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Bij de voorplaat
Het koor van de Grote Kerk in Alkmaar, 1733 door Cornelis Pronk, foto Regionaal Archief Alkmaar.
Fragmentgenealogie
I.  Mogelijk Aldert Pronck, uit De Rijp, geboren circa 1630, zoon van N.N. Pronck en Aefje Pietersdr, koopman, onder-

trouwt Amsterdam 9 maart 1663 Immetje Heertjes, geboren Amsterdam circa 1640, dochter van N.N. Heertjes  en 
Dingenom Gerritsdr.

II.  Aldert Pronk, geboren circa 1665, gedoopt Amsterdam (D, de Zon) 26 december 1690, korenkoper (1689), la-
ter boekhouder van een administratiekantoor (1697), woonde aanvankelijk op de Bloemgracht (1689), later op de 
Brouwersgracht bij het Fransepad te Amsterdam, doopsgezind lidmaat de Zon, 2 maart 1704 tot diaken verkoren, 
overleden 21 februari 1716, begraven Amsterdam Noorderkerk 21 februari 1716, ondertrouwt aldaar (1) 12 maart 1689 
Giertje Dirks Oomjaap, geboren Amsterdam circa 1665, gedoopt Amsterdam (D, de Zon) 26 december 1690, begra-
ven aldaar Karthuizer kerkhof 3 juli 1696, dochter van Dirck Cornelisz Oomjaap, ondertrouwt aldaar (2) 11 januari 
1697 Neeltje Cornelisdr Heijms, geboren Amsterdam circa 1672, dochter van N.N. Heijms en Giertie Pieters Abbe-
kerk, begraven Amsterdam (Noorderkerk) met haar kind 26 maart 1705, ondertrouwt aldaar (3) 15 januari 1706 Gier-
tje Dirksdr Vermeij, begraven aldaar Noorderkerkhof 8 oktober 1722, woonde als weduwe op de Haarlemmerstraat 
over de Eenhoornsluijs in de 2de Buijtendwarsstraat.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aldert Pronk, geboren Amsterdam 2 januari 1690, doopsgezind lidmaat de Zon, overleden 8 november 1770, be-

graven aldaar (Noorderkerkhof) 13 november 1770, ondertrouwt aldaar 5 juni 1716 Dina Heeremans, begraven 3 
april 1722, boete betaald voor het begraven buiten de stad, namelijk in Abcoude.

2.  Cornelis Pronk, geboren Amsterdam 10 december 1691, gedoopt Amsterdam (D, de Zon), 2 december 1714, DG 
lidmaat de Zon 17 maart 1720, tekenaar, pentekenaar, aquarellist, portret- en miniatuurschilder, ongehuwd over-
leden Amsterdam, ten huize van Martinus Lakeman op de Nieuwendijk hoek St. Jacobsstraat 29 september 
1759, begraven aldaar Noorderkerkhof 4 oktober 1759.

3.  Naamloos kind, begraven Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 24 september 1693.
4.  Pieter Pronk, geboren 20 januari 1695, gedoopt Amsterdam (DG, de Zon) 22 oktober 1724, woonde buiten de 

Zaagmolenpoort, overleden 26 november 1726, ondertrouwt aldaar (Pui) 26 januari 1725 Neeltje Hendriks, van 
Amsterdam, weduwe van Pieter Hartloop.

Uit het tweede huwelijk:
5.  Cornelis Pronk ‘de Jonge’, geboren Amsterdam 19 november 1698, gedoopt Amsterdam (D, de Zon) 17 maart 

1720, doopsgezind lidmaat de Zon 23 november 1727, overleden 25 januari 1749.
6.  Naamloos kind, begraven Amsterdam (Noorderkerk) 26 maart 1705.
Uit het derde huwelijk:
7.  Immetje Pronk, geboren Amsterdam 25 oktober 1706, gedoopt Amsterdam (D, de Zon) 30 maart 1732, begraven 

aldaar (Noorderkerkhof) 10 oktober 1771.

Bron: Wikipedia en Stadsarchief Amsterdam, met dank aan Rob Dix.
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Van de redactie
We beginnen met de bijdrage van Emmy Reijngoud. In het voorjaar van 2016 kwamen 
twee vrij onbekende schilderijen van Rembrandt, de portretten van Marten Soolmans 
en Oopjen Coppit, in het nieuws. De schilderijen waren te koop aangeboden en het 
Rijksmuseum had daar grote interesse in. Oopjen Coppit was een Amsterdamse vrouw, 
later begraven in Alkmaar. Deze geschiedenis trok de aandacht van de auteur en zij 
deed vervolgens onderzoek naar Oopjen’s familierelaties, de familieachtergronden, het 
tot stand komen van het schilderij en wat er daarna mee gebeurde.
Wim Veerman geeft naar aanleiding van een gevonden naamlijst van opgenomen 
militairen in het Gasthuis te Tiel, de historische achtergronden. Dit helpt de hierin 
geïnteresseerde genealogen de namen in de lijsten te vinden en interpreteren voor 
eigen onderzoek.
De bijdrage van Antonia Veldhuis gaat over een beroepsdynastie, namelijk van 
predikanten. Beroepsdynastieën kwamen vroeger veel vaker voor dan de laatste 
honderd jaar. Uit haar stamboom neemt ze nu een tak van predikanten onder de loep en 
bespreekt deze uitgebreid.
Marco Schelling beschrijft de historie van een opvallend huis ‘Huize Kamphof’ en 
schenkt daarbij vooral aandacht aan de bewoners. Hierbij wordt uitgebreid gebruik 
gemaakt van kadastrale bronnen. De vele, ook kleine veranderingen van het huis en de 
grond waarop het stond en wie wat bezat en erfde, levert ons een bijzonder interessant 
voorbeeld van het gebruik van deze bijzondere bron voor genealogisch onderzoek.
In ‘De kwartieren van mr. Gaspar Joansz de Roo’ legt Hans Nagtegaal uit hoe de vormen 
en kleuren van de wapens van dit geslacht tot stand kwamen.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor drie oproepen in dit blad.
De eerste betreft een verzoek van de redactie om in de komende maanden bijdragen 
met daarin één of meer ‘Sterke vrouwen’ naar ons op te sturen. Dit om begin volgend 
jaar een nummer daaraan te kunnen wijden.
Verder een verzoek om oude portretten in te zenden want we zijn bijna door onze 
voorraad heen.
En tenslotte een bijeenkomst op 8 oktober in het Academiegebouw in Utrecht getiteld 
‘Het Kasboekje van Nederland’.
Ik wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn 

De officiele opening voor genodigden zal plaatsvinden op zaterdag 25 november, na de Algemene Vergadering.
Op zondag 26 november is er voor belangstellenden een open dag met uitleg en rondleidingen.
Voorlopig zijn de algemene openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke tweede zaterdag van de 
maand (behalve op feestdagen) van 10-16uur. Vrije toegang voor iedereen.
Meer informatie leest u op de ‘actueel’ pagina van de website.

Opening van het verenigingscentrum in Bunnik
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EMMY  REIJNGOUD-POSTHUMA

Een Amsterdamse vrouw  
geportretteerd door Rembrandt

Voorjaar 2015 kwamen twee vrij onbekende schilderijen van Rembrandt, 
portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit, in het nieuws. Ze werden 
te koop aangeboden uit de kunstverzameling van baron Gustave de Rothschild. 
Ze moesten samen 160 miljoen opbrengen. Het bestuur van het Rijksmuseum 
vond dat ze het Nederlands erfgoed vertegenwoordigden en het bestuur van het 
Louvre vond dat ze in Frankrijk moesten blijven.

Oopjen Coppit, de vrouw van 80 miljoen

1 en 2. Marten Soolmans en Oopjen Coppit, Rembrandt 1634

260  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5



Beide musea hadden het hoge bedrag niet zomaar in een oude 
sok liggen, maar omdat men bang was dat ze in een particu-
liere verzameling in Verweggistan zouden verdwijnen, hebben 
de Nederlandse en de Franse overheden de handen ineen ge-
slagen en kochten elk een portret voor 80 miljoen. Frankrijk 
kocht Oopjen Coppit en Nederland Marten Soolmans, een 
unieke samenwerking! Er werd een omgangsregeling afge-
sproken: ze zullen afwisselend in ons Rijksmuseum en in het 
Franse Louvre in Parijs tentoongesteld worden, altijd samen 
blijven en niet apart getoond worden. Nadat de koop geslo-
ten was, zijn ze in beide musea te zien geweest. Ze hingen in 
het Rijks in de zaal, waar ook de Nachtwacht hangt. De levens-
grote portretten hebben heel veel bezoekers getrokken. Op 
het moment worden ze gerestaureerd in het restauratieate-
lier van het Rijksmuseum. Daarna zullen ze nog vijf jaar in het 
Rijksmuseum te bewonderen zijn, dan vijf jaar in het Louvre 
en dan wisselt men af met periodes van acht jaar.

Marten Soolmans en Oopjen Coppit

Het leven van echtpaar Oopjen Coppit en Marten Soolmans 
heeft zich vooral in Amsterdam en een weinig in Naarden afge-
speeld. Maar niet veel mensen weten dat Oopjen Coppit in Alk-
maar heeft gewoond. Ze is zelfs begraven in de St. Laurens- of 
Grote Kerk. En ... omdat Alkmaar aan het eind van haar leven haar 
woonplaats was, hebben de Rembrandts meer dan een eeuw in 
Alkmaar gehangen, heel bijzonder, vinden wij, Alkmaarders!
Toen ik dat wist, moest ik er het mijne van weten. Oopjen leef-
de in de zeventiende eeuw. Er was nog geen burgerlijke stand 
of een bevolkingsregister. Ik was afhankelijk van de doop-, 
trouw- en begraafboeken. Maar er waren ook kerkenraads-
boeken, waarin attestaties vermeld zijn, testamenten, inboe-
delbeschrijvingen, notariële akten die huwelijkse voorwaar-
den regelen en registers van akten van ondertrouw en trouw 
voor de rechter, transportregisters die aan- en verkoop van 

huizen vermelden en belastingkohieren. Er waren meer moge-
lijkheden dan ik vermoedde. In het blad HNK 108 van de afde-
ling Hollands Noorderkwartier verscheen een deel-genealo-
gie van Marten en Oopjen, hierbij de achtergrondverhalen.

Oopjen, Oopien, Opina

Oopjen werd in 1611 geboren in Amsterdam in Huize de Spie-
gel in de Warmoesstraat. Ze behoorde tot een aanzienlijke, 
rijke familie met oud geld, vergaard met de handel in graan en 
buskruit. Haar grootouders waren Jacob Pietersz Spiegel, ge-
naamd Coppit, en Opina Heindrieks, Jacob Coppit was naast 
zakenman ook schepen en vroedschap.
Haar ouders waren Hendrik Jacobsz Coppit, doctor in de rech-
ten, (studeerde nota bene in Orléans!) en Cilletje Lamberts 
Prinsen (Cecilia Prince), ondertrouwd in 1608 in Amsterdam. 
Oopjen (Opina, haar oma’s naam!) was het tweede kind en 
oudste dochter. Haar oudere broer Hendrick werd maar ruim 
twee maanden oud. Ze had nog twee jongere zusjes, Cathari-
na en Aeltjen, een nakomertje, 14 jaar jonger dan Oopjen.

Marten, Martinus

Mogelijk heeft Oopjen haar echtgenoot, Marten, gekend in 
haar jeugd. Zijn oom en zijn twee neven, die later het huwe-
lijkscontract tekenden als getuigen, woonden vlak bij Oopjen 
en haar ouders. Martens vader, Jan Soolmans, was een im-
migrant uit Antwerpen, verjaagd door de Spaanse troepen. 
Hij was via Bremen naar Amsterdam gekomen en trouwde 
in 1608 zijn tweede vrouw Willemina Zael in Amsterdam. Hij 
handelde in peper en suikerriet, startte in 1607 de suikerraffi-
naderij ’t Vagevuur’ op de Nieuwezijds Achterburgwal en ver-
diende veel geld. Hij was bepaald een lastige man, een bruut, 
en komt vele malen voor in de notulen van de kerkenraad we-
gens wangedrag en huiselijk geweld. Hij werd herhaaldelijk 

3. Ondertrouwakte van Marten en Oopje

Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5  –  261 



buitengesloten van de tafel des Heren, het Avondmaal. Mar-
ten werd in 1613 geboren. In 1626 overleed zijn vader, maar 
toch kon Marten in 1628 rechten gaan studeren in Leiden, 
hij was toen slechts 15 jaar oud, maar zei 20 jaar te zijn. Hij is 
echter nooit afgestudeerd. Hij ontmoette Oopjen Coppit en 
trouwde in 1633 met haar. In de ondertrouwakte staat dat hij 
op de Rapenburch in Leiden woonde. Men denkt dat het een 
huwelijk uit liefde was, want Oopjen bracht veel meer geld 
binnen in het huwelijk en Marten kwam uit een rijke, doch niet 
echt voorname familie. Het jonge paar trouwde in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam en trok aanvankelijk bij Oopjens ouders 
in. Haar ouders waren vanuit de Warmoesstraat verhuisd naar 
‘de Levantsvaarder’ in de Nieuwe Hoochstraat. Hun eerste 
kind, Hendrick, werd, tenminste, vanuit de Nieuwe Hooch-
straat in de Nieuwe Kerk op de Dam gedoopt. Hij werd echter 
een jaar later begraven in de Oude Kerk. Mogelijk hadden ze 
toen een eigen adres.

Tekst van de ondertrouwakte:
Compareerden als vooren Marten Solemans van A(mster-
dam), out 22 jaer geassisteert met Willemina Zael, woonende 
tot Leyden en Oopgie Coppits van A(msterdam), 20 jaeren, 
geassisteert net Heyndrik Coppit ende Celitgie Princen, haer 
vaeder ende moeder woonende in de Niewehoochstraet.
In de marge: De geboden syn tot Leyden sonder verhinderin-
ge gegaen en was inteykent, festus hommes pree-t
Martinus Soolmans Oopien Coppit
Oopjen is hier 20 en Marten 22 jaar, in werkelijkheid was hun 
leeftijd andersom, het luisterde blijkbaar niet zo nauw.

Rembrandt

De dure, manshoge portretten, zijn uit die tijd. Mogelijk kende 
Marten Rembrandt al in Leiden. Ze woonden niet ver bij el-
kaar vandaan. Oopjens oom, in Amsterdam, was een kunstver-
zamelaar en kocht schilderstukken bij kunsthandelaar Hen-
drick Uylenburgh. Bij deze Uylenburgh, neef van Rembrandts 
toekomstige vrouw Saskia, had hij sinds twee jaar zijn atelier. 
Om welke reden ze voor de beginnende, jonge Rembrandt 
kozen is niet precies na te gaan. Portretten werden in die tijd 
door Amsterdamse schilders wat statisch afgebeeld en Rem-
brandt introduceerde een meer levendige stijl, ook met de 
grote afmetingen, ten voeten uit, maakte hij indruk. De por-
tretten van Marten en Oopjen hadden voor Rembrandt een 
grote klandizie tot gevolg. De portretten zijn in 1634 gemaakt, 
het jaartal dat op het schilderij van Marten staat. Het zijn hu-
welijksportretten, pendanten, maar na het huwelijk gemaakt. 
Oopjen is hoogzwanger, ze draagt op dat moment haar oudste 
zoon Hendrick bij zich. Het echtpaar staat levensecht afge-
beeld. Oopjen daalt een trapje af, de hak van haar schoen staat 
nog net niet op de vloer. Zij houdt haar rok wat omhoog om 
niet te struikelen. Marten houdt uitnodigend zijn handschoen 
naar Oopjen gericht. Het echtpaar straalt rijkdom uit. De vloer 
is van marmer, de kleding is van zwarte, genopte en geribde zij-
de. De kragen zijn van kostbaar kant. De rozetten op Martens 

schoenen zijn op geen enkel ander portret zó groot. Hij heeft 
zilveren punten aan de rozetten om zijn middel. Oopjen heeft 
een modieus kroezend kapsel, een mouche op haar blanke lin-
kerslaap, een waaier met een gouden kettinkje, enz, enz.

Marten en Oopjen kregen twee zoons en een dochter, waarvan 
alleen de tweede zoon, Jan (Johannes) geboren in 1636, bleef 
leven. Na de geboorte van hun kinderen zijn ze naar Naarden 
verhuisd, waar ze een huis en twee buitenhuisjes hadden. Daar 
is Marten in 1641 plotseling overleden, slechts 28 jaar oud. Hij 
werd begraven in het familiegraf in de Oude Kerk in Amsterdam.

Oopjen trouwt in in de familie Daeij

Zes jaar later, maart 1647 trouwde Oopjen Coppit met de 
‘manhaftige’ kapitein Maerten Daeij (Daey, Day) van de Groe-
ne Kan buiten Utrecht, met bezittingen in Naarden. Hij was 
43 jaar. Zes maanden na hun huwelijk werd zoon Hendrick 
geboren. Hij werd gedoopt in Amsterdam, maar overleed 
jong. Maerten, geboren in 1604, was weduwnaar van Johanna 
Machteld Aelberts van Doorn, overleden circa 1646, en had 
uit dit huwelijk drie kinderen, waarvan er twee nog heel jong 
waren. Hij voerde een leger aan in Brazilië, in dienst van de 
West Indische Compagnie. Zijn gezin woonde daar lange tijd, 
zeker tussen 1628 en 1643.

In 1650 kreeg Maerten Daeij de leiding over een compagnie 
soldaten in Amsterdam en Oopjen en Maerten betrokken om-
streeks die tijd een huis aan de Singel aldaar. Oopjen nam haar 
schilderstukken mee. Omdat de portretten jarenlang in de fa-
milie Daeij zijn gebleven, waar Oopjen toen deel van uitmaakte, 
werd later gedacht dat het echtpaar op Rembrandts schilderij-
en Maerten Daeij en zijn eerste vrouw Johanna Machteld Ael-
berts van Doorn waren. In 1956 echter stelde stadsarchivaris 
Isabella van Eeghen een onderzoek in. Haar conclusie was dat 
dit nooit het geval kon zijn. Een van haar overdenkingen was 
dat het genoemde echtpaar omstreeks 1634 in Brazilië woon-
de, het tijdstip dat de portretten door Rembrandt geschilderd 
werden. Het afgebeelde echtpaar was jonger dan het echtpaar 
Daeij. Maar ook een vermelding in de inventaris van de nalaten-
schap van Maerten Daeij, uit 1659, was dat er naast de andere 
portretten in het huis aan de Singel, een dubbelportret was van 
het echtpaar Soolmans - Coppit. Ze hingen samen in de entree-
hal, waar zulke grote portretten meestal werden opgehangen, 
omdat de plafonds daar een stuk hoger waren. Reden voor Isa-
bella van Eeghen om te vermoeden dat dit het door Rembrandt 
vervaardigde dubbelportret was. Sinds dit onderzoek neemt 
iedereen aan dat de personen op de schilderijen Oopjen Coppit 
en haar eerste echtgenoot Marten Soolmans zijn.

Van Amsterdam naar Alkmaar

In 1651 werd, op de Singel, Oopjens vierde zoon, Hendrick 
Daeij, geboren. Hij is volwassen geworden. Hopelijk heeft 
ze daar gelukkige jaren gehad. In 1659 echter overleed haar 
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tweede echtgenoot. Ze heeft nog een paar jaar, met haar zo-
nen Jan Soolmans en Hendrick Daeij in Amsterdam gewoond. 
Op 31 augustus 1662 echter vermeldt de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente van de Grote Kerk in Alkmaar in het 
Album Communicantium, dat Oopjen Coppit (Koppitt) van-
uit Amsterdam met attestatie naar Akmaar kwam; haar zus-
ter Catharina woonde er. Haar zoon Jan bleef in Amsterdam, 
maar haar jongste zoon Hendrick, elf jaar oud, kwam mee naar 
Alkmaar.

In 1666 was zij sieckelick te bedde leggende en liet een testa-
ment opmaken door notaris Cornelis Kessel. Zij benoemde haar 
beide zoons tot erfgenamen. Haar oudste zoon Jan zou bij haar 
overlijden, samen met oom Hendrick Heijkens voogd zijn over 
zijn halfbroer Hendrick. De schilderijen werden niet genoemd. 
Oopjen genas echter. Een jaar later, in 1667, was zoon Hendrick 
ziek, ook hij liet een testament opmaken; hij was 16 jaar en be-
noemde zijn moeder en als zij er niet meer zou zijn, zijn halfbroer 
Jan tot algehele erfgenaam, maar ook hij genas. Notaris Kessel 
schreef in beide gevallen dat zij in Alkmaar woonden.

In 1674 echter blijkt uit een Amsterdams belastingkohier, 
dat Oopjen is teruggegaan. Zij woonde op dat moment bij 
zoon Jan op de Herengracht. In 1668 was haar zuster overle-
den en Hendrick was rechten gaan studeren, waarschijnlijk in 
Utrecht, dus bleef ze alleen in Alkmaar achter en mogelijk be-
sloot zij daarom terug te gaan. Het belastingkohier laat zien 
dat ze niet meer zo heel erg rijk waren. Haar vermogen werd 
geschat op ƒ 12.000 en dat van Jan op ƒ 6.000. Jan Soolmans 
is ongehuwd gebleven, hij was van beroep belastingontvanger 
en toneelschrijver. Waarschijnlijk was hij het die tussen 1669 
en 1681 zeven kluchten en komedies heeft geschreven en 

vertaald; ze zijn allen in de schouwburg in Amsterdam opge-
voerd. Hij reisde regelmatig naar Alkmaar. Hij is twee jaar na 
zijn moeder, in 1691, gestorven in Alkmaar en begraven in het 
graf in de Grote Kerk, waar ook zijn moeder lag. Maar uit het 
feit dat een Amsterdamse notaris na zijn dood de inventaris 
beschreef van zijn huis, blijkt dat hij wellicht in Amsterdam 
thuishoorde.

Portretten in de Langestraat

Oopjens jongste zoon Hendrick Daeij trouwde in 1678 met 
zijn nichtje Anna Heijkens. Zijn oom Hendrick Heijkens, presi-
dent-schepen, en tante Catharina Coppit verhuisden al in de 
veertiger jaren vanuit Amsterdam naar Alkmaar, zijn vrouw 
Anna groeide er op. Hendrik leerde haar goed kennen toen hij 
in de zestiger jaren met zijn moeder in Alkmaar woonde. In de 
akte uit 1678 waarin de huwelijkse voorwaarden werden ge-
regeld, stond dat Hendrick werd geassisteerd door zijn broer 
Jan Soolmans. Hendrik werkte als advocaat in Utrecht, maar 
in de notariële akte der huwelijkse voorwaarden staat dat hij 
bij zijn huwelijk weer in Alkmaar woonde en werkte. Hendrick 
maakte carrière, haalde zijn meesterstitel, werd in 1692 dijk-
graaf en baljuw van de polder Zijpe, in 1702 secretaris van de 
Wieringerwaard, president-schepen en vroedschap (1692 – 
1712) in Alkmaar.
Hendrick en Anna betrokken, bij hun huwelijk in 1678, een ruim, 
statig huis aan noordzijde van de Langestraat, met een zijtuin 

5. Nieuwe ledematen aangekomen den 31 Augusti 1662

4. Vermelding in het kerkenraadsboek

6. Handtekening van Oopien Cop-
pit en Cornelis Kessel, 1666, nota-
ris publique

7. Links het huis van Hendrik Daeij, waarin ook Oopjen woonde, nu het 
Hooge Huys. Foto Regionaal Archief Alkmaar, 1927.
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tegenover de Grote Kerk. Het is begin twintigste eeuw afgebro-
ken en architect Krophöller heeft daar in 1931 een gebouw neer-
gezet voor verzekeringsmaatschappij het Hooge Huys. Helaas 
overleed Anna in 1682, na vier jaar huwelijk, bij de geboorte van 
haar derde kind. Misschien was ze er al eerder, maar het is goed 
mogelijk dat oma Oopjen weer naar Alkmaar is gekomen om de 
drie kleine kinderen Hendrick, Maarten en Anna te verzorgen. 
Oopjen heeft in dit huis gewoond tot haar dood op 1 november 
1689, inwonend bij haar zoon. Ze nam haar bezittingen mee uit 
Amsterdam, o.a. de twee grote schilderijen van haarzelf en haar 
eerste echtgenoot. Je kunt je voorstellen, dat ze daar in de hal 
of opkamer hebben gehangen. Zij is toch ook hierdoor een bé-
tje ons Alkmaars Oopjen geworden. Truitje Bosboom Toussaint1 
schreef ooit over haar: Men zegt dat die vrouw niet mooi is ge-
weest; het kan wel zijn, maar onder ’t penseel van Rembrandt is 
zij wat beters geworden dan een mooije vrouw; zij is de vrouw in 
al haar liefelijkheid.

