-Duyvis (1923-2001).
Vreugdeschakel, Nieuwsbrief 2017. Het (oranje) stamboom-
boek [update]; Beëindiging werkzame leven [Nico Vreugden-
hil]; Familiereünie.
De Wagenschouw, jg. 31, 2016 nr. 61. Wagenfort in Duitsland; 
M. K.H. Wagenvoort (4); Gait Lunties levensloop (6).
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In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, 
genealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en versla-
gen 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.

NieuwsNieuws

Toegang is gratis voor iedereen, zaal open om 10 uur, aanvang 
10.30 uur en sluiting circa 16.00 uur.
Er zullen vier sprekers hun kennis met de aanwezigen delen. 
Zo zal aandacht worden besteed aan stamboomonderzoek 
in deze, voor amateuronderzoekers van familiegeschiedenis,  
zo lastige periode. Ook komen het dagelijkse leven en het ge-
bruik van heraldiek (familiewapens) aan de orde.

Programma

10.30 uur:  Opening door de voorzitter.
10.45 uur:   Henk ’t Jong – Waarom zelfs u een 

wapen mag hebben. 
11.45 uur: Pauze
12.00 uur:  Arie van Eden – Onzekere tijden.
13.00.uur:  Pauze
13.30 uur:   Rob Dix – Voorbij de DTB naar de 

middeleeuwen.
14.30uur:  Pauze
15.00 uur:   Willem van Maren – Genealogie als 

het moeilijk wordt.
16.00 uur: Eindwoord ter afsluiting
In de pauzes is er gelegenheid om standjes te 
bezoeken, koffie te drinken en eventuele vragen 
stellen aan de sprekers.

Locatie en bereikbaarheid

Geuzencollege, Geuzenplein 1, 3132 AB Vlaardin-
gen. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwe-
zig.
Aangezien de treinbaan wordt omgebouwd is 
er geen treinverkeer mogelijk maar wordt vanaf 
NS-station Schiedam een snelbus-dienst onder-
houden met station Vlaardingen-West.

Dag van de Middeleeuwen 
zaterdag 13 mei 2017 in Vlaardingen

Organisatie
Afdeling Rotterdam en omstreken. Meer informatie in de 
agenda op onze website www.ngv.nl/middeleeuwen.
Voor nadere informatie kunt u ook bellen met onze be-
stuursleden:
Conny Biesheuvel – van den Eijnden, bestuurslid PR, tele-
foon 06-23775384, en Roelof Vennik, voorzitter afdeling 
Rotterdam e.o., telefoon 010-479 0668 of 010-267 8504.

U bent van harte welkom!
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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

Dienst Communicatie
Communicatie is een belangrijke pijler voor elke organisa-
tie. Op een aantal plaatsen binnen de NGV werd hiervoor 
veel werk verzet in de dienst PR, de webredactie, de nieuws-
briefredactie, groep social media. De afstemming verliep niet 
altijd optimaal omdat coördinatie ontbrak. Dit was reden voor 
het hoofdbestuur om een Dienst Communicatie in te richten 
met de deeltaken: promotie, webredactie en social media. De 
dienst staat onder leiding van Dick Waalboer. Met een inte-
grale benadering van communicatie kunnen we nog beter in-
formatie beschikbaar stellen aan onze leden en de boodschap 
van de NGV uitdragen. Tevens zijn er nu kortere lijnen gerea-
liseerd tussen de dienst Communicatie en de redacties van 
Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift. De nieuwe dienst 
zoekt nog enkele vrijwilligers.

Vacatures in het Hoofdbestuur

Naast de in functie benoemde leden (voorzitter, secretaris, 
penningmeester) kent het hoofdbestuur andere leden die be-
last zijn met een of meer taakvelden. Er zijn enkele vacatures.
In overleg kunnen taakvelden gecombineerd of gedeeld worden.
1.  Tweede secretaris (overige administratie en archief).
2.  Juridische zaken (statuten, huishoudelijk reglement, pro-

tocollen, overeenkomsten, privacy, verzekeringen).
3.  IT-zaken (website, infrastructuur VC).
4. Educatie (kader, genealogie).
5.  Heraldiek.
6.  Productontwikkeling.
Als lid belast met een specifiek taakveld ben je verantwoor-
delijk voor dat taakveld. Op de desbetreffende onderdelen 
ben je het eerste aanspreekpunt. Daarnaast denk en praat je 
mee over de taakvelden van de andere leden.

Wat verwachten wij van een bestuurslid
Je bent je bewust dat je opereert als lid van een collegiaal 
bestuur. Je neemt initiatieven op jouw taakgebied en denkt 
positief-kritisch mee over voorstellen. Je draagt genomen be-
sluiten uit.