Oopjens graf

Het is verleidelijk om haar eens op te zoeken, als je zo dicht 
bij haar sporen leeft. Dat heb ik gedaan. In het grafboek vond 
ik na enige moeite de aantekening van haar begrafenis. Ze 
behoorde ingeschreven te zijn onder de naam Daeij, maar de 
scriba heeft haar begrafenis vermeld onder de naam van haar 
eerste echtgenoot. Ze is begraven op 6 november 1689 als 
juffrouw Soolemans.

In de Grote Kerk was het niet moeilijk om haar graf te vin-
den. Het was de helft van een dubbel graf in het Koor, nr 25 
en 26. Het werd in 1664 gekocht door haar zwager Hendrick 
Heijkens. Oopjens zoon Hendrick Daeij erfde het en liet de 
stenen vernieuwen en bewerken. De stenen droegen samen 
een medaillon met een alliantiewapen van hem en zijn vrouw 
Anna Heijkens. Diens zoon, weer een Hendrick Daeij, erfde 
graf nummer 25, zijn broer Maarten Daeij erfde nummer 26. 
Vele leden van de familie zijn begraven in dit dubbele graf.
Er is in de loop van de geschiedenis veel gebeurd met de kerkvloer. 
De steen, nummer 25 met het wapen van familie Heijckens waar-
onder Oopjen is begraven, ligt nog op de oorspronkelijke plek. De 
andere steen met het wapen van familie Daeij is verwijderd.

In het boek van Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1928, 
staat dat een deel van de verwijderde steen is verwerkt in 
de noordergang. Ik vond hem niet op de plek die zij aangaven, 
maar wel naast een pilaar van de kapel van familie Corff, on-
der steen nummer 112. De steen was gebroken, de helft ervan 
is in dit graf verwerkt.

In 1772 stierf Oopjens achterkleinzoon, Hendrick Nanning 
Daeij. In de vermelding in het grafboek staat dat er in het 
dubbelgraf in het koor 7 lijken geschud werden, om plek voor 
hem te maken en dat er voor een beene kissie ƒ 1 : 10: -: was 
betaald. Oopjes beenderen lagen dus na deze begrafenis sa-
men met de beenderen van haar familie en grafgenoten in dat 
kistje in graf nummer 25. De kerkvloer is in de negentiger ja-
ren van de vorige eeuw geheel open geweest voor onderzoek 
en de aanleg van vloerverwarming. De skeletten, soms met 
kleding en schoeisel hebben een universitair onderzoek on-
dergaan, zijn in zakken gedaan en allemaal onder het midden-
schip neergelegd. Dus als het goed is, rust Oopjen samen met 
haar familie daar nu ook.

8. Nov 1689 – 6 – dito mevrouw Sasburgh Naedort Juff. Soolemans, Daey 
(is later ingevoegd) 4 poosen geluijt en te laet, Choor no 25 ƒ 20: 0: 0:2

9. Het koor in de Grote Kerk, Oopjens graf ligt even links van de rechtse 
bezoeker, foto Regionaal. Archief Alkmaar, Cornelis Pronk, 1733.

10. Koor, nr. 25
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De foto’s samengevoegd geven een beeld van Oopjens oor-
spronkelijke graf. Het medaillon draagt resten van de namen 
‘Daey’ en ‘Heykens’. Het vierde kwart van de steen heb ik niet 
meer gevonden.
Het schild met het alliantiewapen hangt aan een tak. Het 
wapen van familie Heijkens draagt een kroon met parels. De 
familie Daeij heeft een wapen met een zilverwitte keper met 
twee gele sterren boven en een zilverwitte roos met geel 
hart onder de keper op een groene ondergrond. De familie 
Heijkens heeft een wapen met een rode keper en drie rode le-
lies op een zilverwitte ondergrond.

Hoe verging het de portretten van Marten en 
Oopjen?

Harry de Raad, coördinator team dienstverlening van het 
Regionaal Archief Alkmaar, bestudeerde verschillende tes-
tamenten en boedelscheidingen. Maarten Daeij, kleinzoon 
van Oopjen, was een moeilijkheid, hij vertrok naar Gorkum. 
Overigens kwam een zoon van deze Maarten weer terug 
naar Alkmaar, dus de testamenten van hem en zijn nazaten 
liggen weer hier. Op de website van de Historische Vereni-
ging Alkmaar staan twee artikelen van Harry de Raad en 
ook in het blad Oud Alkmaar, nr. 3 van 2016, schreef hij een 
artikel over bovenstaand onderwerp en beschreef zijn con-
clusie.
We weten dat Rembrandt’s portretten van Marten en Oop-
jen zich vóór 1659 in Amsterdam bevonden. Ze hingen daar in 
het huis aan de Singel en we weten ook dat de schilderijen in 
1798 door de Alkmaarse familie Daeij werden verkocht, toen 
geïdentificeerd als de portretten van Maerten Daeij en zijn 
eerste vrouw Machteld van Doorn.
In het testament, dat Oopjen in 1666 in Alkmaar liet maken, 
benoemde ze haar zoons Jan Soolmans, 1636 – 1691 en Hen-

drick Daeij, 1651 – 1712, tot erfgenamen. Het beroemde dub-
belportret wordt in het testament helaas niet specifiek ge-
noemd. Ze ging terug naar Amsterdam, maar kwam ergens na 
1674 weer naar Alkmaar naar haar zoon Hendrick. Zeer waar-
schijnlijk nam ze de dubbelportretten mee naar Alkmaar. Oop-
jen stierf op 1 november 1689.
Hoewel Jan3 de oudste zoon was, is het niet waarschijnlijk 
dat hij de schilderijen heeft geërfd. Toen hij in 1691 in Alkmaar 
stierf, werd er een inventaris van zijn bezittingen opgemaakt 
door een Amsterdamse notaris. In zijn boedel werden negen 
portretten aangetroffen, maar de waarde ervan was gering, 
slechts acht gulden. De dubbelportretten zullen daar dus niet 
bij zijn geweest. Het ligt meer voor de hand dat de schilderijen 
meteen na het overlijden van Oopjen in Hendrick Daeij’s huis 
zijn gebleven, het huis aan de noordkant van de Langestraat 
vlakbij de Grote Kerk.
Na de dood van Hendrick zullen de schilderijen zijn geërfd 
door zijn oudste zoon, die eveneens Hendrick heette. Deze 
Hendrick Daeij, 1679 – 1736, was evenals zijn vader een be-
langrijk man in Alkmaar, hij was burgemeester en dijkgraaf 

11. Een stuk van steen nr. 26 in de noordergang

13. Wapen Daeij en Heijkens

12. Reconstructie van Oopjens oorspronkelijke graf
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van de Hondsbossche gemeente Zijpe. Na zijn dood in 1736 is 
een uitvoerige boedelinventaris opgemaakt. Helaas worden 
de dubbelportretten van Maerten en Oopjen niet expliciet 
genoemd. Wel genoemd worden een portret van Hendrick 
zelf en de portretten van zijn ouders, Hendrick en Anna. Daar-
naast waren er nog eens 26 portretschilderijen aanwezig, 
waarvan alleen het aantal wordt genoemd. Alle schilderijen, 
waarschijnlijk ook die van Maerten en Oopjen, bleven na de 
dood van Hendrick in beheer bij zijn zoon Hendrick Nanning 
Daeij, 1712 – 1772. Deze Hendrick Nanning bleef ongehuwd. 
Ook hij was burgemeester van Alkmaar.
In 1755 verkocht Hendrick Nanning het familiehuis van zijn groot-
ouders, aan de noordzijde van de Langestraat. In 1762 kocht hij 
vervolgens een huis aan de zuidzijde van de Langestraat, ten 
oosten grenzend aan het huis op de hoek van de Pastoorsteeg. 
Hij stierf in 1772. In 1778 verkopen zijn gezamenlijke erfgenamen 
deze woning. In ieder geval tot aan zijn dood zullen de schilderij-
en in het huis van Hendrick Nanning hebben gehangen.

Wat er daarna met de portretten gebeurde is onduidelijk. In elk 
geval zijn ze in 1798 voor 4000 florijnen gekocht, door bemid-
deling van een neef van de familie (Adriaan Daeij), van één van 
de afstammelingen van het gezin van Hendrick Daeij door Roe-
lof M. Priuscenaar. Dit gegeven staat in een in 1836 verschenen 
Catalogue raisonné (...) van onder meer Rembrandt’s schilderij-
en, geschreven door de Londense kunsthandelaar John Smith. 
Hij verwijst waarschijnlijk naar de boedel van de in 1772 overle-
den Hendrick Nanning Daeij, Oopjens achterkleinzoon.
Waarom verkocht men de ‘Rembrandts’ in 1798? De leefom-
standigheden waren moeilijk door de gevolgen van de Franse 
Revolutie. Het werk van Rembrandt werd in die tijd niet op 
waarde geschat. De namen waren al vergeten en wilde je dan 
zulke grote portretten in moeilijke omstandigheden bewa-

ren? De heer Priuscenaar had een goede koop gedaan. Slechts 
een jaar later verkocht hij de schilderijen aan kunstverzamelaar 
Pieter van Winter voor ƒ 12.000, het driedubbele bedrag. Diens 
dochter was met een Van Loon getrouwd. Zo kwamen ze te-
recht in de collectie Van Loon aan de Herengracht 499. In 1877 
werden ze door hun erven verkocht aan de rijke baron Gustave 
de Rothschild, die ze meenam naar Parijs. De rest is bekend.

Men wist niet meer wie de portretten voorstelden. John 
Smith had het over Willem Daeij en echtgenote. Van Winter 
beschreef ze, geheel willekeurig als graaf en graavin van Eg-
mond. Schrijfster Truitje Bosboom-Toussaint had inlichtin-
gen over de dubbelportretten gekregen van Geldolf Adriaan 
Ouwens, getrouwd met Johanna Adriana Daeij en sprak over 
de afbeeldingen als Maarten Daeij en Machteld van Doorn. 
Volgens Truitje was deze toewijzing gebaseerd op een oude 
familieoverlevering binnen de familie Daeij. Zo zijn ze in de 
negentiende en twintigste eeuw altijd genoemd, tot Isabella 
van Eeghen vaststelde dat het om Marten Soolmans en Oop-
jen Coppit ging. En er is voor ons, als bewonderaars van de 
prachtige Rembrandts, geen reden om daaraan te twijfelen.

Truitje Bosboom-Toussaint

Onze Truitje Bosboom-Toussaint, heeft de schilderijen dus ge-
kend. Toen ze in 1867 door familie Van Loon uitgeleend werden 
aan een tentoonstelling van zeldzame en belangrijke schilde-
rijen van Oude Meesters in Amsterdam, heeft ze het korte ver-
haal Een theeuurtje op den huize Arkesteyn geschreven, voor 
het, in die tijd belangrijke, tijdschrift De Gids. Volgens haar wa-
ren de schilderijen altijd in Alkmaar gebleven totdat de fami-
lie Daeij de beide stukken in 1798 verkocht voor 4400 gulden. 
Over de reden van de verkoop spreekt ze niet. Wel zegt ze dat 

14. Links het huis, achter het ronde hekje van Hendrick Nanning Daeij, aan de zuidzijde van de Langestraat. Op de 
achtergrond de Grote Kerk, geheel rechts achterin woonde Oopjen.
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de familie niet wist wat de schilderijen waard waren en dat de 
koper ze natuurlijk niet op het spoor van de werkelijke waar-
de had gebracht. Volgens Truitje waren de schilderijen in 1867 
rond de 80.000 gulden waard. Met vooruitziende blik spreekt 
ze de verwachting uit dat ooit in de toekomst wellicht een rijke 
kapitalist zoals Rothschild (!) ze zou kopen.

Een stukje uit het verhaal van Truitje

-  ‘Maar ze hebben er dan ook de vruchten van gezien en hunne 
nazaten niet minder. Men zegt, dat de twee portretten over 
de tachtigduizend gulden waard zijn,‘ zei Henri.

-  ‘Die waarde is eigenlijk niet te bepalen,’ sprak Marius; ‘het 
is er mee als met diamanten, die zekere grootte te boven 
gaan. Men betaalt er voor, wat de fantasie er voor over 
heeft, als het vermogen dit toelaat. Een Rothschild of een 
Markies Hertford, zou er mogelijk zooveel pond sterling 
voor geven, als men ze nu op Hollandsche guldens schat! 
Maar de familie Day zelve zou er toch niet mee gebaat zijn.’

-  ‘Behooren ze niet meer in de familie?’ vroeg Oom Arkesteyn, 
door de cijfers een weinigje uit den dommel geschud, waarin 
hij zijns ondanks was geraakt.

-  ‘Neen, zij behooren nu te huis in het kabinet van Loon, dat 
mild genoeg geweest is om deze en andere kunstschatten 
zoo lang af te staan,’ antwoordde Marius.

-  ‘Wat de familie betreft, zij heeft de portretten in der tijd 
verkocht voor 4,400 gulden, onwetende van hunne waarde, 
door den kooper, die ze bezigtigd had, natuurlijk niet op het 
spoor geholpen; in een tijd, toen de liefde voor oude kunst 
nog niet zóó opgewekt was, en de tijdsomstandigheden al-
len handel en bovenal alle liefhebberij drukten,’ deelde Au-
gust mede.

-  ‘Zoo ziet gij, Oom! welk eene fout gij welligt begaan hebt met 
een heelen zolder vol oude familieportretten zoo maar weg 
te doen!’ verweet Mathilde lagchend den heer Arkesteyn.

De belangrijkste familieverhoudingen op een rij
Oopjens’ voor- en nazaten, fragment
I.  Jacob Pietersz Spiegel, genaamd Coppit, zakenman, sche-

pen, vroedschap, begraven Amsterdam 12 september 
1629, trouwt Opina Heindrieks, begraven Amsterdam 16 
april 1610.

II.  Hendrik Jacobsz Coppit, doctor in de rechten, begraven 
Amsterdam 3 maart 1635, ondertrouwt Amsterdam 2 mei 
1608 met Cilletje Lamberts Prinsen (Cecilia Prince), be-
graven Amsterdam 30 juli 1639.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Coppit, gedoopt Amsterdam 7 januari 1610, be-

graven aldaar 24 maart 1610.
2. Oopjen (Opina) Coppit, volgt IIIa.
3.  Trijntje (Catharina) Coppit, volgt IIIb.
4. Aeltjen Coppit, gedoopt 5 januari 1625 Amsterdam 

(Oude Kerk), ondertrouwt 24 december 1643 Amster-
dam Samuel Mitz.

IIIa. Oopjen (Opina) Coppit geboren 19, gedoopt Amsterdam 
20 januari 1611, overleden 1 november 1689, begraven 
Alkmaar 6 november 1689, trouwt (1) Amsterdam 28 juni 
1633 Martin (Martinus) Soolmans (Solemans), student in 
de rechten, gedoopt Amsterdam 18 maart 1613, begraven 
Amsterdam 14 augustus 1641, zoon van Jan Soolmans en 
Willemina Zael (ondertr. 1 maart 1608).

 Oopjen trouwt (2) 21 maart 1647 kapitein Maerten Daeij 
(Daey), geboren Breda 15 maart 1604, overleden Amster-
dam 11 september 1659, weduwnaar van Johanna Mach-
teld Aelberts van Doorn, zoon van Pieter Daeij en Cathari-
na Ouwens.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Henrick Soolmans, gedoopt Amsterdam 25 juli 1634, 

begraven Amsterdam 16 juni 1635.
2.  Johannes (Jan) Soolmans, gedoopt Amsterdam 28 fe-

bruari 1636, belastingontvanger en toneelschrijver, be-
graven Alkmaar 9 november 1691, ongehuwd.

3.  Cornelija Soolmans, gedoopt Amsterdam 18 oktober 
1637, begraven Amsterdam 16 augustus 1639.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Hendrik Daeij, gedoopt Amsterdam 18 september 

1647, jong overleden.
5.  Hendrick Daeij, volgt IVa.

IIIb. Trijntje (Catharina) Coppit, gedoopt Amsterdam 15 janua-
ri 1612, begraven Alkmaar 14 augustus 1668, ondertrouwt 
24, trouwt Alkmaar 25 mei 1641 met Hendrick Heijkens.

 Uit dit huwelijk (de familie woonde dus vanaf 1647 in Alk-
maar):
1.  Jan Heijkens, gedoopt Amsterdam 9 maart 1642.
2.  Cecilia Heijkens, gedoopt Amsterdam 30 augustus 

1643.
3.  Anna Heijkens, volgt IVa.
4.  Margriet Heijkens, gedoopt Alkmaar 16 februari 1647.

15. Een stukje uit het verhaal van Truitje
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Bronnen
a.  Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken, te vinden in het Regionaal Archief 

Alkmaar en op internet van Stadsarchief Amsterdam.
b.  Jonathan Bikker: ‘Marten en Oopjen’, twee monumentale portretten van Rem-

brandt. Uitgave van het Rijksmuseum, Amsterdam.
c.  De Wapenheraut, 1898.
d.  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en mr. J Belonje ‘Genealogische en Heraldische 

Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Holland, 1928, 
deel 1.

Noten
1. Truitje Bosboom – Toussaint, geb. Alkmaar 1812 – overl. Den Haag 1886, 

schrijfster van historische romans; zij heeft lange tijd in Alkmaar gewoond en 
gewerkt.

2. 4 Pozen geluid: een poos is de tijd dat een zandloper nodig heeft, leeg te lopen, 
circa 20 min. Kosten ƒ4,- per poos. Te laat kost ƒ 8 per half uur. Al rekenend 
betekent dit dat de stoet een kwartier te laat was. Soms had de stoet veel 
bekijks, zodat men niet vlot door kon gaan, soms was het gewoon deftig om 
wat later te komen. In geval van Oopjen kon de stoet oversteken, ze woonde 
schuin tegenover de kerk.

3. Na de dood van Maerten Daeij in 1659 stond in de boedelbeschrijving van het 
huis op de Singel dat er nog een Rembrandt was: ‘Josep ende Maria’, waar-
schijnlijk het schilderij ‘De Heilige Familie’ dat zich nu in de Alte Pinakothek in 
München bevindt. Ook een schilderij met levensgrote personen uit dezelfde 
tijd, 1634, als de portretten. Oopjes zoon Jan erfde het schilderij, dit kan een 
bewijs zijn dat het van Oopjen en Marten is geweest en dat zij aantoonbaar 
connectie met Rembrandt hadden, van fam. Daeij is dat totaal niet bekend.

IVa. Hendrick Daeij, geboren 1, gedoopt Amsterdam 4 janua-
ri 1651, meester in de rechten, dijkgraaf en baljuw van de 
Zijpe, secretaris van de Wieringerwaard, president-sche-
pen, vroedschap, overleden 11, begraven Alkmaar 16 janu-
ari 1712 trouwt (1) Heiloo 18 december 1678 zijn nicht Anna 
Heijkens, gedoopt Amsterdam 16 maart 1645, overleden 
23, begraven Alkmaar 27 augustus 1682, dochter van Hen-
drick Heijkens (schepen, vroedschap) en Catharina Cop-
pit, trouwt (2) Alkmaar 7 juni 1699 Maria van der Geest, 
geboren Alkmaar 13 maart 1651, overleden Alkmaar 22 
april 1714, dochter van Cornelis van der Geest en Angelica 
Pauw.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrick Daeij, volgt Va.
2.  Maarten Daeij, volgt Vb.
3.  Anna Catharina Daeij, geboren 23, gedoopt Alkmaar 

27 augustus 1682, overleden 7, begraven Alkmaar 11 juli 
1683.

Va. Hendrick Daeij, geboren 23, gedoopt Alkmaar 24 septem-
ber 1679, burgemeester Alkmaar, gecommiteerde raad, 
dijkgraaf van de Hondsbossche, overleden 30 april, be-
graven Alkmaar, 7 mei 1736, trouwt 8 januari 1708 Johanna 
Maria Geesteranus, gedoopt 18 november 1683, overle-
den Alkmaar 22 juli 1723, dochter van Nanning Geestera-
nus en Jacoba Brasser.
Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder:
4.  Hendrick Nanningh Daeij, gedoopt Alkmaar 26 decem-

ber 1712, burgemeester, overleden 23, begraven Alk-
maar 30 juli 1772, Koor 25, ongehuwd.

Vb. Maarten Daeij, geboren 29, gedoopt Alkmaar 31 oktober 
1680, heemraad van de Schermer, burgemeester, vroed-
schap overleden Gorkum 30 oktober 1733, trouwt Alkmaar 
10 november 1715 Paulina Maria Verboom, geboren Gor-
kum 25 december 1694, overleden Gorkum 24 december 
1731, dochter van een burgemeester uit Gorkum. Op 30 
juni 1720 naar Gorkum verhuisd, burgemeester, lid van het 
college van de Admiraliteit van de Maas.
Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder:
2.  Hendrick Adriaan Daeij, volgt VI.

VI. Hendrick Adriaan Daeij, geboren 17 januari 1721 Gorkum, 
meester in de rechten, schepen, vroedschap, overleden 
24, begraven Alkmaar 29 september 1770, trouwt Alkmaar 
22 april 1761 Cornelia Catharina Geertruida Ras.
Uit dit huwelijk vier kinderen waaronder:
1.  Maarten Adriaan Daeij, volgt VII.
4.  Adriaan Daeij, geboren 18, gedoopt Alkmaar 21 decem-

ber 1766, meester, president-schepen, overleden Alk-
maar 7 september 1836, trouwt Alkmaar 27 mei 1790 
met zijn nicht Johanna Cornelia Catharina Ras.

VII. Maarten Adriaan Daeij, geboren 7, gedoopt Alkmaar 9 
maart 1762, schepen, overleden Alkmaar 14 januari 1820, 

trouwt Gorkum 2 juli 1794 Mechtelina Henrica van Meerten.
Uit dit huwelijk vijf kinderen, waaronder:
5.  Johanna Adriana Daeij, geboren Alkmaar 4 april 1805, 

overleden Amsterdam 3 februari 1870, trouwt Amster-
dam 31 juli 1845 met Geldolf Adriaan Ouwens, geboren 
Alkmaar 20 mei 1806, overleden Almelo 15 oktober 
1889.  <<

16. De heilige familie, Rembrandt, München, zie noot 3

268  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5



Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

Verhuizing van Weesp naar Bunnik
In de maand juni is de verhuizing van Weesp naar Bunnik uit-
gevoerd. Een hele operatie, die uitstekend is verlopen. Het 
verhuisbedrijf heeft zijn ervaring gedeeld en hiermee kon de 
grote collectie ingepakt worden en, nog belangrijker, direct 
op de juiste, geplande plaats in Bunnik worden uitgepakt. Op 
onze Facebookpagina ‘Nederlandse Genealogische Vereni-
ging’ zijn diverse berichten met foto’s gepost. Ook op de pagi-
na ‘actueel’ van onze website staan enkele publicaties.
Het hoofdbestuur bedankt alle betrokkenen voor hun inzet 
bij deze verhuizing. De officiële opening voor genodigden zal 
plaatsvinden op zaterdag 25 november, na de Algemene Ver-
gadering. Op zondag 26 november is er voor belangstellenden 
een open dag. Meer informatie leest u op de ‘actueel’ pagina 
van de website.

Toekomst van de NGV

Op 24 juni jl. heeft het hoofdbestuur met de afdelingsvoorzit-
ters gesproken over de toekomst van de NGV. Op 30 september 
wordt er een tweede sessie gehouden en ontvangen de aanwe-
zigen informatie over ervaringen bij andere verenigingen.

De NGV wil een kennisorganisatie zijn die op basis van haar 
visie en missie openstaat voor belangstellenden in familie-
geschiedenis en heraldiek en die actief samenwerking zoekt 
met partners. Wij doen waar we goed in zijn of ons onder-
scheiden, en doen niet waar anderen beter in zijn.

Hoewel de verkoop van het pand in Weesp enige lucht geeft 
staan de reguliere inkomsten onder druk door het geringere 
aantal leden. Door een differentiatie in de contributie trach-
ten wij in te spelen op wensen van onze leden. De kosten van 
Gens Nostra zijn fors teruggebracht maar de kosten van de 
afdelingsbladen zijn hoog. We bieden onze leden te weinig 
producten waar zij behoefte aan hebben, terwijl er veel ma-
teriaal in huis is. Er is een groot aanbod van andere partijen 
wat betreft genealogie en heraldiek. Er is geen structurele 
samenwerking met andere spelers op het veld van de familie-
geschiedenis.

Er is noodzaak voor verandering, anders denken
Verschillende afdelingen verkeren in zwaar weer. Op dit mo-
ment hebben de afdelingen Den Helder en Apeldoorn geen 
eigen bestuur. Het bestuur van de afdeling Zaanstreek-Wa-
terland heeft te kennen gegeven eind van het jaar te willen 
stoppen. De afdeling Nijmegen heeft onlangs aangegeven 
een (tijdelijke) oplossing te hebben gevonden voor de gere-
zen bestuursproblemen. Alle afdelingen samen hebben bijna 
50 bestuursvacatures, waaronder voorzitters, secretarissen 
en penningmeesters. Te verwachten is dat, binnen afzienbare 
tijd, meer afdelingen in de problemen komen door een gebrek 
aan opvolgers in de besturen. Overigens heeft ook het hoofd-
bestuur moeilijk vervulbare vacatures.
Denkbaar is dat, bij voorbeeld, in afdelingen zonder bestuur 
een steunpunt wordt gevormd van waaruit activiteiten voor de 
leden plaatsvinden. Een steunpunt met één of meer coördina-
toren of een programmacommissie heeft zo geen bestuurlijke, 
maar een louter uitvoerende functie. In een dergelijke situatie 
dient een oplossing te worden gevonden voor de zeggenschap 
van de leden van de betrokken afdelingen.

Het hoofdbestuur verkent de mogelijkheid tot samenwerking 
met derde partijen. Samenwerking moet altijd leiden tot een 
win/win-situatie. Dat betekent dat er eerst verkennende ge-
sprekken worden gevoerd om af te tasten waar de mogelijk-
heden tot samenwerking liggen en ook of er voldoende ver-
trouwen is in het resultaat van die samenwerking. Een derde 
partij verleent niet zomaar korting aan de leden van de NGV. 
Daar moet ook iets tegenover staan. Verkennende gesprek-
ken zijn of worden gevoerd met verschillende organisaties.
Na analyse van alle ideeën zal het hoofdbestuur een beleids-
document opstellen en dit voorleggen aan de Algemene Ver-
gadering. Belangrijk is nu dat er betrokkenheid ontstaat. De 
toekomst van de NGV is niet alleen een zaak van het hoofd-
bestuur maar van ons allemaal. Heeft u tijd en wilt u kennis en 
ervaring inzetten, stuur een bericht naar secretaris@ngv.nl 
waarna we met elkaar in gesprek gaan.

Arie van Herk, secretaris NGV

Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5  –  269 

mailto:secretaris@ngv.nl


ANTONIA  VELDHUIS

Drieluik van predikanten: 
Schmaal, Keun en Wisman

Opvolgende generaties met een zelfde beroep kwamen vroe-
ger vaak voor. Als iemand boer was dan werd er verwacht 
dat er een zoon kwam die de boerderij kon overnemen en die 
‘moest’ hem dan weer doorgeven aan de volgende generatie. 
Een zoon was vroeger vaak een ‘must’. Ook bij andere beroe-
pen was dat het geval. Was de vader zeeman dan gingen stee-
vast ook enige zoons naar zee. De kinderen van een arbeider 
werden ook vaak werkman. In mijn familie heb ik uiteraard 
hetzelfde patroon. De Kuipers waren generaties lang (turf)
schippers, de mannen in de familie Keun/Kuen werden zee-
man. Hier heb ik het opmerkelijke fenomeen dat niet alleen 
vader Johannes Antonie Keun ging varen, maar ook zijn vijf 
zonen, een schoonzoon en kleinzoon Jacob. Vijf ervan leden 
schipbreuk: Johannes en twee van zijn zonen in 1852, schoon-
zoon Eliza van der Ley in 1862 en kleinzoon Jacob in 1879. De 
schipbreukelingen van 1852 en die van 1879 lieten bij deze 
rampen het leven.1 De familie Hoorn in Groningen was jaren-
lang luitenant-majoor van de stadhouders. Vader Cyriacus is 
dat van ongeveer 1644 tot 1668, zoon Cyriacus krijgt dezelfde 
functie van 1663 tot 1709. De laatste vraagt op zijn beurt aan 
de stadhouders of hij zijn functie op zijn zoon Henric Casimir 

mag transporteren, hetgeen wordt toegestaan. De familie 
Veldhuis boerde jarenlang in de buurt van Uitwellingerga en 
de (latere) familie Oenema bracht bijna een eeuw lang school-
meesters voort.
Een beroep dat in mijn genealogie opvallend veel voorkomt 
is dat van predikant. Minstens negen verschillende takken 
oefenden jarenlang van vader op zoon deze functie uit. Het 
langst was dit het geval in de familie Borgesius. Van 1666 tot 
1834 stond er steeds iemand met die naam op de preekstoel. 
Vaak zelfs meerdere tegelijk. Ze werden op de voet gevolgd 
door de predikanten Keun/Kuen die 123 jaar het vak uitoefen-
den. Tussen 1661 en 1731 hadden ze zelfs een paar maal tegelij-
kertijd vier predikanten in het veld. De familie Schmaal lever-
de 120 jaar dominees, de Wismannen waren minstens 74 jaar 
actief in dat vak. Andere families in mijn genealogie waarvan 
tenminste twee generaties dominee waren: Althuisius, Anton-
ides, Carolinus, Hoorn en Houbingius.
Voorgangers werden (worden) geacht een lichtend voorbeeld 
voor de gemeente te zijn, een rolmodel. Van de 56 predikan-
ten (ik kan er een paar gemist hebben) die ik bij mijn voorou-
ders en verwanten (broers) telde, waren er enige tientallen 

1. Documenten van de predikanten uit dit artikel. V.l.n.r. Theodorus Schmaal wordt weer tot de kerk van Wedde toegelaten, de preekstoel van Kantens 
waar diverse Keuns stonden en een blad uit de processtukken voor het Hof van Friesland over de erfenis van Johannes Hermannus Wisman.

270  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5



Harmannus SchmaalPietertje Langerhuizen x (1) x (2) Beelke Haselhof

Nicolaas Schmaal Petertie Schmaal Magdalena Schmaal

x Magdalena Haselhoff x (1) Waelke Egberts x (2) Trijntje Jans

Theodorus Schmaal Hermannus Waalkens Schmaal Antonius Waalkens

Waalke Waalkens
x Berent ten Have

x Eltie Hillenius

Luktjen

die het tegenovergestelde waren. Mannen die regelmatig 
met de kerkenraad of -leden overhoop lagen en daarom 
soms zelfs van standplaats veranderden. Die een buitenech-
telijke relatie hadden, kinderen bij andere vrouwen kregen, 
dronken op de preekstoel stonden en/of links en rechts men-
sen aan het beledigen waren. Ik wil er een paar aan u voor-
stellen.

De families Schmaal, Keun (Kuen) en Wisman

In dit artikel laat ik u kennis maken met drie takken uit mijn fa-
milie met predikanten. Allemaal uitgezocht met verschillende 
bronnen en allemaal families die kleurrijke en spraakmakende 
dominees leverden.
Daar is allereerst de familie Schmaal, waarvan de onderlinge 
familierelatie uit bovenstaand schema blijkt.
Ze waren predikanten in Groningen en Drenthe van 1665 tot 
1783. De gegevens zijn verkregen door onderzoek in de ker-
kenraadshandelingen. Ik haalde ze uit Boekzaal2 en vulde aan 
met requesten (verzoeken).
De familie Keun/Kuen uit Groningen zette ik voor u in een 
schema. Acht predikanten, werkzaam van 1638 tot 1761. De 
informatie heb ik uit eigen onderzoek en uit twee boeken van 
de heer W. Duinkerken.3 Zie afbeelding 3.
Tot slot is daar de familie Wisman uit Overijssel en Friesland. 
Vier generaties, waarvan van twee een beschrijving in het 
boek Friezen uit vroeger eeuwen voorkomt.4 De afbeeldin-
gen 4 en 5 haalde ik (met toestemming) van de website van 
de schrijver van dit boek. Het Hof van Friesland zorgde voor 
enige smeuïge familieverhalen.

De predikanten Schmaal

Hermannus Schmaal (1665-1723) was van 1691 tot 1723, 33 
jaar lang, predikant te Blijham. Hij komt na zijn overlijden in 
Boekzaal voor met slechts een paar regels: BLIJHAM, hier is 
overl. D. Herm. Schmaal, in wiens plaets in ‘t kort een beroep 
zal geschieden. Hij huwde twee maal. Bij zijn eerste echtge-
note kreeg hij de latere predikant Nicolaas en dochter Trijn-
tje, uit de tweede echt onder anderen dochter Pietertje, de 
moeder van Hermannus Waalkens Schmaal. Zijn zoon Nico-

laas Schmaal (1691-1757) trouwde ook twee maal. Eerst met 
Magdalena Haselhoff (overleden 1718), daarna met Engeltjen 
Harms Stobbe. Uit het eerste huwelijk werden 13 kinderen 
geboren, waaronder Theodorus. Nicolaas, was vanaf 1712 tot 
1714 voorganger op Logumer Voorwerk, daarna stond hij in 
Wedde. Na zijn tweede huwelijk werd hij ter verantwoording 
geroepen voor ontijdige bijslapinge, het kind kwam twee-
eneenhalve maand na het huwelijk. Tegelijkertijd waren er 
binnen de gemeente roddels over buitenechtelijke relaties 
die hij zou hebben. Hij kreeg een berisping en werd korte tijd 
van zijn functie ontheven. In 1727 had hij een geschil met do-
minee Molanus. In Boekzaal van augustus 1757 staat zijn 
overlijden genoteerd: Den 1 dezer is tot onze grote smer-
te alhier overleden onze oude en zeer geliefde leeraar de 
Eerw. Heer N. Smaal, nalatende een bedroefde Weduwe 
met verscheide kinderen, voor welke het Annus Gratiae5 
een jaar door de Broederen van Westerwolde zal worden 
waargenomen. Een levensschets in dit boekwerk ont-
breekt.
Kleinzoon Theodorus Schmaal (rond 1730-1798) is mijn favo-
riete dominee. Hij maakte het af en toe erg bont, waardoor 
we erg veel over hem te weten komen. Er verschenen enige 
artikelen over hem.6 Veelvuldig komt hierin zijn overmatig 
drankgebruik en het hieruit voortvloeiend gedrag ter sprake. 
Om niet in herhaling te vallen noem ik slechts kort de zonden 
van Theodorus, voor meerdere ‘vergrijpen’ verwijs ik naar de 
werken genoemd in noot vier.

De eerste vermelding van het drankgebruik van Theodorus en 
zijn veelvuldig aanstotelijk gedrag is in de Classis Winschoten 
waarin genoemd wordt dat hij om dit feit op 11 juli 1775 uit zijn 
functie is gezet. In november 1776 noemt de Eerwaarde Clas-
sis dat men droefheid voelt omdat de predikant zijn gedrag 
niet verbeterde. Daarna lijkt het een paar jaar goed te gaan. 
Op 25 november 1779 is hij echter bij het opmaken van een hu-
welijkscontract te Vriescheloo zo dronken dat Hij het gebed 
na de maaltijd zodanig door elkander had gemorrelt dat er 
niemand begrip van hadde konnen krijgen, en eindelijk gebee-
den, dat de Heere er Hem mogte uitredden, tot grote erger-
nisse der anweesende. Daarna komt hij regelmatig in de Clas-
sis en kerkenraadshandelingen voor. Dronken bij visitaties 

2. Schema van de onderlinge familierelatie binnen de familie Schmaal
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(1781) en ruzie gezocht met de Jood Lazarus Abrahams. In 1782 
scheldt hij burggraaf Elzo Haselhof uit voor scherm en schurk, 
is hij zwaar dronken en zwaait hij met messen. Zijn hoed en 
pruik vallen daarbij af en hij heeft de pijp dwars in zijn mond.7 
Op 24 februari 1782 stond hij dronken op de preekstoel en 
preekte over de tien geboden: Hebbende bij herhaling ge-
zegt ‘en God sprak alle deesen woorden zonder de woorden 
regt te konnen uitspreeken en van stuk geraakt sij. Op 9 
september 1782 schrijft Theodorus Schmaal aan het Gerecht 
van Westerwolde dat hij heeft gehoord dat de Kerkeraad van 
Wedde van veel mensen beledigende belastende verklarin-
gen over hem heeft ontvangen. Hij eist van al deze documen-
ten afschriften. Hij heeft er belang bij om ze suo tempore et 
loco tot een behoorlijk einde te brengen.
Het antwoord is kort en krachtig: de predikant moet zich bij 
Classis voornoemd adresseren.
Op 4 april 1784 vindt de kerkenraad dat Th. Schmaal zich in 
Wedde onbekwaam heeft gemaakt en dat hij moet worden 
afgezet. Anderhalf jaar later wil hij weer tot lidmaat worden 
aangenomen. Dit wordt hem onder toebiddinge van zegen toe-
gestaan. Op het voorgedrukte formulier voor toelating tot lid-
maat staat onder ander: niet dwaalende in de Leer, en onerger-
lyk van Wandel. In 1790 is Theodorus nog steeds zonder baan. 
Daarom dient Hindrikjen Alting, huisvrouw van Theodorus 
Schmaal, bij de Edelmogende Heren een verzoek in om alimen-
tatie. Sinds zeven jaar bevindt ze zich met haar twee kinderen 
in een deerniswaardigsten staat van armoede. Haar wordt op 1 
april 1791 een bedrag van 104 caroli gulden per jaar toegekend.8 
Ook bij de Classis doet ze enige malen een verzoek om gelde-
lijke steun. Hindrikje overlijdt op 11 mei 1793. Op 25 juli van dat 
jaar verzoekt Theodorus Schmaal V.D.M.9 om de 104 gulden, die 
zijn echtgenote kreeg, te mogen blijven ontvangen tot het mo-
ment dat hij een predikantsplaats kan bekleden.
Na het smertelijke en onoverkomeentlijk verlies, door haar 
dood, is hij met zijn twee minderjarige kinderen tot grote ar-
moede geraakt. Daarom is hij genoodzaakt zijn toevlucht te 
nemen tot deze ootmoedige hartsverzugtinge om dit bedrag 
voortaan te mogen blijven ontvangen.10 Hetzelfde jaar, op 7 
november 1793, doet Theodorus het verzoek aan het Plaatse-
lijk gerecht van Westerwolde om hun woning met tuin te Wed-
de, tot voordeel van de twee minderjarige kinderen, te mogen 
verkopen.11 Dit is met verscheidene debiteuren verzwaard, on-
der andere doodskosten, medicijnen en medicinale diensten 
en obligatie aan 't gunt ter voorkomininge van schande. De 
toestemming komt op 9 november; de verkoop is op 5 decem-
ber 1793.12 Het huis levert 640 gulden op. Jacob, de jongste 
zoon van Theodorus, zet na het overlijden van zijn vader, mede 
namens zwagers en zusters, een advertentie in de Ommelan-
der Courant van 30 maart 1798: Het heeft God behaagd, wiens 
doen is Heerlykheid en Majesteit, onzen geliefden Vader den 
Wel. Eerw. Heer T. SCHMAAL, oud Predicant van Wedde, he-
den avond het tydelyke met het Eeuwige te verwisselen, na 
verloop van ruim 67 Jaaren zyns Ouderdoms, van wien wy 
in het laast zynes levens gronden hebben om te hopen, dat 
zynes einde Vrede is, waar over wy des te meer reden heb-

ben om Gode in onze droefheid te zwygen. Maken dezen aan 
Vrienden en Bekenden langs dezen weg bekend, en verzoek 
van Brieven van Rouwbeklag verschoond te worden. Pekel A 
den 17 Maart 1798. JAKOB SCHMAAL, mede uit naam van myn 
Zwager en Zusters. Het roerige leven van Theodorus Schmaal, 
predikant VDM (zoals hij zelf vaak schreef) is ten einde.

Intussen heeft er nog een Schmaal op de kansel gestaan: Her-
mannus Waalkens Schmaal (1725-1758), zoon van Pietertie 
Schmaal en Waelke Egberts. Een halfneef van Theodorus. Hij 
was predikant in Kantens in 1754, in 1755 stond hij in Vlagtwed-
de en op 3 april 1758 werd hij beroepen in Winschoten. Een 
maand later overlijdt hij.
Zijn overlijden wordt in Boekzaal in mei 1758 als volgt be-
schreven: Den 14 May, ‘s morgens om 6 uuren is onze onlangs 
bevestigde zeer Geliefde Leeraar, den Eerw. Heer H. Waal-
kens Schmaal, tot overgrote droefheid van onze Gemeente 
en nagebleven Weduwe, die hier door met haare kinderen in 
bittere smerte gedompeld is, in den Heere ontslapen, en alzo 
de jongste Predikants plaatze wederom Vakant geworden 
zullen door de Broederen van den Oldampte het annus gra-
tiae worden waargenomen. Twee weken na het overlijden van 
haar echtgenoot laat zijn weduwe Harmanna Scheepel een 
zoontje dopen. Ze woont daarna in Vlagtwedde en Groningen. 
In 1773 is ze door de bezoekende hand Gods in de vermoogens 
van haar verstand verzwakt geworden. Ze huurt in 1774 een 
kamer bij de dames Margrieta en Caterina Heringa in Gro-
ningen, die op 4 augustus van dat jaar klagen dat de Juffrouw 
alles in stukken slaat en iedereen schrik aanjaagt met haar 
ijselijkste uitdrukkingen. Ze speelt bovendien met vuur. Op 27 
augustus daarop vraagt haar moeder, Juffr. J.P. Somberg, wed. 
van hopman Schepel, toestemming om gemelte haar doch-
ter op een convenabele plaats in het Anthony Gasthuis onder 
te brengen. Er is strenger toezicht nodig, de situatie wordt 
steeds erger.13 Harmanna overlijdt 15 jaar later.

Antonius Waalkens (1731-1785) was een halfbroer van Her-
mannus Waalkens, zoon van diens vader en Trijntje Jans (Holt-
kamp). Hij was predikant te Larrelt vanaf 1758, in Heveskes 
stond hij van 1765 tot zijn overlijden. Hij was gehuwd met 
Geertruida Tjakkes, ze kregen vier kinderen. Het begin van 
de vier bladzijden lange lofzang na het overlijden van Anto-
nius in Boekzaal luidt: Wel. Eerw. zeer gel. Heer D. Anthonius 
Waalkens, na eene hevige Borstziekte van weinige dagen, in 
het 54 ste jaar zijns ouderdoms, en in het 26 ste van zynen 
Evangeliedienst, op Woensdag den 16 Febr. dezes jaars, door 
den dood van zynen post af te lossen, en te doen genieten 
den loon zyner graag getrouwe Knechten. Hij was een predi-
kant die door zijn gemeente op handen werd gedragen, als we 
zijn in memoriam in dit blad mogen geloven. Een paar woor-
den hieruit: bekwaam, een ‘jonge Timotheus’, een arbeider 
die het woord der waarheid recht snijdt, ijverig en getrouw, 
een schriftgeleerde, verdienende een hogere standplaats, 
waardig, geliefd en zeer geacht. Zijn lijk werd op 21 februari 
ter aarde besteld, een lijkrede werd gedaan ten overstaan van 
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een grote menigte. Zijn zoon Waalke wordt eveneens predi-
kant (1803-1844 emeritaat).
De zus van Pietertie, Magdalena, krijgt ook een bedienaar 
des goddelijken woords in de familie. Luktjen, de dochter van 
deze halfzus van Nicolaas trouwt met Berent (Bernardus) ten 
Have. Berent is predikant in Wagenborgen van 1761 tot 1789.

De predikanten Kuen/Keun

Mijn familie Keun/Kuen leverde acht predikanten. Ik zette ze 
voor u in een schema, dat ik maakte onder het motto één te-
kening zegt meer dan 1000 woorden. De balk geeft de periode 
aan dat het beroep werd uitgeoefend. Ernaast staat de naam 
met erachter, tussen haakjes, het geboorte- en overlijdensjaar.
De Keuns stammen af van Jochem Bastiaans en Deeuwer Wat-
man die op 6 april 1605 in Groningen in ondertrouw gingen. 
Deeuwer overleed er op 29 april 1632, Jochem in 1638/1639. 
Jochem was bij zijn huwelijk afkomstig van Berlijn, zijn geboor-
tejaar zal voor of rond 1580 zijn. Diverse mensen werken aan 
een genealogie van deze familie, derhalve hieronder slechts de 
predikanten in beeld.

Ook tot de familie behorend, maar geen afgestudeerd predi-
kant, is Willem Keun uit Scheemda die in 1789 door de kerken-
raad op het matje wordt geroepen omdat hij in zijn gemeente 
godsdienstoefeningen houdt. Hij doet dit op dezelfde tijd als 
de predikant en heeft bovendien de onbeschaamdheid om tot 
eigen voordeel te collecteren onder zijn toehoorders. De Clas-
sis Winschoten vindt daarom dat broeder Folkers de heer Keun 
moet ontbieden en hem moet verbieden oefeningen te doen 
zonder voorkennis van predikant en kerkenraad. Mocht Keun 
in dit gedrag volharden, dan zal hem de facto censureren en het 
gerecht van het Wold-Oldambt hiervan in kennis moeten stel-
len. Zijn daden zouden wel eens gevaarlijk voor de maatschap-
pij kunnen zijn.

De predikanten Wisman

Tot slot wil ik u nog kennis laten maken met de familie Wis-
man. Van 1627 tot 1702 stonden leden hiervan op de preek-
stoel. Ik vond in het boek Friezen uit vroeger eeuwen, Op-

schriften uit Friesland, 1280-1811 van drs. Hessel de Walle van 
twee leden de gegevens over hun grafstenen. Via zijn website 
(http://www.walmar.nl/inscripties.asp) verkreeg ik de afbeel-
dingen hiervan. Met zijn toestemming staan ze aan het eind 
van dit artikel afgedrukt.