Inzet
Het betreft een onbetaalde functie in onze vrijwilligersor-
ganisatie. De verwachte tijdsinvestering is een halve tot een 
hele dag per week, met pieken bij speciale projecten en in de 
aanloop naar bijeenkomsten van de Algemene Vergadering.

Wat bieden wij
De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de vereniging 
is voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer. Het inzetten 
van talenten, het verruimen van jouw kennis en ervaring en 
het vergroten van jouw netwerk zijn net zo belangrijk. In rede-
lijkheid gemaakte kosten en reiskosten worden vergoed.

Heb je belangstelling?
Als je belangstelling hebt kun je jouw motivatie en achter-
grond opsturen naar voorzitter@ngv.nl.
Voor nadere informatie en toelichting kun je bellen met Toon 
van Gestel (013 889 25 75) of Peter de Bruin (06 218 40 957). 
Wij gaan ervan uit dat je bereid bent enkele maanden op proef 
mee te draaien om te kunnen ervaren of het wederzijds klikt.

Verontschuldiging van de voorzitter

Op pagina 8 van Gens Nostra 2017 nummer 1 wordt een dis-
cussie op Facebook vermeld over Gens Nostra. Deze discus-
sie vond plaats op een privé pagina. Als voorzitter van de NGV 
ben ik over de discussie geïnformeerd en heb de inhoud daar-
van gedeeld met de redactie. Daarbij heb ik onvoldoende het 
privékarakter ervan onderkend en niet weten te voorkomen, 
dat dit in Gens Nostra aan de orde is gesteld. Dat betreur ik 
en ik bied dan ook mijn excuses aan betrokkenen aan.

Arie van Herk, secretaris
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Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. 
Het adres van de vereniging is: Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik.
info@ngv.nl • www.ngv.nl

Losse exemplaren
Losse exemplaren kosten € 7,70, aanvragen bij de Dienst Bestellin-
gen. Na betaling van de toegezonden factuur worden de tijdschrif-
ten toegezonden.

Overdrukken
Op de website www.ngv.nl is onder Actueel/Websteks Diensten/
Gens Nostra de inhoudsopgave van alle jaargangen vanaf 2005 
te vinden. Wij streven er naar de huidige jaargang in PDF beschik-
baar te maken voor downloaden en afdrukken.

Redactie
Rob Dix, Frits van Oostvoorn (hoofdredacteur) en Maja Westhoff.
Redactiemedewerkers: Ton Bruijnis, Hans van Felius, Ton van Hul-
zen, Bert Kamp, Leny van Lieshout, Mirjam Neuteboom-Dieleman 
en Harmen Snel.
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awjmvangestel@gmail.com
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p800207@yahoo.com
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties uit-
sluitend melden via het emailadres ledenadministratie@ngv.nl of 
per post aan nevenstaand adres.
Opzegging lidmaatschap 
Schriftelijk aan nevenstaand adres of aan ledenadministratie@
ngv.nl vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Contributie 
Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 per jaar inclusief 
de inschrijving bij één afdeling (korting op het lidmaatschap bij 
automatische incasso € 1). Gezinslid: € 11 per jaar.
Voor in het buitenland wonende leden is de contributie € 49. De 
extra € 3 is voor toezending van hun afdelingsblad. Gens Nostra 
ontvangen zij digitaal of met een toeslag van € 40 voor toezen-
ding per post.
Administratieve inschrijving bij een extra afdeling: € 11 per jaar.
Toezending van het Heraldisch Tijdschrift aan leden in Nederland: 
€ 20 per jaar.
Contributiebetaling 
Vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar, bij voorkeur door een 
machtiging tot automatische incasso. Een formulier tot mach-
tiging kan via e-mail worden aangevraagd bij, en ook geretour-
neerd worden aan: ledenadministratie@ngv.nl
Betalingen graag uitsluitend op één van de volgende rekeningen. 
Alle rekeningen staan op naam van de NGV en het BIC van de 
ING-bank is: INGBNL2A.
Contributie: NL02 INGB 0000 5470 64.
Dienst Bestellingen: NL42 INGB 0003 6392 86, betalen na ont-
vangst van een factuur. 
Overige betalingen: NL73 INGB 0589 6198 02
Betalingen vanuit landen buiten Europa uitsluitend via PayPal 
op info@ngv.nl; cheques worden, vanwege de hoge kosten, niet 
meer geaccepteerd.

Verenigingscentrum Bunnik
In het Verenigingscentrum zijn gevestigd:
Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, He-
raldisch 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: (zie website) tijdens de openingstijden.

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Dienst Public Relations, Dienst Computer-
Genealogie: Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik.

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 vereniging 
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

mailto:burlat@skynet.be


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 stamboom) 
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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