Mijn kwartiernummer 1256 is Hermannus Jacobi Wisman, 
predikant in IJsselham van 1627 tot 1636. Na een jarenlang 
conflict met drost Dirk ten Oever vertrekt hij daar. Boven-
dien vindt hij dat hij in IJsselham een kleine oogst heeft, al-
waer hij niet tegenstaande sijne neersticheit weinich stich-
tinge heeft connen doen. Met andere woorden: de energie 
die hij in die gemeente heeft gestoken heeft weinig opgele-
verd. Daarna is tot zijn overlijden in 1648 Langezwaag/Korte-
zwaag zijn standplaats. Hij is op 12 augustus begraven in de 
kerk van Langezwaag. Harmen was gehuwd met Eva Voskuijl. 
Uit dit huwelijk werd in 1628 in IJsselham zoon Johannes ge-
boren.
Johannes Harmannus Wisman wordt, evenals zijn vader, predi-
kant. Het examen van kandidaat Wisman werd gerekt omdat 
Antje Jacobs uit Franeker hem beschuldigde van het verbre-
ken van trouwbelofte. De klacht werd door het Hof onbewe-
zen verklaard.14 Jonker Lyclama voegt hier nog heling aan toe.
Johannes trouwt vijf maal, achtereenvolgens met N.N. (datum 
onbekend), Hendrina uit Leeuwarden (Heerenveen, 3e pro-
clamatie 1 januari 1660), Hilckien Sierxma (Bolsward, onder-
trouw 30 augustus 1662), Donia Jacobs Scholl (Leeuwarden, 
ondertrouw 16 oktober 1686) en Geeske le Febre (Leeuwar-
den, 3e proclamatie 8 december 1700).

Johannes Wisman is predikant in Oldeberkoop van 1654 tot 
25 augustus 1702. Dan gaat hij met emeritaat. Hij is op 24 mei 
1705 in Leeuwarden begraven op het Oldehoofster Kerkhof.15 
Foutief rouleert voor hem op internet het overlijdensjaar 1719.
Voor het Hof van Friesland dienen twee geschillen tussen zijn 
weduwe Geeske le Febre met Gijsbartus en Jacobus tegen de 
weduwe van Johannes Wisman. De conflicten zouden voort-
duren tot de volgende generatie. Bij het tweede huwelijk van 
Johannes wordt alleen de voornaam van de bruid genoemd: 
Hendrina. Haar achternaam wordt niet vermeld, een feno-
meen dat ik nog niet eerder tegenkwam.

3. Schema van de acht predikanten in de familie Kuen/Keun. De balk geeft de periode aan waarin het beroep werd uitgeoefend. Ernaast staat de naam 
met erachter, tussen haakjes, het geboorte- en overlijdensjaar.
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Uit het huwelijk van Johannes en N.N.:
1.  Michael Wisman, geboren rond 1644, predikant Par-

rega 1680-1684, overleden Parrega november 1684, 
trouwt (attestatie afgegeven) Leeuwarden 27 april 
1672 Antje Jetses weduwe Johannes Faber. Zie afbeel-
ding 4.

Uit het huwelijk van Johannes en Hilckien:
2.  Johannes Johannes Wisman, geboren rond 1663, pre-

dikant Itens 1689-1703, overleden Itens 12 november 
1703, trouwt Ried 18 december 1687 Syberichje Johan-
nes Meyer, overleden tussen 1711 en 1720, dochter van 
Johannes Barth Meyer en Janke Hironimus Ens. Zie af-
beelding 5.

3.  Gijsbartus Wisman, gedoopt Bolsward 22 oktober 
1665, overleden voor 1720, trouwt Anna Meeckhof, 
overleden na 1728. Ze wonen in Oldeberkoop.

4.  Jacobus Wisman geboren Oldeberkoop, gedoopt Bols-
ward 14 juni 1674, overleden tussen 30 september 1716 
en 20 mei 1717, trouwt Mincke Jeltes, gedoopt Rien 1 
februari 1674, overleden tussen 6 juni en 6 oktober 
1738, dochter van Jelte Lockes en Sierckjen Heeres. Ze 
wonen in Lutkewierum en krijgen tien kinderen.16

De geschillen17

Na het overlijden van dominee Johannes Wisman senior in 
1705 ontstaat er in de familie onenigheid over de erfenis. De 
weduwe van Johannes junior, Sybrichje Meyer, zegt dat haar 
kinderen voor een derde erfgenaam zijn. Aan de andere kant 
staan Geeske le Febre, de weduwe van Wisman senior, met 
zijn zonen Gijsbartus en Jacobus. Die zeggen dat ze elk voor 
een vierde recht hebben op de nalatenschap. Geeske refereert 
hierbij aan het huwelijkscontract van 7 november 1700, waarin 
Johannes bepaalde dat zijn bruid na zijn overlijden recht zou heb-
ben op een kindsdeel. De processen, gevoerd in 1710 en 1711, be-
slaan ruim honderd bladzijden waarin men vaak in herhaling valt.
Waarschijnlijk is men het niet op alle punten eens geworden, 
want op 15 juli 1720 dient de zaak weer (nog?) voor het Hof 
van Friesland. Johannes Harmannus Wisman is de eiser. Hij is, 
zegt hij, voor een derde deel erfgenaam van zijn grootvader 
Johannes Wisman de oude. Hij heeft de proceduren gereas-
sumeert die Sijbrichjen Jansen Meijer als moeder en wettige 
voorstanderse over haar zoon in leven gesustineerd heeft. 
Oftewel: de procedures hervat, die zijn moeder in haar leven 

(als voogd over hem) voerde. Aan de andere kant staan Anna 
Meeckhoff uit Oldeberkoop en Mincke Jeltes uit Lutkewie-
rum, de weduwen van Gijsbartus en Jacobus Wisman. Ze tre-
den op namens hun kinderen. De eiser kan niet volstaan met 
de overlegde deductie (verklaring). Met name de obligatie van 
2900 gulden en de post van 700 gulden landschapsobligatie 
zorgen voor problemen. De eis van de tweede partij wordt 
niet ontvankelijk verklaard, ze moet ook de kosten van het 
proces betalen. Of nu alles naar wens is geregeld?
Ik besluit dit artikel met de woorden van Joost van den Vondel 
(1587-1679), waarvoor enige van bovenstaande predikanten 
model zouden hebben kunnen staan:

Drinken, plengen, zwelgen, brassen,
Op Synoden en in Klassen,
Met een welgebakerd lijf,
Dat is al hun tijdverdrijf.  <<

Verantwoording en dank
De Groninger gegevens werden gevonden in de Groninger Archieven, 
de Friese gegevens komen uit Tresoar in Leeuwarden en van de website 
www.allefriezen.nl. Het artikel nalezen op stijl-en taalfouten deden Emmy 
Neut-Regts en Johan Taal. De tip van het gedicht kreeg ik van George 
Schepperle.

5. Grafsteen van Johannis Wisman (1663-1703) in de kerk van Lutkewie-
rum. De tekst luidt: Anno 1703 den XI desember is in den heere gerust de 
eersame doomeni Iohannis Wisman predekant tot Itens oudt int 41 iaer 
en leit alhier begraven. Bron: drs. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger 
eeuwen, opschriften uit Friesland,1280-1811, nr. 4239.

4. Grafsteen van Michael Wisman (1644-1684) in de kerk van Parrega. De 
tekst luidt: Do Michael Wisman int leven pastor tot Parga obit november 
1684 en des wedue Antie Jetsis is gerust den 12 april 1689 en leggen hier 
begraven. Bron: drs. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, op-
schriften uit Friesland,1280-1811, nr. 5353.

Afkortingen
GA  Groninger Archieven

Noten
1. Antonia Veldhuis, Een onverwachte gebeurtenis met vreselijke gevolgen, in: 

blad NGV afdeling Friesland, 11 en 30 nr. 1, januari 2014.
2. Boekzaal der geleerde wereld (de volledige titel van de serie is Maandelyke 

uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt) begon in 1715. In deze boekense-
rie staan literatuuroverzichten en was er een rubriek voor academie-, school- 
en kerknieuws. Berichten over nieuwe en vertrekkende hoogleraren, vacante 
predikantsplaatsen, beroepingen, afscheidsdiensten, levensbeschrijvingen 
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enz. uit het gehele land. Oftewel: ‘den lezer bezigh te houden door verscheiden-
heit van uitgeleze stoffe’. Iedereen die iets heeft ‘mede te deelen, het geen aen 
ons werk eenigen luister of sieraet magh byzetten’ kan hiervan melding maken, 
‘wy zullen het dankbaerlyk ontfangen met eerlyke meldinge’.

3. W. Duinkerken, Sinds de reductie van Stad en Lande van Groningen, 2 delen. De 
Classis kinderboeken van Groningen 1640-1816 door W. Duinkerken, uitg. 1997. 
Aantekeningen door de classis van kinderen van deelnemende predikanten. In 
het boek staan 722 gezinnen.

4. Friezen uit vroeger eeuwen, Opschriften uit Friesland, 1280-1811 van drs. 
Hessel de Walle.

5. Annus Gratiae is het dienstjaar dat, na het overlijden van een predikant, ten 
voordele van de weduwe door de ringbroeders wordt waargenomen.

6. In het tijdschrift Westerwolde van december 1997 staat het artikel De kleur-
rijke predikant van Wedde geschreven door Antonia Veldhuis. Van dezelfde 
hand is Smale, Smaal, Schmaal, De acht generaties Schmaal na Katharina 
Hoepenbinder in Gruoninga 1999 (Jaarboek voor genealogie, naam- en wapen-
kunde). Harmannus staat in laatstgenoemde publicatie op blz. 79, Nicolaas op 
81 en Theodorus op 100. Hermannus Waalkens vindt u op 105, evenals Antonius 
Waalkens en op 92 Bernardus ten Have. De heer Geert Luth schreef in 2006 
het boek (On)gepast gedrag in de Classis Oldambt en Westerwolde. Ook hierin 
worden de predikanten Schmaal genoemd. 

7. GA, Classis Winschoten 1595-1941, toegang 184 nr. 6, 22 maart 1782.
8. GA, inventarisnummer 959 Rapporten, Resoluties, Proposities, Landdag & 

Reces Landdag 1790 (juli-november).

9. V.D.M. is de afkorting van Verbi divini minister. Een aanduiding die achter hun 
naam stond en door predikanten werd gebruikt om duidelijk te maken dat zij 
het beroep van geestelijke uitoefenen.

10. Landdag 1795, toegang 1605, inventarisnummer 965j.
11. GA, Toegang 732, Plaatselijk Gerecht van Westerwolde, nummer 316.
12. GA, Rechterlijk Archief Westerwolde toegang 732/310.
13. GA, Rekestboek stad Groningen, toeg. 1605 deel 60, datum 27 augustus 1774.
14. GA, Boek Kerkelijk leven der hervormden in Friesland tijdens de republiek door 

S. Cuperus, deel 1 bladzijde 78, classis 5 juni - 4 september 1666 en in hetzelfde 
boek blz. 196: jonker Lycklama, Classis Zevenwouden juli 1701, synode 1702 
artikel 3, 17.

15. Notitie in Wumkes: volgens Burmania, die aangetekend heeft gevonden in een 
oud boekje ‘A°. 1705 den 24 Mei op een Zondag is Ds. Joh. Wisman old predikant 
in den Heere gerust en tot Leeuwarden ter aarde besteld op het Oldehoofster 
kerkhof.’

16. Eén van de dochters van Jacobus en Mincke heette Hiltje Wisman. Dit was ook 
de naam van de echtgenote van voetballer Abe Lenstra (1920-1985). Na het 
overlijden van Jacobus Wisman trouwt Mincke met Focco Bottinga, ze krijgen 
een zoon.

17. De processen zitten in het Tresoar in Leeuwarden, Hof van Friesland, toegang 
14 in nummer 9249 (datum 15 juli 1710, sententie 13) en in nummer 9401 (15 juli 
1711, sententie 16). Ook in de zaak van 15 juli 1720 (nummer 10.796) komt alles 
weer ter sprake.

Oproep van de redactie: portret
In 2014 hebben we op onderstaande oproep veel reacties ge-
kregen. Nu zijn we bijna door onze voorraad heen en willen we 
u vragen om eens te kijken of ook u oude foto’s heeft liggen.

In de negentiende eeuw is door de opkomst van de fotografie 
het aantal personen dat een portret liet maken fors gestegen. 

De voorwaarden voor opname in de fotorubriek ‘Portret’ zijn:
-  De foto is van voor of rond 1900 en de geportretteerde(n) is/ 

zijn geboren voor 1880;
-  De genealogische gegevens zijn compleet en bevatten de 

volledige naam van de geportretteerde(n), eventueel be-
roep, de namen van de ouders, plaats en datum van geboor-
te, eventueel huwelijk(en) en overlijden en verder de gege-
vens van de partner(s) en eventueel de kinderen;

-  De foto is niet eerder in Gens Nostra of op onze website ge-
publiceerd;

-  De publicatieruimte voor foto en tekst samen is maximaal 
twee pagina’s. Foto’s scannen op ware grootte met 300 dpi.

Indien bekend: de datering van het portret, de plaats van op-
name en de naam van de fotograaf en bijzonderheden met 
betrekking tot het fotomoment, bijvoorbeeld de aanleiding 
voor het maken van de foto. Bijzondere verhalen en anekdo-
tes over de gefotografeerde personen, kunnen de foto verder 
verlevendigen en completeren.

Uw aanbod kunt u inzenden naar:
NGV t.n.v. redactie Gens Nostra, Postbus 50, 3980 CB Bunnik 
of digitaal naar GNredactie@ngv.nl
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WIM  VEERMAN

Het gasthuis van Tiel als militair hospitaal

Het functioneren van een lokaal gasthuis als hospitaal voor zieke of gewonde 
(huur)soldaten tijdens oorlogshandelingen was in het verleden een normaal 
gebeuren. Ongetwijfeld heeft het, al uit het begin van de veertiende eeuw 
daterende, Tielse gasthuis regelmatig ook als zodanig gefunctioneerd. Een 
uitgebreid gebouwencomplex was vanaf die tijd gevestigd aan de Nyestraet, later 
Gasthuisstraat genaamd. Het gasthuis werd in 1804 verplaatst naar een nieuw 
gebouw aan de Ambtmanstraat.

1. Detail van de stadskaart van Tiel, vervaardigd in 1649 door Joh. Blaeu, met het gasthuiscomplex.
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Er zullen zeker huursoldaten verpleegd zijn tijdens oorlogs-
handelingen in 1528 onder hertog Karel van Gelre, toen de 
stad in naam van Karel V belegerd werd, en tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog, de opstand tegen Philips II (1568-1648). Het wa-
ren toen niet de leukste tijden voor ons land. En hoewel er in 
het rivierengebied naar verhouding weinig gevechtshandelin-
gen plaatsvonden, hadden de inwoners van Tiel en andere ste-
den en dorpen in het rivierengebied, veel last van zwervende 
en plunderende huursoldaten en inkwartieringen. Van dit laat-
ste zijn over de jaren 1636 tot en met 1644 in het Tielse stads-
archief akten van patent bewaard gebleven voor troepen die 
in garnizoen kwamen. In het archief van het Culemborgse 
gasthuis uit 1574 en latere jaren worden regelmatig aanteke-
ningen gevonden van kosten, gemaakt voor het verplegen van 
Spaanse huursoldaten en soldaten van de Prins van Oranje. In 
Tiel zal dat in die tijd niet veel anders geweest zijn, maar ont-
breken de relevante archieven.
Voor het Tielse gasthuis is echter één bron bewaard gebleven 
die over een aantal jaren in de zeventiende eeuw van een spe-
cifieke taak als incidenteel militair hospitaal blijk geeft. De 
in Gelderland en elders plaatsgevonden oorlogshandelingen 
van het Staatse leger tegen de Spanjaarden leverden natuur-
lijk ook slachtoffers op, zowel bij de burgerij als in het leger. Van 
dit laatste zijn enkele lijsten bewaard gebleven van crancke en 
gequetste huursoldaten, die in de jaren 1635 tot 1645 in het 
Tielse gasthuis waren opgenomen en verpleegd werden tus-
sen de eventueel aanwezige burgerpatiënten. En die lijsten 
geven een bijzonder en wellicht zeldzaam kijkje in het solda-
tenleven en in het leven in het gasthuis.
Zoals hiervoor aangegeven, was het oorlogstijd en heerste 
er een algemene crisis waarbij noch aan Spaanse- noch aan 
Oranjegezinde kant veel vooruitgang werd geboekt. Vanaf 
januari 1635 werden regelmatig huursoldaten in het gasthuis 
opgenomen. Fameus is in deze periode de belegering van het 
fort Schenkenschans, toen gelegen op de splitsing van de 
Waal en de Rijn. Het huidige dorp Schenkenschanz ligt nu op 
de plaats van dit fort en behoort sinds 1817 bij Duitsland. In juli 
1635 werd door een handjevol Spanjaarden het fort Schen-
kenschans verrast en ingenomen, waarbij de gehele bezetting 
omgebracht werd. Een jaar later wist Frederik Hendrik met 
veel inspanning en ten koste van de levens van vele soldaten, 
het fort weer te heroveren.

De magistraat van Tiel betaalde in april 1636 aan Teunisken 
Jaspers drie gulden en drie stuivers uit erkentelijkheid voor 
het heugelijke bericht dat de Schenkenschans weer veroverd 
was. Tussentijds waren als gevolg van slechte weersomstan-
digheden en de strijd vele crancke ende gequetste huursol-
daten uit het leger en van elders afkomstig, ondergebracht 
in het Tielse gasthuis ter behandeling en verzorging. Daarbij 
kwam ook nog de pest, die waarschijnlijk door Franse huursol-
daten meegebracht was en velen het leven kostte. 
Per dag werden vier stuivers bij het Tielse gemeentebestuur 
in rekening gebracht gedurende alle registratiejaren. Een en-
kele keer werden de verpleegkosten door de huursoldaten 

of hun kapitein geheel of gedeeltelijk zelf betaald. En in bijna 
alle gevallen werd, nadat de betreffende huursoldaat uit het 
gasthuis als genezen was ontslagen, zes stuivers, een enkele 
keer wat meer, aan reisgeld verstrekt om weer terug te kun-
nen keren naar zijn regiment of compagnie. Kosten voor het 
verstrekken van kleding aan de, meestal op het moment van 
opname in vodden geklede, huursoldaten, zoals dat bijvoor-
beeld in het Goudse gasthuis plaatsvond, werden niet aange-
troffen.

Naamlijsten

Onder inventarisnummer 1827 van het Oud Archief der 
gemeente Tiel vindt men een vijftal lijsten en twee losse 
stukken waarop de binnengekomen, vertrokken en overleden 
huursoldaten zijn genoteerd. Daarbij worden het aantal dagen 
dat men in het gasthuis verbleef, de daaruit voortvloeiende 
kosten en het verstrekte reisgeld vermeld. De titel luidt: 
Declaratie van de crancke ende gequetste soldaten, soo 
binnen de Gasthuijse binnen Tiel uuttet leger ende elders 
gecomen ende onderhouden sijn volgens de quoijers int 
selve Gasthuijs berustende. Neffens bijgaende acten ende 
attestatien. Beginnende metten jaere 1635.
Helaas zijn de genoemde registers (quoijers) die de regen-
ten daarvan bijhielden, evenmin als de attestaties, bewaard 
gebleven. Het lijkt er op dat er net- en kladlijsten zijn opge-
maakt. In het laatste geval zijn die geschreven in een erbar-
melijk handschrift. Daardoor is de geschreven naam niet altijd 
duidelijk en ook lijken vele namen op het gehoor genoteerd 
te zijn, wat het herkennen van de vele buitenlandse namen 
moeilijk maakt. Tevens moet er rekening mee gehouden wor-
den dat er bijnamen werden genoteerd zonder vermelding 
van een familienaam. Het leger bestond in die tijd uit beroeps 
huursoldaten die blijkens de genoteerde namen veelal uit 
Frankrijk, Engeland, Schotland, Zwitserland, Denemarken of 
Duitsland afkomstig waren. Het aantal in het gasthuis van Tiel 
geregistreerde zieke of gekwetste huursoldaten, was in de 
jaren:

Ruim 15,5 % van de huursoldaten overleed dus. Voor hen 
schoot het gasthuis de kosten van de kist en het graf voor, 
nadat de overledene met een croeywagen (kruiwagen) naar 
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1635 113 waarvan er 16 overlijden
1636 36 waarvan er 6 overlijden 
1637 18 waarvan er 2 overlijden
1638 6 waarvan er 0 overlijden
1639 21 waarvan er 4 overlijden
1640 42 waarvan er 7 overlijden
1641 24 waarvan er 4 overlijden
1642 1 waarvan er 0 overlijden
1643 7 waarvan er 4 overlijden
1644 2 waarvan er 0 overlijden
1645 6 waarvan er 0 overlijden

  totaal 276 waarvan er 43 overlijden



het graf op het kerkhof van 
het gasthuis bij de Maartens-
kerk was gebracht, om daar 
anoniem begraven te worden. 
De meeste patiënten kwamen 
binnen in 1635. Vermoedelijk 
als gevolg van de schermut-
seling bij de Schenkenschans. 
In 1636 waren het er 36 en een 
uitschieter in 1640, toen er 42 
huursoldaten verpleegd wer-
den. Over de reden van hun 
opname wordt helaas weinig 
genoteerd, evenmin blijkt 
of er een dokter op bezoek 
kwam, maar dat zal zeker ge-
beurd zijn. De gasthuisreke-
ningen uit die periode waaruit 
dat zou kunnen blijken, zijn 
echter niet bewaard geble-
ven. Over het algemeen wordt 
de lichamelijke toestand om-
schreven als cranck, bij een 
drietal betrof het vervrose 
(bevroren) tenen, een huursoldaat had ’t melesoen, buikloop 
ook wel rode loop genaamd (dysenterie), een andere huursol-
daat had een gebroken been en bij een flink aantal soldaten 
werd alleen vermeld dat ze gequetst waren. Soms wordt ook 
melding gemaakt van de pest. De oorzaak van het overlijden 
wordt nooit vermeld. Men vindt slechts genoteerd: Gestor-
ven. Met de kist ende het graft, twee gulden, vijftien stui-
vers. Deze kosten waren in 1639 gestegen tot drie gulden en 
vijf stuivers. De verpleegkosten bedragen over alle jaren vier 
stuivers per dag.
Sommige inschrijvingen roepen vraagtekens op. Zoals bij de 
door kapitein Parforu binnengebrachte crancke Robert Mabi-
re, die na vier dagen weer vertrekt, uutgegaen bij een Franse 
vrouw. Luitenant Colonel Pichegeler bracht op 28 september 
1639 Claes Janssen met diens vrouw Beliken Olijffs binnen. 
Op 4 oktober bleek zij overleden te zijn en werd de stad drie 
gulden en vijf stuivers voor haer doot kist ende graft in reke-
ning gebracht. Een dag later vertrekt Claes Janssen weer met 
12 stuivers reisgeld op zak. Eenzelfde voorval vindt plaats in 
mei/juni 1641 bij Lauerens Lauerenszoon en sijn huysfrou Be-
liken Janss. Het was in die tijd overigens niet ongewoon, dat 
soldatenvrouwen en hun eventuele kinderen met hun man 
in het leger meetrokken. Opvallend is bij een aantal huursol-
daten de duur van het verblijf. Verpleging van drie weken tot 
enkele maanden kwam vrij veel voor. De langste genoteerde 
verpleging was van huursoldaat Frans Damen, die van juli 1637 
tot maart 1638 in het gasthuis verbleef. Het leven van een 
huursoldaat was in die tijd ruig en onbestendig. Hij had nooit 
de garantie dat zijn soldij betaald werd of dat hij op tijd te 
eten kreeg en door zijn beroep liep hij grotere kans voortijdig 
aan zijn einde te komen. In zekere zin was het ook een een-

zaam bestaan, meestal ver verwijderd van familie en beken-
den, die niet op de hoogte waren van hun verblijfplaats, laat 
staan van de datum en plaats van eventueel overlijden. Voor 
genealogen blijken zij nagenoeg onvindbaar te zijn of in ieder 
geval erg lastig te traceren. Bijgaande naamlijst kan voor een 
aantal wellicht een oplossing geven. Het is ook zeker aan te 
bevelen, in de bewaard gebleven gasthuisarchieven elders in 
het land te zoeken naar ‘spoorloze’ militairen.
Daarnaast mag verwacht worden, dat de ‘liefde’ ook in die tijd 
een rol gespeeld heeft. In Tiel zijn vele militairen gehuwd. De 
huwelijksregisters der toenmalige Nederduits Gereformeer-
de Kerk zijn vanaf 1582 bewaard gebleven en op de website 
van het Regionaal Archief Rivierenland raadpleegbaar. Alleen 
al in de jaren 1635 en 1636 huwden respectievelijk vierentwin-
tig en vijfenvijftig militairen! Het blijkt wel wat lastig te zijn 
dit te vergelijken met de naamlijsten van de verpleegden in 
het Gasthuis, want de daarop gemaakte naamregisters zijn 
op voornaam geïndiceerd, terwijl de ‘hospitaallijst’ op ‘achter-
naam’ is ingedeeld. Het mag echter duidelijk zijn dat gasthuis-
archieven, zeker gecombineerd met andere bronnen, een rijke 
en verrassende bron kunnen zijn!

Alfabetische naamlijst der verpleegde militairen in 
het Tielse Gasthuis (1635-1642)

De militairen werden blijkbaar door hun overste bij het gast-
huis afgeleverd. In ieder geval werd diens naam als bevel-
voerder van de compagnie waarin de militairen dienden, in 
de lijsten als eerste genoteerd, gevolgd door diens functie en 
de namen van de huursoldaten. In de hiernavolgende lijst zijn 
achter de namen de data van aankomst en vertrek of overlij-

2. Plattegrond en zijaanzicht van het fort Schenkenschans tijdens de belegering van 1635 (Collectie Rijksmu-
seum Amsterdam)
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3. Eerste pagina van de ‘declaratie’ uit 1635
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den genoteerd en de oorzaak voor opname in het gasthuis. 
Bij de oversten is alleen het jaar vermeld. De vraagtekens ge-
ven aan dat een naam niet duidelijk is en/of dat het jaar niet 
is vermeld. Het woord cornel staat voor colonel. Namen waar 
een asterisk (*) bij staat, komen ook voor in de in het stadsar-
chief bewaarde akten van patent voor inkwartiering.

Abrasal, capt(ein). 1635.
Abrasel, John. 18 augustus - 12 september 1637.
Adams, Hendrick. 2 - 13 augustus 1639. Cranck.
Adryanssen (Adriaenss.), Peter. 11 mei - 15 juli 1639. Cranck.
Aersen, capt(ein). tot s’Hartogenbosch. 1640.
Aertssen, Jacob. 30 mei - gestorven 11 juni 1639. Cranck.
Alinge, Jacques. 18 [?] maart - 14 augustus 1635. Cranck uuttet 

leger van Nijmegen gecomen.
Alsen, Abelick. 17 - 24 september 1635. Cranck.
Alsy, Habacuck. 30 augustus - 10 oktober 1635 [?] Cranck.
Althopt, John. 16 januari - 13 februari 1636.
Andrie, Marten van. capt(ein). 1640.
Anies, Tomas. 30 november - 5 december 1635. Cranck.
Annelens, Joris d’. 6 april - 9 juni 1636. Gequetst.
Arson, Estienne. 18 - 25 maart 1635. Cranck.
Astrout, Evert. 27 mei - 11 juni 1641. Cranck.
Auguet, Francois. 23 augustus - gestorven 16 oktober 1641. 

Cranck.
Ba(e)rlin, Jan. 15 mei - 26 juni 1635. Cranck.
Banal, Piere. 18 - 25 maart 1635. Cranck.
Batel, capt(ein). 1636.
Beaume, Guillaume. 10 mei - 22 juni 1638. Cranck.
Belijcke, capt(ein). 1640.
Beltinfor [?], Henrie. 6 - 18 augustus 1635[?]
Bemers, Jan. 18 augustus - 10 september 1640. Cranck.
Bercheijn, Philiphs. 21 juli - 10 oktober 1635.
Beriker [?], Casper. 5 februari - 4 maart 1636. Cranck.
Berlin, Jan. 26 oktober - 2 november 1635. Cranck.
Bernssen, Jan. 18 augustus - 10 september 1640. Cranck.
Berntss, Jan. 10 augustus - 8 september 1635. Cranck aent 

melesoen.
Beverweert, heer van. 1635.
Beverwerdt. 1640.
Beynes, Jan. 16 mei - 15 juni 1641. Cranck.
Bie, capt(ein) de. 1635.
Blo(e)me, Nicolaes. 25 oktober - gestorven 16 november 1635.
Bortgen, Willem. 6 - 17 augustus 1639. Cranck.
Brauue, Guiliame. 29 mei - 15 juni 1639. Cranck.
Breitel, Willem. 25 oktober - 9 november 1635. Cranck.
Bren, Ingram. 2 september - 1 oktober 1635 [?] Cranck.
Breutel [?], Willem. 25 oktober - 9 november 1635. Cranck.
Broen, Davit. 11 augustus - 7 september 1641. Cranck.
Brogh, colonel. 1635.
Bron [?], Riche. 8 april - gestorven 24 april 1635? Gequetst.
Bronne, Tomys. 15 september - 16 oktober 1640. Cranck.
Brure. capt(ein) in garnesoen ter Shertogenbosch. 1639.
Bruij(y)s, capt(ein). 1639 en 1640.
Bruys, capt(ein) garsoen Den Boos. 1641.

Bulow, Lodwich van. capt(ein). in garnesoen tot Wesel. 1641.
Cahors, Claude. 18 [?] maart - 14 augustus 1635. Cranck uuttet 

leger van Nijmegen gecomen.
Cambel, Sander. 24 mei - 22 juni 1644. Uyter leger tot Lith 

cranck ingecomen.
Carlincas, capt(ein). 1635 en 1640.
Chariot, Rene. 4 - 22 januari 1637.
Christoffel, mr. de Sainte. 1636.
Claess, Jan. 1 - 22 juni 1637. Gequetst.
Claess, Peter. 2 - gestorven 9 augustus 1636. Cranck.
Claessen, Lambert. 27 september - gestorven 7 oktober 1640. 

Cranck.
Cleijn Drommet, Jan. 13 augustus - gestorven 17 september 

1635. Cranck.
Cocke, Willem. 28 juli - 17 oktober 1635.
Colpeper, capt(ein). 1640.
Combel, Jaques. 18 [?] maart - 8 augustus 1635. Cranck uuttet 

leger van Nijmegen gecomen.
Coninck, Goedert den, capt(ein). 1640.
Coninck, Hermen. 12 februari - 4 maart 1636.
Coper, Jacues. 16 augustus - 19 september 1640. Cranck.
Corbiere, Abel. 18 - 25 maart 1635. Cranck.
Cornele, Gegorien. 2 - 19 mei 1641. Cranck.
Corneliss, Just. 2 - 11 oktober 1635.
Cornis, John. 10 - 21 juni 1635 en 11 juli - 1 augustus 1635. Cranck.
Cotton, capt(ein). 1635 en 1636.
Cramer, Hans. 22 april - 30 juli 1635. Been gebreken.
Cresting [?] capt(ein). 1637.
Crommel (Cromwel), Engelse luytenant cornel. 1640.
Curtis, John. 10 - 16 oktober 1635. Cranck.
Dalmo(o)r, Niclaes. 15 - 20 september 1640. Cranck.
Damen, Frans. 24 juli 1637 - 17 maart 1638.
Dammay, Sander. 6 – 30 april 1636. Gequetst van ‘t leger bij 

Schenkenschans.
Danai, Piere. 22 oktober -?
Daniel, John. 3 - gestorven 16 juni 1637.
Danielss, Philman. 24 september - 11 december 1635 [?]
Darrel, capt(ein). 1636.
David, Joans. 6 - gestorven 11 augustus 1635 [?] Cranck.
Deckers, Jacob. 22 februari - 4 maart 1635 [?]
Dehnala (De Nala), Jan, Corporael. 15 augustus - 25 oktober 

1640. Cranck.
Deijer, Abraham. 17 - gestorven 22 augustus 1640. Cranck.
Desalie. 11 - 5 oktober 1643.
Deyer, Robbert. 14 juli - 6 augustus 1641. Gequetst.
Dierckssen, Claes. 25 mei - 7 juli 1641. Cranck.
Dierckssen, Gerit. 25 mei - gestorven 9 juni 1641. Cranck.
Dimanche, Dominique. 18 maart - 19 april 1635.
Dod, Tomas. 16 november - 7 december 1635. Cranck.
Doene, capt(ein). mons. 1640.
Dolman, capt(ein). 1635.*
Dolman, lieutenant colonel. 1644.*
Done, Gelou (Glaude). 18 - 27 oktober 1640. Cranck.
Dortmonde, Hendrick van. 17 augustus - 13 september 1640. 

Cranck.
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Doss, Joris. 25 maart - 30 juli 1636. Cranck.
Drake, Francis. 25 oktober - 9 november 1637.
Durfort d’Autiege, (Pierre) capt(ein). 1635.*
Dydens (Deedens), Hendrick 15 september - 22 oktober 1640. 

Cranck.
Eck, L. v. 1635.
Edonel, Philip. 24 augustus - 6 september 1635 [?]
Ehona, den heer van. 1639.
Eick, Maties. 17 september - 23 oktober 1640. Cranck.
Elis, Leuwis. 24 oktober - 10 november 1635.
Elles, Thomas. 16 - gestorven 19 juni 1636. Cranck.
Ellet, Richard. 10 - 21 juni 1635. Cranck.
Esselin, capt(ein). 1639.
Essex, capt(ein). 1635.
Ferb, Jan. 1 mei - 11 augustus 1636. Cranck.
Fils, Tomas. 8 april - 6 mei 1635 [?] Gequetst.
Fleur, la. 11 - 5 oktober 1643.
Flub, capt(ein). 1636.
Fond, Daniel de la. 18 maart - 13 april 1635.
Fontaine, la. 11 - 25 september 1643.
Forster, Jenes. 2 augustus - 20 september 1635
Fort, capt(ein) Du. 1635.
Francke, Aerndt. 17 - gestorven 24 augustus 1640. Cranck.
Frejsenet, Guillaeme. 18 maart - 24 juli 1635.
Freman, Henrie. 6 - 18 augustus 1635 [?]
Frequin, Gabriel. 9 december 1635 - gestorven 2 januari 1636. 

Cranck.
Freus, Peter. 10 - 13 augustus 1640. Tambour [?]
Frij, Jacob. 24 september - 3 december 1637. Gequetst.
Fullar, Richard. 26 oktober - 6 november 1635.
Gardien, Robert. 22 - 27 april 1636.
Gegrorius (soldaet). 28 augustus - 3 september 1639. Cranck.
Georgh, capt(ein). 1635.
Gerson, Severijn. 1 augustus - 23 november 1640. Cranck.
Geukes, Geurt. 18 - 28 september 1635 [?]
Geulen, Jaques. 10 - 18 september 1635.
Geusau, Lieve van capt(ein). 1641.
Ghrelanus, Mauweries. 16 - gestorven 21 augustus 1640. Cranck.
Gielen [?], joncker Jan van. 18 - gestorven 20 mei 1643.
Gleser, capt(ein). 1637.
Goltsteyn (Golstein), luytenant cornel. 1640 en 1641.
Goone, mons. Garsoen Nymege. 1640.
Grave, Anthonye de. 17 augustus - gestorven 27 oktober 1640. 

Cranck.
Gravens (Greven). Engelse cornel. 1640.
Graves, William. 24 april - 11 juni 1644. Sieck.
Grene, Rase. 25 oktober - 4 november 1635. Weder cranck ge-

comen 5 november - 7 december 1635.
Grittingen. Capt(ein). 1645.
Gronswich, Willem van. 19 augustus - 2 september 1640. Cranck.
Grovestein, Syurdt van. Capt(ein). 1641.
Gruijs van het Groeningese regement, capt(ein). Januari 1641.
Haersaerdt. 12 mei - 8 juni 1641. Cranck.
Haersuylen, Christoffel. 10 - gestorven 23 juni 1643. Cranck.
Hacket, capt(ein). 1639.

Han, Henrick van. 2 - gestorven 29 november 1635. Cranck.
Harcourt, sergeant maioor. 1635.
Harsolte, capt(ein). 1639.
Harsolte, lieutenant colonel. 1635.
Haward, Eduward. 23 november - 31 december 1635.
Hedde, Jan. 2 - 14 november 1636. Cranck.
Heijne, Jan. 24 juli - 2 septembers 1635. Cranck.
Henderson, lieutenant colonel. 1635.
Hennenssen, Berndt. 3 juni - 18 juli 1639. Cranck.
Heren [?], luytenandt cornel. 1640.
Hermyt (Hermen), Merckt (Mark). 29 augustus - 4 oktober 

1641. Cranck.
Heupelen, Hendrick van. 18 - gestorven 30 augustus 1640. 

Cranck.
Hevel, Richard. 22 maart - 3 april 1636. Cranck.
Heynynck, Claes. 27 mei - 11 juni 1641. Cranck.
Hillenoort, jan. 25 juni - 2 juli 1635. Cranck.
Holles, colonel. 1635.
Hoorn, graeff (grave) van. 1635, 1639 en 1643.
Houward, Richard. 21 augustus - 5 oktober 1635 [?].
Huyckstel, Godtschalk. 20 mei - 2 juni 1641. Cranck.
Jacques Quert. 18 [?] maart - 14 augustus 1635. Cranck uuttet 

leger van Nijmegen gecomen.
Jansen, Nicolaes. 23 augustus - 17 oktober 1635. Gequetst uy-

ten leger van Schenkenschants.
Janss, Henrick. 21 september - 2 oktober 1637. Van Deventer 

in gecomen.
Janss, Tomas. 18 [?] maart - 8 augustus 1635. Cranck uuttet le-

ger van Nijmegen gecomen.
Janssen, Casper. 10 - 13 augustus 1640.
Janss(en), Claes. 28 september - 5 oktober 1639. Cranck met 

sijn huysfrou.
Janssen, Jan. 15 september - 16 oktober 1640. Cranck.
Janssen, Wolter. 24 januari - 19 februari 1639. Cranck.
Jerkel, Hans Jorien. 23 oktober 1637 - 31 januari 1638.
Jeunesse, Nicolas la. 5 - 24 augustus 1638. Cranck.
Jones, Leeuwes. 25 oktober - gestorven 22 november 1635.
Jones, Richard. 12 - 26 augustus 1635.
Joriens, Henrick. 17 november - 6 december 1645. Cranck.
Joriens, Keert. 17 november - 6 december 1645. Cranck.
Kempen, Giel. 7 januari 1636 – [?] Cranck.
Kerbhart, Peter. 9 augustus - 15 september 1636.
Kerk Petterick, capt(ein). 1636.
Kerrelinton, Ammeris. 1 - 29 september 1635. Cranck.
Kien. Commis van de vivres, capt(ein). 1638.
Killigre, capt(ein). 1635.
Klarck, Charles. 18 februari - 17 maart 1638.
Klarck, Charles. 30 - gestorven 31 augustus 1635 [?] Cranck.
Klerck, Jacob de. 16 - gestorven 23 augustus 1640. Cranck.
Koke, Philips. 10 - 16 oktober 1635. Cranck.
Kokecrumel, Eduard. 16 februari - 17 maart 1638.
Kolton, capt(ein). 1635.
Kortinghen, capt(ein). 1635.
Lamana, Geridt. 6 - 16 mei 1639. Cranck.
Lambert [?], Hille [?] 28 augustus - 10 oktober 1635.
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Lambesaet, Jossuwe Wyllemse. 12 mei - 29 juli 1641. Cranck.
Laqueij, Pierre. 18 [?] maart - 8 augustus 1635. Cranck uuttet 

leger van Nijmegen gecomen.
Larricken, Thomas. 26 oktober - 6 november 1635.
Lauerens, Lauerens. 29 mei - 22 juni 1641. Cranck met sijn 

huysfrou.
Lauerens, Lauerens. Huysfrou van. 29 mei - gestorven 10 juni 

1641. Cranck.
Lee(u)wen, heer van. 1639.
Lenertssen, Marten. 19 augustus - 2 september 1640. Cranck.
Leuwen, heer van. 1640.
Leysekeren, Lenart van. 29 november - 6 december 1645. 

Cranck.
Lex [?]. Lieutenant colonel. 1640.
Lichtloo, Jan van. 21 - 31 december 1635 en 18 januari - 11 februari 1636.
Lievert, Jan van. 29 juli - gestorven 27 augustus 1636.
Liferde, mons. de, Maioor over ’t regiment van mons. Dirschor 

in garnisoen tot Rhenen. 1643.
Lij(y)nden, heer van Sinderen (Senderen ), capt(ein). 1635.
Limbert, Christoffel. 29 september - 10 oktober 1635.
Liverts, Henrick. 8 april - 6 mei 1635 [?]. Gequetst.
Lockeren, baron de. 1639 en 1641.
Loires, baron de. 1637.
Longh, de, capt(ein). 1640.
Lo(o)disman, Tijbolt. 16 augustus - 19 september 1640. Cranck.
Lynge, Jan van. 18 augustus - 22 september 1640. Cranck.
Mabire, Robert. 19 - 22 april 1635. Cranck. Uutgegaen bij een 

Franse vrouw.
Malachane, Maurice (Maurisse). 18 - 25 maart 1635 en 22 april 

- 24 juli 1635. Cranck. Vervrose teeden.
Malery, Claude. 16 - gestorven 22 juni 1636. Cranck aende pest.
Mareyger, Daniel. 6 - 30 april 1636. Gequetst van ‘t leger bij 

Schenkenschans.
Marson, Jamys. 11 augustus - 7 september 1641. Cranck.
Martien, Pupe, capt(ein). van Andries. 1640.
Mason, Abraham. 25 - gestorven 27 april 1636.
Massenuever, cornel. 1639.
Massinger, John. 6 oktober - 8 november 1637.
Matthijsen, Peter. 28 november - 7 december 16. 1635.35. Cranck.
Meijsteinelle, Isaack. 18 [?] maart - 14 augustus 1635. Cranck 

uuttet leger van Nijmegen gecomen.
Meynertssen, Frederick. 10 - 13 augustus 1640. Tambour [?].
Michelbroke, Richard. 17 februari - 24 maart 1638.
Mille, Jacque. 18 - 25 maart 1635 en 22 april - 24 juli 1635. Verv-

rose teeden. Cranck.
Mitsel, Joris. 1 - 29 september 1635. Cranck.
Moian, Jean. 10 mei - 22 juni 1638. Cranck.
Molmerstein, Ditmer van. 31 augustus - 19 november 1637. Cranck.
Moret, Claude. 11 oktober - 29 december 1635.
Morgan, Edwerdt, capt(ein). 1640.
Morninck, capt(ein) tot Liemers. 1643.
Morrei, Marke. 9 augustus - 4 januari 1636. Gequetst.
Mouerdo, Alexander. 14 mei - 17 juni 1639. Cranck.
Moulert, Francois. 22 - 28 juli 1635.
Munster, Geridt van. 11 mei - 14 oktober 1641. Cranck.

Mynnen, Gerit van. 29 augustus - 10 september 1640. Cranck.
N. Jacob. 26 april - gestorven 14 juni 1635. Crank aende pest.
N.N., serjant. 28 juli - gestorven 3 augustus 1639. Cranck.
Nahan, Richard. 9 - gestorven 17 mei 1636.
Nassouw, Syn ex. Graef Willem van. De company van Wyns-

heijm. 1641.
Neerw. [?], Jacob. 27 maart - 1 april 1636.
Nellevigne, capt(ein). 1635.
Neuwyck, Jacob. 12 - 24 mei 1635.
Nicolaes, Edwerdt. 16 augustus - ? 1640. Cranck.
Niekijker, Collert. 6 - gestorven 28 april 1636. Gequetst van ‘t 

leger bij Schenkenschans.
Nikelis, Louis. 1 - 29 september 1635. Cranck.
Nussix [?], Minter [?]. 20 - gestorven 25 november 1636.
Nyckel, Wyllem(William). 16 augustus - 25 oktober 1640. Cranck.
Oenema, capt(ein), cornel. 1640.
Olyffs, Belicken. 28 september - gestorven 4 oktober 1639. 

Cranck. Huysfrou van Claes Janss.
Osborn, Richard. 21 augustus - gestorven 1 november 1635 [?].
Osterhoult, John. 13 januari - 9 februari 1636.
Overfort Destesse, serjant maioor. 1639.
Padmessen, Tomas. 1- 29 oktober 1637.
Pae, James. 27 november - 19 december 1637.
Paget, Herry. capt(ein). 1639.
Panetier, Nicolaes.31 december 1636 - gestorven 28 februari 1637.
Panie, John. 3 juni - 28 augustus 1637.
Parforu, capt(ein). 1635.
Peiton, capt(ein). 1635.
Popma, Sijbolt van. Friese garsoen Coeverde. Serjant major. 1640.
Peterss, Willem. 18 - 28 september 1635 [?].
Peterssen, Jacob. 3 juni - 9 juli 1639. Cranck van Alkmaar ge-

komen en 23 september - 16 oktober 1640. Cranck.
Pichgelder (Puchler), luytenant cornel. 1639.
Pieterss, Thomas. 5 - gestorven 14 augustus 1637. Cranck.
Pitkens, Nicolaes. 10 mei - gestorven 14 mei 1641. Cranck.
Pliack [?], Reess. 4 - 22 september 1635 [?].
Polman, Alart, capt(ein) in garnesoen tot Rijnberck. 1645.
Pon, Francois du. 22 juli - gestorven 8 september 1635.
Poodthooff, Jan. 4 - 26 mei 1641. Cranck.
Prisse, Eve John. 16 augustus – [?] 1640. Cranck.
Pugley, John. 23 augustus - 18 september 1635. Gequetst uy-

ten leger van Schenkenschants.
Reese, Adriaen. 12 mei - 8 juni 1641. Cranck.
Relich, Hermen. 29 september - gestorven 1 november 1643. 

Gequetst.
Rentruyter, maior. 1636.
Resinq, Jacob. 24 mei - gestorven 20 september 1643. Cranck.
Roeloffsen, Jan. 25 mei - 7 juli 1641. Cranck.
Rontchalou, capt(ein). 1635.
Rotelins, Aert. 25 oktober - 9 november 1635. Cranck.
Roules, Johan. 12 - 18 januari 1636. Cranck.
Ruys [?], Jan van de. 14 februari - gestorven 12 maart 1635. Cranck.
Ryddel, Wyllem, capt(ein). 1641.
Sablou, Peter. 24 juli - 12 september 1635. Cranck uuttet leger 

gecomen.
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Saintamair, Nocolas. 22 oktober - 8 december 1635.
Salle, Pierre la. 18 - 25 maart 1635. Cranck en 22 april - 10 juli 

1635. Vervrose teeden.
Salomons, Joue. 30 april - 21 mei 1636.
Santen, capt(ein). 1639.
Santen, maior van, In garnison tot Wesel. 1643.
Sareuse off Farsus, Garsoen Den Bos. 1640.
Sauletat garsoen, capt(ein). 1641.
Saute, Havon. 25 oktober - 7 december 1635. Canck.
Saykens, Meus. 17 november - 6 december 1645. Cranck.
Scheijer, Bangelss. 26 - 28 augustus 1639. Cranck.
Schimmel, Henrick. 23 november - 31 december 1635. Cranck.
Schobbynger, Caerl. 16 augustus - 10 september 1640. Cranck.
Schot, capt(ein), In garnesoen tot Grave. 1644.
Schot, Garsoen Weesel. Capt(ein). 1641.
Seecker [?], Casper. 14 maart - 18 april 1636.
Segerss, Gerit. 26 oktober - 7 november 1635. Cranck.
Sennet, Tomas. 31 mei - 2 juli 1639. Cranck.
Seynant, Jan. 5 - 15 augustus 1640. Cranck.
Slamp, Gijsbert. 1 januari - 25 mei 1635.
Slebrisi, Jan. 18 mei - 10 juni 1642. Cranck.
Slothart [?], Tomas. 1 - 9 juni 1635?
Smijts(e) (Smits), Jan. 23 september - 30 oktober 1640. Cranck.
Smit, Samuel. 8 mei - 8 juni 1636.
Smit(h), William. 24 augustus - 6 september 1635 [?] en 24 

september - 9 oktober 1635[?].
Smits, Jan. 25 oktober - gestorven 17 december 1635.
Sneman, Claes. 17 augustus - 13 september 1640. Cranck.
Soedijck, Bernt. 30 april - 21 mei 1636.
Sone [?], Jan de la. 5 december 1637 - 24 januari 1638. Gequetst.
Soudens, Tomys (Tomas), Capt(ein). 1640.
Staton, Rutger. 15 - 20 september 1640. Cranck.
Stelandt, drossart. 1635.
Sterkenborgh, cornel. 1641.
Stevin, Jan. 16 november - 24 januari 1636. Cranck.
Stockdijck, Bernt. 4 juni - 9 juli 1635. Cranck.
Storie, Jan. 17 september - 17 oktober 1635. Cranck.
Stuyver, Berndt. 10 mei - 2 juni 1641. Cranck.
Sypkens, Nycloaes. 10 - gestorven 14 mei 1641. Cranck.
Tale, Daniel. 6 - 18 augustus 1635 [?].
Talich Nortbody [?], capt(ein). 1635.
Talor, Francis. 25 september - 10 oktober 1635 [?]. Cranck.
Tasiuss, Henrick. 22 januari - 16 februari 1636. Cranck.
Thomas, soldaet. 6 - 28 november 1645. Cranck.

Tomass, Allardt. 25 oktober - 9 november 1635. Cranck.
Tombe, Gilles la. 25 augustus - 10 oktober 1635.
Traffonen, Samuel. 5 september - 29 oktober 1637.
Trentry, capt(ein). 1637.
Trompetter, Joost. 15 - gestorven 19 mei 1639. Cranck.
Trouve (Trove), Matieu. 7 mei - 30 juni 1639. Cranck en 17 juli - 

18 augustus 1639. Cranck.
Tymanss, Jan. 17 november - 31 december 1645. Cranck.
Udine, dit la Chene, Jean. 22 maart - 7 april 1635. Cranck.
Vaille, Jaques la. 15 - 19 mei 1637.
Veerdooes (Verdoes), lutenant colonel. 1640 en 1642.
Velthuyssen, Hendrick van. 18 augustus - 22 september 1640. 

Cranck.
Ver... [?], Jorien. ... [?] - 31 mei 1636.
Verk [?], Martyn. 28 november - 31 december 1635.
Vermeulen, capt(ein). 1643.
Verys, Tomys. 17 augustus - 10 september 1640. Cranck.
Vijgh, Joost, capt(ein). 1640.
Villere, Hennu. 18 [?] maart - 14 augustus 1635. Cranck uuttet 

leger van Nijmegen gecomen.
Vinckeler, Gerydt. 16 mei - 15 juni 1641. Cranck.
Voortbien [?], Bernt. 14 maart - 7 mei 1636.
Walle, Thomas. 16 augustus - 8 september 1640. Cranck.
Walters, Jan. 23 maart - 6 april 1636. Gequestst.
Warde, Tomys. 16 augustus – [?] 1640. Cranck.
Watkins, Rutger. 24 januari - 19 februari 1639. Cranck.
Watt, Willem (William). 22 augustus - 15 september 1640. 

Cranck.
Weyssennaer, Hans. 5 - 28 oktober 1639. Cranck.
Wielms, Wylleke. 18 augustus - 12 oktober 1640. Cranck.
Wijennenssen (Wijnens), Fredrick. 24 augustus - 22 septem-

ber 1640. Cranck.
Wijnbergen, den heer Johan van, In garnesoen tot Rijnberch. 

1645.
Wijnbergen, coornel. 1639.
Willems, Joost. 22 september - 6 november 1635. Gequetst in-

gecomen van Ochten.
Willemss., Jan. 22 oktober - 2 november 1635.
Williams, Jems. 6 - 18 augustus 1635 [?].
Williams, Roland. 25 oktober – 24 december 1635. Cranck.
Witse, William [doorgehaald].
Wolder, Hendrick. 17 augustus - 15 september 1640. Cranck.
Wyllem, Mathies. 10 juni - 29 juli 1641. Gequetst.  <<
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Hier volgt weer een uitgewerkte heraldische kwartierstaat 
van de Delftse magistraat.
De basis van deze kwartierstaat is er één uit de ‘Kwartier-
staten van Delftse Vroedschappen’ van Willem van der Lely 
(1698-1772).1 De wapens waren gearceerd, onjuistheden zijn 
gecorrigeerd en de gegevens zijn nu verder uitgewerkt en 
van bronnen voorzien. 

I
1.  Mr. Gaspar (Gasper) Joansz de Roo, heer van Rozen-

burg en Blankenburg na het overlijden van zijn vader, 
geboren Delft 31 januari 1731, gedoopt Delft 14 oktober 
1731, ingeschreven als student te Leiden 10 augustus 
1748,2 promoveerde aldaar 1 juli 1752,3 gasthuismeester 
te Delft 1754-1773, lid van de ridderlijke broederschap 
genaamd ‘De Confrérie van de Handbusch binnen Delft’ 
1757,4 veertigraad van Delft 1762,5 weesmeester 1765, 
schepen 1770, adjunct ten dagvaart 1782, burgemees-
ter 1787, hoofdofficier van Delft, ‘receveur des subsidi-
des de la ville et dese Eglises à Delft’, ongehuwd, over-
leden Delft 8 september 1788, begraven aldaar (Oude 
Kerk) 13 september 1788 met 18 dragers en een wapen-
drager.

De heerlijkheid Rozenburg viel na zijn dood in handen van zijn 
zusters zoon mr. Rugier van Alderwereld. Het huis Roosen-
burg heeft tot 1793 aan de ambachtsheer behoord en is daar-
na aan mr. Gaspar van Alderwereld gekomen, die het de naam 
Buitenrust heeft gegeven.6

Gaspar voerde eerst het wapen in zilver een rode lelie,7 na 
het overlijden van zijn vader vierendeelde hij zijn wapen 
en plaatste het wapen van de heerlijkheid Rozenburg in de 
kwartieren II en III.8 Volgens de heraldische regels wordt 
een heerlijkheid als hartschild weergeven maar dit is het 
derde wapen uit de 18de eeuw, waarbij het zo wordt weer-
geven. Het wapen van de heerlijkheid is iets afwijkend van 
het latere wapen van Rozenburg. Volgens het besluit van 
de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816 moet het zijn: in 
goud twee rode palen, de rechter beladen met twee gou-
den rozen, de linker beladen met een geopende zilveren 
burcht.9

II
2.  Mr. Joan Carel Willemsz de Roo, heer van Rozenburg en 

Blankenburg, geboren Batavia 31 juli 1701, gedoopt aldaar 
(Hollandse Kerk) 2 augustus 1701, ingeschreven als stu-
dent te Leiden 10 december 1719 (als afkomstig uit Den 
Haag),10 promoveerde aldaar 3 augustus 1723,11 vaandrig bij 
de schutterij te Delft 1722, lid van de ridderlijke broeder-
schap genaamd ‘De Confrérie van de Handbusch binnen 
Delft’ 1722, poorter van Delft 16 april 1723, regent van het 
weeshuis 1724, veertigraad van Delft 1732, weesmeester 
1735, deken van het gilde van de kleermakers 1735,12 sche-
pen 1740-1747, adjunct ten dagvaart 1753, burgemeester 
1754, wonend aan de oostzijde van de Verwersdijk te Delft 
1753, 1761, had twee dienstboden, een knecht, een koet-
sier met een koets en twee paarden 1749,13 overleden 31 
december 1761, begraven Delft (Oude Kerk) 6 januari 1762 
met 18 dragers en een wapendrager.

In 1722 voerde hij volgens het wapenboek van de ridderlijke 
broederschap een wapen: in rood een zilveren lelie.14 Vanaf 
1732 draaide hij de kleuren om van het schild en lelie en plaats-
te onder de lelie het oude wapen van de heerlijkheid Rozen-
burg:15 in rood een paal vergezeld rechts van twee rozen, bo-
ven elkaar, en links van een burcht met een spits dak, alles van 
zilver.
Heraldisch lijkt die stap logisch want een rood hartschild op 
een rood schild is heraldisch wel correct maar gezien de gelij-
ke kleuren minder wenselijk.
In het handschrift van Willem van der Lely is het wapen van de 
voorvaders van Joan Carel Willemsz de Roo: in zilver een rode 
lelie, waarbij ik de aantekening maak dat de voorouders in bo-
venstaande kwartierstaat geen regenten waren en Van der 
Lely die wapens wel eens toebedeeld zou kunnen hebben. Het 
zal altijd wel een open vraag blijven.
 Hij trouwt (2) (in het huis van de bruid) (ondertrouwt Delft 

21 oktober 1759), 6 november 1759 Susanna Haverling, 
overleden 15 december 1761, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 
21 december 1761, dochter van Simon Haverlingh en Maria 
van Catersveld.

 Hij trouwt (1) Delft (Oude Kerk) (ondertrouwt aldaar 18 no-
vember 1724) 5 december 1724:

2 en 3. Gasper Joansz de Roo 

4 en 5. Links Joan Carelsz de Roo en rechts Joan Carel Willemsz de Roo
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3.  Sara Harpertina van Kinschot, geboren 20 november 1705, 
gedoopt Delft 22 november 1705, overleden 14 februari 
1753, begraven Delft (Oude Kerk) 21 februari 1753 met 18 
lijkdragers en een wapendrager.

III
4.  Willem (Wilhem) Matthijsz de Roo, gedoopt Delft 29 

maart 1662, negotie-boekhouder, koopman 9 juli 1697, 
visitateur-generaal, secretaris van de Hoge regering te 
Batavia 26 augustus 1701, landvoogd van Makassar 1703-
1705,16 extra-ordinair Raad van Indië 28 juli 1705, president 
van de weeskamer 1705, directeur van Bengalen 11 augus-
tus 1705,17 vergunning tot repatriëren 10 december 1709, 
overleden Batavia februari 1712,18 de Kamer van Charita-
ten te Delft vermeld hem als weldoener, hij schonk 4160 
gulden,19 trouwt 1703:

5.  Anna Carelsdr van Savelsteyn.
6.  Mr.. Gaspar Gasparsz van Kinschot, geboren Delft 28 ok-

tober 1676, gedoopt aldaar 1 november 1676, ingeschre-
ven als student in de rechten te Leiden 5 maart 1691,20 
blijkbaar had hij zijn studie afgebroken, op 3 september 
1697 liet hij zich weer inschrijven nu als 20 jarige,21 pro-
moveerde aldaar 30 oktober 1700,22 vroedschap van 
Delft 1706, schepen 1710-1717, adjunct ter dagvaart 1718, 
weesmeester 1719, meester van de fraters 1720, schout 
1720-1722, 1726-1728, kerkmeester van de Oude en Nieuwe 
kerk 1721, deken van het gilde van de bontwerkers 1722,23 
ambachtsheer van Voorburg 1723, burgemeester 1723, 
1724, 1745 en hoofdofficier van Delft, baljuw van Rijswijk, 
gecommitteerde raad van Holland 1732-1759, gecommit-

teerde in de Hollandse Rekenkamer 1737, hoofdingeland 
van Delfland, wonende aan het Oude Delft (nu nr. 69) in het 
‘Wapen van Holland’, had vijf dienstboden, een koets en 
twee paarden 1749,24 overleden Delft 6 november 1759 be-
graven aldaar 14 november 1759 met 18 dragers en een wa-
pendrager, trouwt, met zijn nicht, Den Haag (ondertrouwt 
Delft 8 oktober 1701) 25 oktober 1701:25

7.  Catharina Cornelia van Kintschot, vrouwe van Nieuwerkerk, 
geboren Den Haag 8 september 1675, gedoopt Den Haag 
(Grote Kerk) 11 september 1675, wonende te Den Haag 1701, 
moeder van het Oude Mannen en Oude Vrouwenhuis te 
Delft 1723,26 wonende aan de zuidzijde van het Oude Delft 
1762, overleden Delft 20 mei 1762, begraven aldaar (Oude 
Kerk) 26 mei 1762 met 18 dragers en een wapendrager.

IV
8.  Matthijs (Mathias, Mattheus) Guillaumsz de Roo, geboren 

1623, wonend over de Geer te Delft 1661, verkoopt huis 
in de Jeronimuspoort (straatzijde Oude Delft) aan Jaco-
bus van der Sleijden 2 november 1669,27 wonend aan de 
Hippolytusbuurt 1681, Oude Delft bij de Oude Kerk 1688, 
schoolmeester 1667, voorlezer in de Oude Kerk 1681, 1688, 
begraven Delft (Oude Kerk) 23 maart 1688 met 12 dragers, 
zoon van Guillaume Vincentsz de Roo, Franse school-
meester te Delft 1667, en diens tweede vrouw Mayke 
Boulin; hij ondertrouwt (2) Delft 29 maart 1681 met Maria 
Taerlingh, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 9 juni 1686 met 12 
dragers; zij was weduwe van Jasper Delphos; hij trouwt (1) 
(ondertrouw Delft 15 januari 1661) 30 januari 1661 met at-
testatie van Schipluiden:

6. Mr. Joan Carel Willemsz de Roo (1701-1762). Museum Prinsenhof Delft, 
particuliere collectie.

7. Sara Harpertina van Kinschot (1705-1753). Museum Prinsenhof Delft, 
particuliere collectie.
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8. Mr. Gaspar Gasparsz van Kinschot (1676-1759). Museum Prinsenhof 
Delft, particuliere collectie.

9. Catharina Cornelia van Kintschot (1675-1762). Museum Prinsenhof Delft, 
particuliere collectie.

10. Achttiende-eeuwse prent van twee panden aan de Oude Delft. Midden het Generaliteitsmagazijn (wapenopslag) en rechts Het Wapen van 
Holland, een deftig woonhuis waar mr. Gaspar Gasparsz van Kinschot woonachtig was. (coll. Archief Delft).
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9.  Catharina Ottosdr van der Elst, begraven Delft (Oude 
Kerk) 28 augustus 1679 met 12 dragers, dochter van Otto 
van Elst en Helena van Arentsvelt Jansdr.

10. Carel Carelsz van Savelsteyn, verbleef in Oost-Indië, trouwt:
11.  Anna Houdijk.
12.  Mr. Gaspar Gasparsz van Kinschot, geboren Den Haag 8 

oktober 1633, gedoopt Den Haag (Grote Kerk) 26 okto-
ber 1633 als Jasper,28 studeerde rechten te Leiden 10 ok-
tober 1651,29 hoofdingeland van Delfland, pensionaris van 
Delft 1672-1678, overleden Delft 8 oktober 1678, begraven 
Delft 14 oktober 1678 met 18 dragers, 20 flambouwdra-
gers en een wapendrager, geplaatst in de grafkelder van 
luitenant-admiraal generaal Maerten Harpertsz Tromp,30 
zoon van mr. Casper Jaspersz van Kinschot, burgemeester 
van Den Haag, en Catharina Sweerts de Weert. Hij trouwt 
Delft (ondertrouwt aldaar 16 maart 1675) 5 april 1675:31

13.  Sara Harpertsz Tromp, vrouwe van Klein Poelgeest, geboren 
Delft 19 september 1655, gedoopt aldaar 22 september 1655, 
overleden Delft 31 maart 1711, begraven Delft (Oude Kerk) 8 
april 1711 met 18 dragers en een wapendrager,32 dochter van 
mr. Harper Maertensz Tromp, burgemeester van Delft, en 
Magdalena van Adrichem. Zij trouwt (2) Leiden 6 januari 1686 
(ondertrouwt aldaar 20 december 1685) Hugo van der Mast, 
geboren Bergen op Zoom 3 december 1656, baljuw en dijk-
graaf van de stad en landen van Niervaert (Klundert), wonen-
de aan de Hogewoert te Leiden 1685, overleden 17 augustus 
1719, zoon van Paschasius van der Mast en Elisabeth Heeren.

14.  Mr. Anthonij Gunter van Kinschot, gedoopt Den Haag 

(Grote Kerk) 13 mei 1638, ingeschreven als student te 
Leiden 10 februari 1657,33 secretaris van mr. Johan Boreel, 
Ambassadeur der Republiek in Engeland, griffier Hof van 
Holland 1675-1700, begraven Den Haag (Grote Kerk) 16 
februari 1700, zoon van mr. Casper Jaspersz van Kinschot, 
burgemeester van Den Haag, en Catharina Sweerts de 
Weert. Hij trouwt Den Haag (Nieuwe Kerk) 9 mei 1673:34

15.  Alida Reiniersdr Pauw, vrouwe van Nieuwerkerk, geboren Am-
sterdam 21 februari 1649, begraven Delft (Oude Kerk) 8 okto-
ber 1738,35 dochter van Reinier Adriaensz Pauw, ridder, baljuw 
en dijkgraaf van Amstelland, en Adriana Jonckheijn.  <<

11. Mr. Gaspart Gasparsz van Kinschot (1633-1678). Museum Prinsenhof 
Delft, particuliere collectie.

12. Sara Harpertsdr Tromp (1655-1711). Museum Prinsenhof Delft, particu-
liere collectie

13. Links het wapen van Gasper Gaspasz van Kinschot en rechts het wapen 
van Anthony Gunter van Kinschot. De broers Gaspar Gasparsz van Kin-
schot en Anthonij Gunter van Kinschot voeren niet het zelfde schild. Gas-
par Gaspersz van Kinschot voerde, met nog een paar andere familieleden, 
het oorspronkelijke wapen van de heerlijkheid Kinschot bij Turnhout.
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Noten
1. GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten van 

Delftse Vroedschappen (18de eeuw), blz. 194. Later is tekst van dit handschrift in 
fragmenten door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Ned. Leeuw (1914 e.v.).

2. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 
1021.

3. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae (1573-1812), 
blz. 280.

4. GAD, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging ‘Diletto ed Arme’, inv. nr. 8, blz. 38.
5. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schou-

ten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der 
stad Delft. Deze bron geldt voor alle functies in Delft in deze kwartierstaat.

6. J.K.H. de Roo van Alderwerelt, Paulus de Roo, Commissaris voor Soeratte en 
geëligeert Gouverneur van Ceylon; in: De Ned. Leeuw (1941) 345.

7. GAD, W. van der Lely, Namen ende Wapenen der Regenten van het Oude- ende 
Nieuwe Gasthuijs binne de stad Delft, mitgaders van alle de rentmeesteren van 
den selve huijsen, blz. 24.

8. GAD, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh 
raaden der Stad Delft, blz. 50.

9. Gemeentewapens in Nederland (1989), onder auspiciën van de Hoge Raad van 
Adel, blz. 234.

10. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 861.
11. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae (1573-1812), 

blz. 283.
12. GAD, Afschrift van de Edele, Grootachtbare Heeren Regeerders de Stad Delft, 

bewerkt door dr. J. Thomée (1935), blz. 10.
13. GAD, Impost 1749 (fiches).
14. GAD, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging ‘Diletto ed Arme’, inv. nr. 8, blz. 35.
15. GAD, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh 

raaden der Stad Delft, blz. 42.
16. W. Wijnaendts, Lijst der landvoogden te Makassar 1638-1900; in: De Wapenhe-

raut (1901), blz. 110.

17. Ch.C.V. Vereyt, Weldoeners der Kamer van Charitaten te Delft 1713; in: Alge-
meen Nederlandsch Familieblad (1902), blz. 212.

18. J.K.H. de Roo van Alderwerelt, Paulus de Roo, Commissaris voor Soeratte en 
geëligeert Gouverneur van Ceylon; in: De Ned. Leeuw (1941), blz. 343.

19. Ch.C.V. Vereyt, Weldoeners der Kamer van Charitaten te Delft 1713; in: Alge-
meen Nederlandsch Familieblad (1902), blz. 212.

20. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), 
blz. 714.

21. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), 
blz. 746.

22. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, 
blz. 228.

23. GAD. Afschrift van de Edele, Grootachbare Heeren Regeerders der Stad Delft 
(1676-1746), bewerkt door dr. J. Thomée (1935), blz. 10.

24. GAD, Impost 1749 (fiches).
25. Van Kinschot, Nederland’s Adelsboek (1996-1997), blz. 383 en 384.
26. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst der moeders van ’t 

Oude Mannen en Vrouwenhuis, blz. 488.
27. GAD, Losse aanwinsten Delft, inv.nr. 100, charter nr. 6080.
28. C.Ph.L. van Kinschot, Genealogie van het geslacht Van Schooten later gen. Van 

Schoyte [België], en Van Kinschot [België en Nederland], in: Genealogische en 
heraldische bladen 5 (1910), 1-192, 7 (1912), 1-62, 9 (1914), 273-480 en 10 (1915), 1-250.

29. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 416.
30. GAD, C.F. Gijsberti Hodenpijl, Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 

bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, blz. 8.
31. Van Kinschot, Nederland’s Adelsboek (1996-1997), blz. 383.
32. GAD, C.F. Gijsberti Hodenpijl, Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 

bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, blz. 8, 16.
33. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 454.
34. H.P. Fölting, De Vroedschap van ’s-Gravenhage 1572-1795, blz. 86.
35. Hora Siccama, blz. 386; Elias-Amsterdam, blz. 194.

De redactie ontving eerder dit jaar vier bijdragen over het on-
derwerp Sterke Vrouwen.

Dit onderwerp heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen 
door de publicatie van Suzanna Jansen: Het pauperparadijs, 
het Digitale Vrouwenlexicon van Els Kloek en het Jubileum-
nummer van de NGV. Om volgend jaar een nummer over dit 
onderwerp te kunnen uitbrengen, ontvangen wij vóór 1 de-
cember graag nog enkele bijdragen.

De ouderen onder ons herinneren zich mogelijk nog wel het 
liedje van Henk Elsink:
Vrouwen, vrouwen, vrouwen,
Je kunt niet anders doen dan van ze houwen ...
maar je kunt natuurlijk ook over vrouwen schrijven. En als u 
dat doet, raadpleeg dan eerst de ‘Richtlijnen voor publicatie 
in Gens Nostra’ die u kunt u vinden op de webstek van Gens 
Nostra www.ngv.nl. Stuur uw bijdrage naar de redactie van 
Gens Nostra, emailadres: GNredactie@ngv.nl. U krijgt dan zo 
spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst en binnen 
circa een maand bericht over acceptatie en zo ja, plaatsing.

Vrouwen, vrouwen, sterke vrouwen
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1. Huize Kamphof in 1963

MARCO  SCHELLING

Huize Kamphof: historie van een  
markant pand en zijn bewoners

De historie van het pand Kamphof is ontrafeld door bronnenonderzoek en in het 
bijzonder door gebruikmaking van kadastrale gegevens. Daarbij is niet alleen 
uitgegaan van de formele omschrijvingen maar werd tevens in het kaartmateriaal 
gedoken. De veldwerkkaarten en de onderliggende hulpkaarten geven een 
verrassend en gedetailleerd beeld van de veranderingen in percelen en opstallen 
in de loop der tijd. Een verslag met een onverwachte uitkomst.
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Aanleiding
In mei 2014 benaderde Marjorie Turien mij met het verzoek om 
de geschiedenis van het huis van de familie Turien, van ouds-
her genaamd ‘Huize Kamphof’ te beschrijven. Na een inleidend 
gesprek wilde ik daar graag gevolg aan geven, vooral omdat 
het pand een heel markante positie markeert in mijn woon-
plaats: het dorp Kerk-Avezaath. Iedereen die vanuit Tiel of 
Zoelen de kerk van Kerk-Avezaath nadert, passeert het huis.
Het huis lijkt tegenwoordig wat gezapig, maar statig, achter 
een heg verscholen, over de weilanden naar de moderne in-
frastructuur te kijken. Dat was in het verleden wel anders. Het 
boerenbedrijf zorgde voor veel leven in de brouwerij.
Het ontdekken van de oudste historie was mogelijk door uit 
te gaan van de vroegst bekende gegevens en dan terug te 
redeneren. Wat betreft de oudste geschiedenis van ‘Huize 
Kamphof’ zijn een aantal aannames gedaan, omdat concrete 
gegevens niet meer voorhanden zijn.

De naam ‘Kamphof’ is in Kerk-Avezaath een wat bijzonder 
aandoende naam. Vrijwel alle oudere huizen in Kerk-Avezaath 
hadden een naam, waarbij de naam óf terug gaat naar een 
ver verleden, óf terug gaat naar een plaatselijke gesteldheid. 
Voorbeelden van het eerste zijn: Teisterbant, Cellendonk en 
van het tweede: Hamse Brug, Daverzicht.
Kamphof valt niet in één van beide categorieën, waardoor het 
denkelijk is dat deze naam geïmporteerd is.
Etymologisch valt deze naam uiteen in twee delen: kamp (af-
geleid van het latijnse woord Campus; betekenend akker) en 
hof (aanduidend een besloten ruimte). Tezamen betekent het 
dus: een besloten akker.

De oudste vermeldingen

In het verleden waren achternamen niet altijd gebonden aan 
een familie, hoewel deze traditie in de westelijke Betuwe al 
vrij vroeg begon. Toch zijn er vóór 1700 maar weinig familie-
namen die in de doop- en trouwboeken van de gereformeer-
de gemeente van de Avezathen voorkomen. Omringd door 
inschrijvingen als: ‘Wouter, zoon van Maeijcken Jacobs’ en 
‘Huijbert, zoon van Steven Hendrickse en Jantje Stevens’ vin-
den we op 27 Julij 1690 een interessante inschrijving in het 
Avezaathse doopboek: ‘Den 27 juli is gedoopt het k. van Arien 
Hendrickse Camphof is gent. Matheijs’.

Wanneer we verder zoeken naar de herkomst van Arien, dan 
vinden we deze in Maurik. De eerste vermelding in Maurik 
met de achternaam die we zoeken, vinden we op 28 juli 1678, 

wanneer de weduwnaar Henrick Jacobsen van Camphof 
trouwt met de weduwe Nelleken Jans Hoefnagel. De bruide-
gom woonde in Maurik, maar de bruid kwam uit Buren. In Bu-
ren vinden we dan, met een schitterend handschrift, de onder-
trouw en het huwelijk ingeschreven:

Het is opvallend dat in deze inschrijving sprake is van de be-
naming ‘van Camphof’. Het toevoegsel ‘van’ duidt een her-
komst aan. Mogelijk woonde Hendrick (of zijn vader?) in een 
huis dat Camphof heette? Desalniettemin zien we dat de 
naam Camphof al met regelmaat in de familie gebruikt werd.
Ook zien we dat de familie nogal mobiel was: de Maurikse 
Hendrick trouwde eerst in 1643 met een vrouw uit Zoelen, 35 
jaar later(!) met een weduwe uit Buren en hij trouwde in 1688 
voor de derde maal, met een vrouw uit Zutphen.
De familie Camphof verhuisde van Maurik naar Avezaath. 
Over het exacte tijdstip tasten we in het duister. Wel vinden 
we in een verklaring uit 1711 dat Arien Hendrickse van Camp-
hof aangeeft dat hij al 18 jaar in Avezaath woont. Daarmee zou 
hij zich rond 1693 in Avezaath hebben gevestigd. Dat lijkt ech-
ter niet correct, want de eerste doop in Avezaath van een kind 
van hem vond al plaats op 27 juli 1690.
In 1709 was Arien Hendrickse van Camphof pachter van een 
perceel land in het tiendblok de Wolfsbouwing te Avezaath (in 
de buurt van de huidige McDonalds).

Het lijkt aannemelijk dat Arien Hendrickse van Camphof zich 
kort na zijn huwelijk op 11 mei 1684 met de uit Erichem afkom-
stige Dirckje Cornelisdr van Erkom in Avezaath gevestigd 
heeft. Mogelijk heeft hij een paar jaar elders gewoond, maar 
zoals we eerder al zagen liet hij vanaf 1690 zijn kinderen in 
Avezaath dopen.
Uit hun huwelijk zijn minimaal zes kinderen geboren, waarbij 
voor ons verhaal zoon Johan van Kamphoff van belang is. Jo-
han huwde op 30 maart 1710 met de Wadenoijense Geertruijd 
Sijmensdr Kerkhoff. Johan werd net als zijn vader ouderling in 
de kerk van Avezaath en werd daarmee verantwoordelijk voor 
het geestelijk welzijn van de Avezaathse bevolking. Op de vol-
gende pagina een afbeelding van de doopinschrijving van het 
laatste kind van Jan Kamphoff en Geertruijd Kerkhoff.

Van de kinderen van Johan (Jan) van Kamphoff en Geertruijd 
Kerkhoff zijn twee zonen van belang voor het verdere verhaal: 
Nicolaas en Sijmen.

2: 1690: de eerste vermelding van Camphof in de Avezathen

3. Den 14 Julij Hendrick Jacobsen van Camphof Wed. woonende tot Mau-
rick met Nelleken Jans Hoefnagel weduwe wonende alhier. Getrouwt den 
4 augustus 1678.
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Nicolaas huwde in 1744 met Antonia Telders uit Heerewaar-
den. Zij kregen elf kinderen, maar van maar twee kinderen is 
een huwelijk gevonden. Hun zoon Mattheus lijkt in het ouder-
lijk huis te zijn blijven wonen. Dit huis was, zoals we hieronder 
zullen zien, naar alle waarschijnlijkheid ‘Huize Camphof’.
Mattheus huwde in 1782 met zijn, uit Tricht afkomstige, nicht 
Adriaantje van Kamphof (dochter van Sijmen van Kamphoff 
en Grietje van Est). Mattheus overleed vrij jong: op 9 juni 
1792 werd zijn laatste kind gedoopt, daarbij wordt geno-
teerd:

Ariaantje was toen 32 jaar oud en zal met haar vijf kleine kinde-
ren in ‘Huize Camphof’ zijn achtergebleven. Ze had natuurlijk 
een kostwinner nodig en die vond ze in de 62 jaar oude vrijgezel 
Knelis van Driel. Zij was 34 toen ze in 1794 met elkaar trouw-
den en al snel na het huwelijk werd ze zwanger van hun dochter 
Neeltje van Driel. Na tien jaar huwelijk overleed Knelis en was 
Ariaantje wederom weduwe. Haar komen we bij de vorming van 
het kadaster tegen als eigenaresse van ‘Huize Camphof’.

Het kadaster
Bij historisch onderzoek naar onroerende goederen, zijn de 
archieven van het kadaster een onmisbaar gegeven. Voordat 
we in de historie van ‘Huize Camphof’ duiken, is het goed om 
eerst meer begrip voor dit bijzondere archief te krijgen. Het 
kadaster is ontstaan door toedoen van Napoleon Bonapar-
te. Hij wilde een sluitende administratie om belasting op on-
roerende goederen te kunnen heffen. Als zodanig kunnen we 
deze eerste administratie beschouwen als de voorloper van 
de huidige OZB.
In 1825 is men begonnen met het karteren van heel Nederland. 
Elk perceel en elk huis werd ingetekend. Ook werd van alle 
percelen beschreven welke functie het vervulde (tuin, bouw-
land, etc.) en welke waarde het goed had.
Om de administratie sluitend te krijgen werd elke plaats op-
gedeeld in secties. Van elke sectie werd vervolgens een lijst 
gemaakt met alle perceel nummers (OAT: Origineel Aanwij-

4. 1719 26ste Febr. Des morgens tot Kerkavesaath gedoopt 
een dogterke, genaamd Ariaantjen, vader Jan van Kamphoff, 
moeder Gertruij Sijmonse Kerkhoff, wierd ten doop gepre-
senteert en stond als getuijge Grietje Ariense Kamphoff 

5. 9 dito (Junij 1792) Mattheus Adrianus zoon van Ariaantje van Kamphof, 
weduwe wijlen Mattheus van Kamphof 17 dito. Zijnde dit kind na ’s vaders 
dood gebooren.

6. Kaart kadaster 1825

7. Schema 1 
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Nummer Eigenaren en vruchtgebruikers   Soort Grootte

B180 Driel Weduwe Landbouwster Kerk-Avezaath  Tuin 10.00
B181  Cornelis van   Huis & erf  06.90 
B182  Kamphof   Wilgepas  10.40 
B183     Boomgaard  35.90 
B184     Weiland  34.00 



zende Tafel). De OAT over de Avezathen was in 1825 klaar.
Daarna is men begonnen met het opstellen van de kadastrale ar-
tikelen. Op een artikel staat voor een eigenaar beschreven welke 
goederen in zijn/haar bezit waren. Ook latere wijzigingen zijn op 
deze artikelen genoteerd. Van elke wijziging is een zogenaamd 
veldwerk (ter plaatse gemaakte schetsen) en een hulpkaart (op 
kantoor op schaal uitgewerkt op basis van het veldwerk) gemaakt.
Met behulp van de artikelen en de gemaakte kaarten is het 
mogelijk om een bezitsreconstructie van elk perceel te ma-
ken. De moeilijkheid is vaak om de juiste kaarten te vinden, 
om op deze manier een goede interpretatie van de gegevens 
te kunnen geven.

Het perceel van ‘Huize Camphof’ is in 1825 ook gekarteerd. We 
zien aan de zuidkant van het plaatje de Daver met een vreem-
de inham: de kerk. Exact op de hoek van de Daver en de Dorps-
straat vinden we de (oude) school en juist ten noorden daar van 
is de (oude) pastorie te vinden. In het midden van de flauwe 
bocht in de Daver is een huis te vinden waar de familie Kamp-
hof woonde. Dit perceel had als kadastraal nummer: B181. 
Opvallend is, dat de oprit van ‘Huize Camphof’ oost-west; 
strak naast de school lijkt te lopen. Dit was de kortste weg 
naar de Dorpsstraat.
In de OAT van sectie B in de Avezathen vinden we dan vervol-
gens meer gegevens over het huis met omliggende grond: 

In de OAT is ook een verwijzing naar het eerste kadastraal ar-
tikel opgenomen waar B181 ook teruggevonden kan worden. 
Artikel 26 levert de volgende gegevens:

Hier zien we ook de andere bezittingen van (Ariaantje Kamp-
hof,) weduwe van Cornelis van Driel: 1,25 hectare bouwland in 
het Lutterveld en 1,8 hectare land strekkende van B184 tot 
aan de Tielsestraat.

Ariaantje Kamphof overleed op 8 februari 1832, waarna haar 
bezittingen verkocht werden. Het heeft er de schijn van dat 
haar kinderen niet voldoende middelen hadden om bij de boe-
delscheiding de bezittingen aan te houden. Deze gedachte 
wordt ondersteund doordat haar kinderen de kost verdien-
den als schaapsherder en als arbeider. Dat waren geen erg 
lucratieve baantjes.
In 1832 eindigde dus een tijdperk: de familie Kamphof verliet 
Kerk-Avezaath en zwermde uit over heel Nederland. In Zoe-
len, Ommeren, Tiel en ook in Gouda en Nieuwerkerk (Zeeland) 
zijn nazaten van deze familie gaan wonen.

Wisseling van de wacht: de familie Heuff

De volgende eigenaar van ‘Huize Camphof’ was: Jacominus 
Heuff, een telg uit het invloedrijke geslacht Heuff. Een be-
langrijk boek dat het geslacht Heuff beschrijft is: ‘Van linie en 
stamme Hueff’, geschreven door L.M. Van der Hoeven en G. 
Heuff, 2008. Leden van deze familie beoefenden vooral (be)
sturende functies en beroepen: landeigenaar, landbouwer, 
tapper, notaris, buurmeester, burgemeester, wethouder, pol-
dermeester, lid Gedeputeerde Staten, rentenier, ouderling, 
kerkmeester, diaken, etc. De familie Heuff komt al in de veer-
tiende en vijftiende eeuw in Avezaath en Zoelen voor en is 

8. Kadastraal artikel 26 van Kerk-Avezaath
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ongeveer 400 jaar lang van belang geweest voor bestuurlijke 
functies in en rondom Kerk-Avezaath.
Een opvallende gewoonte van de familie Heuff was dat zij 
vaak binnen hun eigen kring trouwden. Een extreem voor-
beeld hiervan waren de kinderen van Gijsbert Jacominus 
Heuff en Gijsberta Antonia Johanna Heuff. Alle vier hun groot-
ouders droegen de achternaam Heuff! 

Jacominus Heuff was de enige zoon van Dirk Johan Heuff 
en Jacomina van Voorthuijsen en kwam op 6 maart 1803 ter 
wereld. Moeder Jacomina overleed bij de geboorte van haar 
enige kind. Het kind werd naar gewoonte naar haar ver-
noemd. Vader Dirk Johan was landbouwer en had daarnaast 
diverse functies in de plaatselijke (kerkelijke) gemeen-
schap.

Jacominus was van 1832 tot en met 1841 de eigenaar van het 
huis tegenover de kerk. Hij deed het huis en omringende lan-
derijen van de hand toen hij naar Culemborg vertrok. Hij werd 

uiteindelijk maar 45 jaar oud en was nooit getrouwd. Het huis 
met omliggende landerijen verkocht hij bij zijn vertrek uit 
Avezaath aan zijn tante: Maria Hendrika van Malsen, weduwe 
van Johan Adriaan Heuff (grootouders van de schrijver Johan 
Adriaan Heuff, alias Huf van Buren).
Het is mogelijk dat Jacominus en zijn tante bij elkaar woon-
den, maar daar zijn verder nog geen bewijzen voor gevonden. 
Er zijn van deze periode geen bevolkingsregisters van de ge-
meente Zoelen bewaard gebleven.

Maria Hendrika van Malsen, weduwe Heuff

Maria Hendrika is nooit hertrouwd. Dat was ook niet nodig, 
want zij was vermogend genoeg om in haar eigen onderhoud 
te voorzien. Voorts waren ook haar kinderen oud genoeg om 
het bedrijf te helpen besturen. In de loop der tijd heeft ze het 
bezit behorend bij het bedrijf aan de Daver steeds een beetje 
kunnen vergroten zodat zij bij haar overlijden uiteindelijk ruim 
14 hectare land aan persoonlijke bezittingen had.

9. Kadastraal artikel 59 van Kerk-Avezaath
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Als we het relevante kadastraal artikel (zie afbeelding 10) 
bekijken, dan valt op dat de eerste vier regels in 1844 samen-
gevoegd zijn tot twee andere regels (11 en 12). Zonder gebruik 
te maken van een kaart is het niet te achterhalen wat er exact 

gebeurde. Gelukkig was in de archieven van het kadaster een 
veldwerkkaart te vinden. Het is een onooglijk potloodschets-
je, maar het is wel de basis waarop latere hulpkaarten ge-
maakt konden worden.

10. Kadastraal artikel 214 van Kerk-Avezaath
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De doorgekruiste elementen op de kaart zijn verdwenen, ver-
vallen of administratief afgevoerd. Duidelijk is dat het huis op 
B181 verdwenen is en dat er een duidelijk groter huis op een 

andere plaats gebouwd is. Zelfs de maten van de bebouwing 
zijn opgenomen. De nevenstaande schets is in dienstjaar 1844 
gemaakt. Aangezien het kadaster gemiddeld een jaar achter 
loopt op de daadwerkelijke kalenderjaren, zal het nieuwbouw-
huis in 1843 opgeleverd zijn.
Conclusie: Maria Hendrika van Malsen heeft het huidige ‘Hui-
ze Kamphof’ in 1843 laten bouwen. Verder zoekend in het 
kadaster is ook de hulpkaart gevonden die op basis van het 
veldwerk gemaakt is.

Op deze hulpkaart zijn de vervallen elementen gestippeld 
en het nieuwe huis is rood gekleurd. Op een kaartje als dit is 
de vorm van het huis niet te zien, maar gelukkig kennen we 
een foto van het pand van ruim 100 jaar later, zodat we kun-
nen zien dat het een typisch Betuwse boerderij was met een 
dwarshuis en een aangebouwd koetshuis.

Doordat ineens een sprong van meer dan 100 jaar gemaakt 
wordt, lijkt het alsof er in de tussentijds niets gebeurde bij 
‘Huize Kamphof’. Niets is minder waar! Weduwe Maria Hen-
drika van Malsen overleed op 17 mei 1860 op Huis ten Ham in 
Kerk-Avezaath en zij had haar nalatenschap goed geregeld. In 
een legaat liet ze ‘Huize Kamphof’ na aan haar zoon Dirk Heuff. 
Daarbij hoeft niet zielig gedaan te worden over de bedeling 
van de andere kinderen, want die bewoonden al zo ongeveer 
alle andere kenmerkende panden in Kerk-Avezaath. Of zij wa-
ren weggetrokken uit Kerk-Avezaath en elders getrouwd.

Dirk Heuff

Dirk Heuff zien we met ingang van dienstjaar 1864 als nieu-
we eigenaar van ‘Huize Kamphof’ in het kadaster verschijnen. 
Daar hoort natuurlijk een eigen kadastraal artikel bij.

Voordat Dirk de erfenis van zijn moeder kreeg, had hij al wat 
bezittingen in de Avezathen: ongeveer 7,5 hectare land op 
het Lutterveld had hij uit de erfenis van zijn vader gekregen. 
Vader Johan Adriaan Heuff, burgemeester van Zoelen en de 
Avezathen was enorm vermogend. Hij bezat heel veel land (74 
hectaren, alleen al in de Avezathen!) en daarnaast de boerde-

11. Veldwerkkaart uit 1844

12. Hulpkaart 1844

13. Foto van ‘Huize Kamphof’ ca. 1960
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rijen Steenakker (Noordereind 3), De Hamsche Brug (Daver 2: 
Brasserie NU) en Huis ten Ham (Daver 1, tegenover Daver 2). 
Daarnaast had hij het recht om tol te heffen bij de Hamsche 
Brug: iedereen die de brug over de Linge passeerde moest tol 
aan hem betalen.
Zoon Dirk Heuff bezat in zijn leven ongeveer 20 hectare land en 
boerde prima op ‘Huize Kamphof’. Het is opvallend dat Dirk zijn 
moeder tot haar overlijden op ‘Huize Kamphof’ verzorgde en 
ook dat al zijn bezittingen afkomstig waren van erfenissen. Dirk 
kocht niets bij, maar verkocht ook niets.
Na het overlijden van Dirk werd zijn nicht en vrouw Helena 
Adriana Heuff (1812-1890) de hoofdbewoonster van ‘Huize 
Kamphof’. Gezien het veranderende bodemgebruik was zij 
vooral bezig met het verbeteren van haar landerijen: weiland 
werd omgevormd tot boomgaard en bos werd ontgonnen tot 
bouwland. Zij bleef tot haar overlijden in 1890 in het huis wo-
nen. Vier van haar zes kinderen overleefden haar, waarvan er 
maar één getrouwd was: Maria Hendrika Heuff.
De beide jong overleden kinderen hebben maar een paar 
maanden geleefd. De drie ongetrouwde kinderen zullen zeker 
meegewerkt hebben in het boerenbedrijf. Johan Adriaan Dzn 
was landbouwer en diaken in de Avezaathse kerk. Ook Anto-

nie Albert Heuff was landbouwer. Dochter Alida Helena Adri-
ana zal zich als jongste over het huishouden en de verzorging 
van moeder hebben ontfermd. Dochter Maria Hendrika Heuff 
was, zoals hierboven gemeld, het enige kind dat trouwde. 
Naar de reden hiervan kunnen we slechts gissen. Het zal zeker 
te maken hebben gehad met het bijeenhouden van de bezit-
tingen, maar wellicht ook met het frequent trouwen tussen 
neef en nicht.
Twee broers en een zus overleefden haar. Zij hebben twee we-
ken na het overlijden van hun zus een advertentie in de krant 
laten zetten:

13: Kadastraal artikel 352 van Kerk-Avezaath

14. Overlijdensadvertentie uit ‘Nieuws van de dag’ 
van 22 oktober 1890
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Kinderen Heuff 
Om exact uit te zoeken hoe de erfenis van Helena Adriana 
Heuff in 1890 verdeeld werd zou een apart onderzoek gestart 
moeten worden. Duidelijk is echter dat de gezamenlijke nog 
thuiswonende kinderen ‘Huize Kamphof’ erfden en dat de ove-
rige bezittingen verdeeld werden met diverse tenaamstellin-
gen.
We zien dat in dienstjaar 1905 een aantal weilanden samen-
gevoegd werden. Dit zijn de landerijen aan de Korte Daver, 
exact tegenover de huidige basisschool. Drie jaar later werd 
er met het huisperceel ‘iets’ gedaan. Dan worden de percelen 

16. Artikel 897 van Kerk-Avezaath

15. Overlijdensadvertentie uit ‘Nieuws van de dag’ 
van 5 mei 1902
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opnieuw ingedeeld. Daarbij lijkt een sloot als scheiding tussen 
de percelen gekozen te zijn. Onderstaande hulpkaart laat de 
zeer onlogische scheiding zien.

Ook hedentendage is plaatselijk te zien dat het landschap 
hier een stuk lager ligt dan de Daver. Gaande naar de Dorps-
straat, moet je altijd iets omhoog gaan: de Dorpsstraat is de 

17. Hulpkaart uit 1907 18. Hulpkaart uit 1910

19. Artikel 1427 van Kerk-Avezaath

Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5  –  299 



hoogstgelegen straat van Kerk-Avezaath. Het is opvallend 
dat heel kort langs deze hoge straat een zo laag stuk land ligt. 
Om te kunnen begrijpen hoe dit alles gekomen is, moet geo-
morfologisch onderzoek gedaan worden. Daaruit blijkt dat er 
in de IJzertijd een klein riviertje, genaamd de Daver, dat vanaf 
de Linge via de Dorpsstraat en verderop via de Woerd naar Er-
ichem gelopen heeft, waarna het, bij het huidige Buren, bij de 
Korne kwam. De Dorpsstraat en de Woerd kunnen we dan zien 
als een overwal (evenals het Noordereind aan de andere kant 
van de bedding), terwijl het slootje tussen de (oude) school en 
‘Huize Kamphof’ een rest van de oude rivierbedding is.
In 1910 lieten de broers en zus Heuff een paar opstallen bou-
wen: een tweetal schuren en een hooiberg verrezen op het per-
ceel. Op nevenstaand kaartje zijn de bezittingen perfect weer-
gegeven: huisperceel B553 en het naastgelegen weiland B552.

Antonie Albert Heuff was de langstlevende uit het gezin. Hij 
blijkt heel wat land op persoonlijke titel te hebben verworven. 
Bij zijn overlijden in 1929 had hij ruim 32 hectare land in zijn 
bezit, inclusief ‘Huize Kamphof’. Voor dit verhaal is het goed 
om te melden dat hij kort voor zijn overlijden ook B536 ver-
wierf. Dat was het stukje land langs de sloot, wat hij kocht van 
de ‘gemeente Avezathen’. In 1929 was hij een ‘suikeroom’ voor 
zijn drie neefjes en nichtje Van Steenis.

Marius Antonie van Steenis

Elk neefje en nichtje van ome Antonie Albert Heuff kreeg on-
geveer 6 tot 8 hectare land, maar Marius Antonie van Steenis 
werd het best bedeeld:

Marius Antonie van Steenis erfde wat minder land dan zijn 
broers en zus, maar verkreeg ook ‘Huize Kamphof’ en een 
klein witgepleisterd huis op de hoek van de Korte Daver en de 
Tielsestraat. Dit huis bestaat inmiddels niet meer en op het 
perceel zijn twee andere huizen gebouwd. Van Steenis woon-
de in Erichem en ging zelf niet op ‘Huize Kamphof’ wonen, 
maar verhuurde zowel ‘Huize Kamphof’ als ook het huis wat 
op de hoek van de Korte Daver en de Tielsestraat gebouwd 
was.
In 1945 werden een aantal schuren achter ‘Huize Kamphof’ ge-
sloopt en alleen de hooiberg bleef staan. In 1948 zien we dat 
ook de hooiberg gesloopt werd en dat het eerste gedeelte 
van de huidige Korte Daver ontstaat.

Hiernaast is een gedeelte van een veldwerk uit 1950 te zien 
waarin diverse maten zijn opgenomen. Er lijkt aan de voorkant 
van het huis een serre gestaan te hebben die dan gesloopt is. 
Ook is ter hoogte van de gesloopte hooiberg het toegangs-
hek te zien. Toen alle opstallen gesloopt waren, heeft ‘Huize 
Kamphof’ er aan de achterzijde uitgezien als op de foto uit on-
geveer 1963 (afbeelding 22).
Met het overlijden van Marius Antonie van Steenis in 1947 
kwam een einde aan meer dan een eeuw familie Heuff op ‘Hui-
ze Kamphof’.

20 a en b. Situatiekaart 1945 en 1948

22. Foto situatie 1963

21. Veldwerkkaart 1950 met maatvoering
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De nieuwste tijd

In 1948 kocht Dirk Albertus Bongers ‘Huize Kamphof’. Hij 
kwam uit Wadenoijen en was op latere leeftijd getrouwd met 
Artje van Arkel. Zij kregen één kind: dochter Pieternella Adri-
ana (Nel) Bongers. Toen Artje van Arkel in 1960 overleed, werd 
de dochter formeel mede-eigenaar van alle bezittingen. Dirk 
Albertus overleed pas in 1990 en werd bijna 100 jaar oud.

In juni 2014 was het mogelijk om dochter Nel Bongers en 
haar man Jan Dirk Janssen te interviewen. Dit was een unie-
ke kans om het huis en een gedeelte van de sfeer uit de 50-
er jaren te doen herleven. De volgende reconstructie is ge-
maakt op basis van het gehouden interview, aangevuld met 
wat informatie die uit andere overleveringen bekend is.
De ouders van Nel: Dirk Bongers en Artje van Arkel trouwden 
op 3 maart 1932. Zij gingen vanaf dat moment gehuurd aan 
de linkerzijde ‘Huize Kamphof’ wonen. De andere kant was 
verhuurd aan een andere familie. Deze Zoelense kant is wis-
selend verhuurd geweest en de volgende huurders zijn inmid-
dels bekend: familie Joop Jansen (rond de Tweede wereldoor-
log), de familie Springer, Jilis en Coba van Zoelen en tenslotte 
juffrouw Coenen.
De familie Bongers gebruikte de deel, het erf met tuin en 

boomgaard, de hooiberg en de schuren. De andere huurders 
huurden dus alleen maar een deel van het voorhuis. De beide 
gedeelten van het huis waren niet fysiek gescheiden: je kon zo 
over en weer lopen.
In de schuren en het koetshuis had Dirk Bongers in de winter 
meestal ongeveer 15 koeien staan. In de zomer liepen ze bui-
ten op het land links voor het huis, tegenover de huidige ba-
sisschool. Dat land werd ook gebruikt om hooi vanaf te halen 
om de koeien in de winter te eten te kunnen geven. Op de deel 
was een diepe kelder. In die kelder werden elk najaar ‘pitten’ 
(voederbieten) gegooid. Er waren meer bieten dan er in het 
gat pasten, dus van de mooie rechte bieten werd een flauw 
taps lopende muur gestapeld, die vervolgens met de oncou-
rantere exemplaren volgegooid werd. Uiteindelijk resulteer-
de dat in de meeste jaren in een stapel die tot halverwege de 
deel en tot zolderhoogte reikte!
De bieten werden geteeld op een perceel land wat Dirk had 
richting Zoelen. In een uitweggetje, net voorbij ‘Piet van 
Dooijewert’ had hij een perceel bouwland wat hij met een 
paard bewerkte. Althans, dat was zo tot ongeveer de oorlog, 
daarna had hij geen paard meer. Van het bouwland haalde hij 
de ‘pitten’ met paard en stortskar naar huis. Achteruit de deel 
op manouvreren met de stortskar, de pitten op de plek stor-

23. Artikel 1651 van Kerk-Avezaath
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ten en dan weer de volgende kar halen. Het bietenloof werd 
ook ingekuild en in de herfst aan de koeien als (bij)voer gege-
ven. Er werd niets weggegooid wat gerecycled kon worden.
Rondom het huis was een tuin annex boomgaard. In de boom-
gaard achter het huis stonden vooral heel oude bomen met 
diverse vruchtsoorten. Nel en Jan Dirk herinnerden zich de 
volgende rassen: Reine Vic-ken (pruimen) en als appels: Bloe-
mee, Dijkmannen (zoete appels) en Goudreinetten (de oude, 
die soort had zogezegd de nylonkous aan: ze hadden een gele 
gloed over zich). In de tuin naast het huis stonden heerlijk sap-
pige peren: Clapps.
Het oogsten van het fruit ging kleinschalig. Dirk nam de krui-
wagen, zette er twee kisten op, plukte deze vol, stapelde de 
kisten binnen op en ging de volgende kruiwagenlading halen. 
Later sorteerde hij het fruit om het daarna te verkopen. Al 
met al kan gesteld worden dat Dirk de hele dag heel druk was, 
want ook de beesten hadden aandacht nodig!

In de tuin was een zogenaamde gracht. Deze is nog steeds 
herkenbaar in het landschap en als het veel geregend heeft 
staat hier nog steeds veel water. Nel en Jan Dirk denken dat 
deze gracht vooral gediend heeft als regenwaterafvoer. Wel 
is ook in de tijd dat Dirk en Artje op ‘Huize Kamphof’ woonden 
heel wat afval in de gracht gegooid. Hierbij moet wel bedacht 
worden dat het vuilnis van toen veel weg had van de inhoud 
van een GFT container van nu! Het neemt niet weg dat er in 
en rond de voormalige gracht zeker nog wel wat opmerkelijke 
vondsten kunnen worden gedaan. Zeker aan het einde van de 
gracht (ongeveer het kadastrale nummer B536) zal er e.e.a. in 
de grond zitten, want dat was de algemene stortplek van afval.
Let er wel op dat met een tuin iets anders bedoeld werd dan 
nu. In een tuin verbouwde men groenten. Een siertuin was er 
niet. Nel en Jan Dirk herinneren zich niet dat hun (schoon)va-
der veel groenten kweekte, maar voor eigen gebruik zal er ze-
ker wel wat gezaaid zijn.

Haaks op de gracht lag een voetpad van het huis naar de 
school. Op deze manier kon Nel lopend over eigen grond naar 
school gaan. De ingang van het bedrijf was bij de achterkant 
van het huis.
Daar in de buurt was ook een hooiberg. Daarin werd graan, 
hooi en stro bewaard. Nadat de hooiberg gesloopt was is 
deze plek als mestput in gebruik genomen. Hiervan en waar-
schijnlijk ook van de fundamenten van de inmiddels verdwe-
nen schuren zullen de fundamenten in de ondergrond nog wel 
traceerbaar zijn.
In zijn vrije tijd ging Dirk graag te veld om een paar hazen te 
kunnen strikken. Ook hielp hij zijn zus Bartje en zwager Adri-
aan van Eldik in Kapel-Avezaath geregeld op hun bedrijf (te-
genwoordig is Meindertsma hier gevestigd).

Nel werd op 21 mei 1932 op ‘Huize Kamphof’ geboren. Haar 
moeder Artje van Arkel overleed al in 1960 en een jaar later 
kreeg Nel kennis aan Jan Dirk Janssen uit Lienden. Zij trouw-
den in 1965 en vestigden zich aan de Vogelenzangseweg in 

Lienden. Daar werden de kinderen geboren en uiteindelijk 
kwam begin zeventiger jaren ook (o)pa Dirk Bongers bij hen 
inwonen. In de tussentijd is Nel geregeld met de brommer 
heen-en-weer gereden tussen de Vogelenzangseweg en 
‘Huize Kamphof’. Twee of drie keer per week bracht ze op het 
brommertje eten naar haar vader.

In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw werd 
de huisnummering opgesteld zoals we deze nog kennen: 
straatnaam gevolgd door een huisnummer. In 1966 verkocht 
de familie Bongers een stukje land aan de gemeente om de 
bocht in de Daver (vroeger Santweg geheten) wat minder 
scherp te maken. Ook werd het perceel aan de westgrens 
van het perceel kadastraal samengevoegd met de het grote-
re huisperceel. De sloot (de ‘gracht’) werd vanaf dat moment 
de grens.

In dienstjaar 1971 werd het huis met omringend land verkocht, 
maar een boomgaard van 37 are (B973) bleef nog een jaar in 
handen van de familie Bongers. In deze boomgaard werden 
later de Cellendonklaan 47, Korte Daver 1A en 1B gebouwd. 
De koper van ‘Huize Kamphof’ in 1971 was het echtpaar Willem 
Gerardus Kemmers en Maria van Doorn. Het huis heeft dan 
twee huisnummers: Daver 20 en Daver 22. Dit kwam door de 
voorheen dubbele bewoning. Wim Kemmers staat in het ka-

24. Hulpkaart uit 1971
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daster genoteerd als wijnkoper, maar in het dorp is hij beken-
der geworden als kunstschilder. 
In 1978 is Kerk-Avezaath door een gemeentelijke herindeling 
bij de gemeente Buren gekomen, zodat in dienstjaar 1979 de 
kadastrale gegevens omgeboekt zijn. Op 18 november 1982 is 

de heer Kemmers overleden, waarna zijn vrouw de eigenares-
se werd. Bovenstaand artikel, nummer 5646 van de gemeente 
Buren (waar Kerk-Avezaath dan onder valt), is het laatste wat 
in de archieven van het kadaster over ‘Huize Kamphof’ is terug 
te vinden.

25. Kadastraal artikel 2208 van Kerk-Avezaath

26: Kadastraal artikel 5646 van Buren
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Uit de mondelinge overlevering is bekend dat zij uiteindelijk 
bij haar dochter is gaan wonen en dat ‘Huize Kamphof’ in de 
tachtiger jaren aan de heer Hugenholz verkocht werd. Hij run-
de onder de naam Avegaarde een dagbesteding voor mensen 
met een beperking.
Sinds 2011 is ‘Huize Kamphof’ in het bezit van de familie Turien 
die hard bezig is om het huis weer in de oude Heuff-allure te 
herstellen.

Rijksmonument

Hoe kunnen we de historie van dit rijksmonument beter ein-
digen, dan met de door de Rijksdienst voor het cultureel erf-
goed opgestelde beschrijving, waarbij zelfs een foto uit 1963 
van het huis gevoegd is.
Boerderij ‘Kamphof’, gebouwd in de eerste helft van de 19e 
eeuw. Het middenhuis is naderhand opgehoogd.

Omschrijving

Het is een hallehuisboerderij met een middenlangsdeel en 
een dwarsgebouwd voorhuis. Het gedeeltelijk onderkelder-
de voorhuis omvat een begane grond en een lage zolder-
verdieping onder een met gesmoorde Hollandse pannen 
gedekt schilddak. Het achterhuis heeft een zadeldak met 
een wolfeind, waarvan het bovenste gedeelte is gedekt met 
riet en het onderste met gesmoorde Hollandse pannen. De 
gevels zijn uitgevoerd in baksteen. De gevels van het voor-
huis hebben een gepleisterde plint en worden afgesloten 
door een overstek met een gesneden baardlijst. De achter-
gevel is afgewerkt met vlechtingen, het voorhuis rechthoe-
kige gevelopeningen, afgesloten door strekken. De symme-
trisch ingedeelde voorgevel telt vijf venster-assen. In de as 
van de gevel op de begane grond een deurkozijn, gevat tus-
sen eenvoudige pilasters die een deurkozijn, gevat tussen 

eenvoudige pilasters die een kroonlijst dragen en voorzien 
van een niet-oorspronkelijke voordeur en een halfrond bo-
venlicht met een vorktracering. Voor de deur ligt een stoep. 
Aan weerszijden van de deur twee vensters, voorzien van 
zesruits schuiframen. Op de verdieping in de eerste, derde 
en vijfde venster-as een liggend rechthoekig venster met 
een tweeruits raam. In de linker zijgevel van het voorhuis 
op de begane grond een venster, voorzien van een zesruits 
schuifraam. Hierboven op de verdieping een liggend recht-
hoekig venster met een tweeruits raam. In de plint twee 
rechthoekige kelderlichten. In de rechter zijgevel van het 
voorhuis op de begane grond een venster, voorzien van een 
zesruits schuifraam. Hierboven op de verdieping een lig-
gend rechthoekig venster met een tweeruits raam. In het 
middenhuis een venster met een zesruits schuifraam en een 
niet-oorspronkelijk deurkozijn, voorzien van een deur en een 
bovenlicht.
In het achterhuis rechthoekige stalraampjes. In de achter-
gevel een door een segmentboog afgesloten deuropening, 
voorzien van opgeklampte deeldeuren. Aan weerszijden 
hiervan een door een rollaag afgesloten venster met een 
vierruits raam en een eveneens door een rollaag afgeslo-
ten deuropening met een opgeklampte staldeur. Boven 
de deeldeuren en door een rollaag afgesloten luikopening, 
voorzien van een opgeklampt dubbel hooiluik. Tegen de 
linker zijgevel van het achterhuis is een bakhuis, annex 
schuur en rijtuigberging aangebouwd. In de schuur bevond 
zich voorheen een rosmolen. Het gebouw omvat een be-
gane grond onder een met gesmoorde Hollandse pannen 
gedekt zadeldak, waarvan een nok evenwijdig ligt met die 
van het achterhuis. Op de nok van het dak staat een bak-
stenen schoorsteen. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen. 
De voor- en achtergevel zijn afgewerkt met windveren. De 
rechthoekige gevelopeningen in de voorgevel worden af-
gesloten door rollagen. In de voorgevel rechts een deur-

kozijn, voorzien van een deur 
en een tweeruits bovenlicht. 
Links hiervan een venster met 
een zesruits schuif raam. In de 
linker zijgevel een door een rol-
laag afgesloten deuropening. 
Aan weerszijden hiervan twee 
halfronde gietijzeren raampjes. 
In de achtergevel een in een 
uitgemetselde korfboog gevat-
te deuropening, voorzien van 
een dubbele deur. Aan weers-
zijden hiervan een halfrond 
gietijzeren raampje. Boven de 
deuren een rechthoekige luik-
opening, voorzien van een op-
geklampt hooiluik. De boerderij 
is markant gesitueerd aan de 
rand van het dorp.
Als gaaf bewaard gebleven ne-27. Foto situatie 1963
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gentiende eeuwse boerderij is het pand van architectuurhis-
torisch, cultuurhistorisch en typologisch belang. Tevens heeft 
het ensemblewaarde wegens de markante situering.

Slotconclusie

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het lonend is systema-
tisch de kadastrale kaarten en omschrijvingen door te nemen. 
Daardoor worden grotere en kleinere veranderingen in perce-
len en gebouwen zichtbaar, die een andere kijk op de historie 
geven. In dit geval dat de huidige hofstede Kamphof niet iden-
tiek is met de vroegere hofstede Camphof. Het oude Camp-
hof is na 1843 geleidelijk aan verdwenen. Het nieuwe Kamp-
hof is vermoedelijk in 1843 ernaast verrezen.

Bijlage 1: Genealogisch fragment (van) Camphof/Kamphof(f)
I. Henrick Jacobsen van Camphof, afkomstig uit Maurik, 

overleden voor 1695, trouwt (1) Maurik 12 november 1643 
Lijsbeth Cornelis, afkomstig uit Zoelen, overleden voor 
1678.
Uit dit huwelijk:
1.  Tuenken Hendricks, gedoopt Maurik 18 augustus 1644.
2.  N.N. Henderickszn, gedoopt Maurik 15 november 1646.
3.  Gerrit van Camphof, geboren te Maurik, trouwt (1) 

Ommeren 24 juni 1682 Maria Hendriks, afkomstig van 
Ommeren, overleden voor 1692, hij trouwt (2) Maurik 
12 juni 1692 Aelbertje Hendriks van der Gand.

4.  Cornelis van Camphof, gedoopt Maurik 12 januari 1651, 
boomgaardman, begraven aldaar 4 december 1717, 
trouwt Maurik 17 april 1702 Maria Reiniersen van Dijk. 
Uit dit huwelijk nageslacht te Maurik.

5.  Ariaantje Hendricks van Camphof, gedoopt Maurik 4 
februari 1655, doopgetuige: tante Janneke Corneliss, 
begraven Buren 23 maart 1729, trouwt Erichem 2 mei 
1686 Jacob Cornelisse van Erecum, gedoopt Erichem 5 
september 1658, zoon van Cornelis Jacobsz van Erkom 
en Grietken van Buren.

6.  Arien Hendrikse van Camphof, volgt II.
 Henrick trouwt (2) Maurik 4 augustus 1678 (ondertrouw Bu-

ren 14 juli 1678) Nelleken Jans Hoefnagel, uit Buren, weduwe 
van Geurt Heij (overleden voor 1678), overleden voor 1688.

 Henrick trouwt (3) Amerongen 9 september 1688 (on-
dertrouw Maurik) Jannigje Andriesse van Bermentloo, 
afkomstig van Zutphen. Jannigje trouwt (2) Maurik 17 
november 1695 Wouter Evertsen, afkomstig uit Rijswijk 
(Gelderland).

II.  Arien Hendrikse van Camphof, gedoopt Maurik 3 januari 
1658, doopgetuigen: Jacob Teuniss (opa?) en Anna Hu-
bertss, ouderling te Avezaath, overleden na april 1722, 
ondertrouwt Erichem 4 mei 1684, 3e proclamatie Maurik 
11 mei 1684 Dirkje Cornelis van Erkom, gedoopt Erichem 
7 januari 1658, overleden na 1715, dochter van Cornelis Ja-
cobsz van Erkom en Grietken van Buren.
Uit dit huwelijk:

1.  Johan Ariensen van Camphof, volgt III.
2.  Matheijs van Camphof, gedoopt Avezaath 27 juli 1690, 

overleden voor 1691.
3.  Mattheus van Camphof, gedoopt Avezaath 26 april 

1691.
4.  Hendrik Ariensen van Kamphoff, trouwt Ommeren 8 de-

cember 1726 Neeltje Cornelisse van Ommeren, afkom-
stig uit Meerten, dochter van Cornelis van Ommeren.

5.  Grietje Ariense van Camphof, gedoopt Avezaath 28 ja-
nuari 1694, overleden voor 1696.

6.  Margrietje Kamphof, gedoopt Avezaath 8 november 
1696, overleden Heerewaarden 11 januari 1773, trouwt 
(1) Avezaath 17 maart 1726 (ondertrouw Heerewaarden 
2 maart 1726) Johannes van Oort, geboren rond 1675, 
molenaar en diaken te Heerewaarden, overleden voor 
april 1731, zoon van Jelis Jans van Oort (molenaar te 
Heerewaarden) en Dirsken Jans de Cock. Hij trouwt (1) 
Echteld 1 november 1718 (ondertrouw Heerewaarden) 
Willemke Cornelisse Krouwel, gedoopt Echteld 25 ok-
tober 1674, overleden voor 1726, dochter van Corne-
lis Willemse Crouwel en Catharina Reijnen van Welij. 
Margrietje trouwt (2) Heerewaarden 28 april 1731 (on-
dertrouwd aldaar 10 april 1731) Johannes Tijssen Blan-
kers, afkomstig van Poederoijen, overleden Heere-
waarden tussen december 1744 en mei 1763, zoon van 
Thijs Blanke en Adriana.

III. Johan Ariensen van Camphof, geboren Kerk-Avezaath, ou-
derling te Avezaath, overleden na juni 1729, trouwt Wade-
noijen 30 maart 1710 (ondertrouw Avezaath 8 maart 1710) 
Geertruijd Sijmons Kerkhoff, gedoopt Wadenoijen 7 sep-
tember 1679, overleden in 1742, dochter van Simon Lam-
bertsen Kerkhoff (diaken, kerkmeester en armenmeester 
te Wadenoijen) en Engeltje Claasse Paterias.
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolaas Kamphof, volgt IVa.
2.  Sijmen Lambertsen van Kamphoff, volgt IVb.
3.  Dirkje Kamphof, gedoopt Kerk-Avezaath 24 maart 

1715, overleden/ begraven Avezaath 28 mei/2 juni 1794.
4.  Engeltje van Kamphof, gedoopt Kerk-Avezaath 25 

april 1717, trouwt Erichem 22 april 1742 (ondertrouw 
Kerk-Avezaath 31 maart 1742) Cornelis Bastiaansz de 
Kock, gedoopt Tricht 2 april 1719, zoon van Bastiaan 
Kock en Huijbertje Cornelisse van der Lingen.

5.  Ariaantjen van Camphof, gedoopt Kerk-Avezaath 26 
februari 1719.

IVa. Nicolaas Kamphof, gedoopt Kerk-Avezaath 25 januari 
1711, diaken te Avezaath, overleden rond juli 1767, trouwt 
Kerk-Avezaath 1 maart 1744 (ondertrouw aldaar 15 februari 
1744) Antonia Telders, gedoopt Heerewaarden 13 septem-
ber 1722, dochter van Dirk Telders en Ariaentje van Oort.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk Kamphof, gedoopt Avezaath 13 december 1744.
2.  Gerrit Kamphof, gedoopt Avezaath 17 juli 1747.
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3.  Geertruij Kamphof, gedoopt Avezaath 18 augustus 1748, 
trouwt Valburg 16 juni 1781 (ondertrouw Rotterdam 27 
mei 1781) Huibert Jansen, afkomstig van Valburg.

4.  Mattheus Kamphof, gedoopt Avezaath 20 december 
1750, jong overleden voor 1754.

5.  Maria Kamphof, gedoopt Avezaath 19 december 1751.
6.  Mattheus Kamphof, volgt V.
7.  Adrianus Kamphof, gedoopt Avezaath 27 februari 1757.
8.  Jan Kamphof, gedoopt Avezaath 19 augustus 1759.
9.  Ariaantje Kamphof, gedoopt Avezaath 13 juni 1762.
10.  Nicolaas Kamphof, gedoopt Avezaath 23 december 

1764.
11.  Dirk Nicolaas Kamphof, gedoopt Avezaath 23 augus-

tus 1767.
IVb. Sijmen Lambertsen van Kamphoff, gedoopt Kerk-Ave-

zaath 4 december 1712, trouwt Tricht 10 maart 1754 (on-
dertrouw aldaar 23 april 1754) Grietje van Est, afkomstig 
van Tricht.
Uit dit huwelijk:
1.  Adriaantje van Kamphof, volgt V.

V.  Mattheus Kamphof, gedoopt Avezaath 13 oktober 1754, 
overleden voor 9 juni 1792,trouwt Avezaath 21 juli 1782 (on-
dertrouw aldaar 29 juni 1782) met zijn nicht Adriaantje van 
Kamphof, gedoopt Tricht 22 juli 1759, overleden Kerk-Ave-
zaath 8 februari 1832 (zie hierboven: IVb kind 1).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk Nicolaas Kamphof, geboren/gedoopt Avezaath 

26/29 mei 1783, arbeider en schaapherder, overleden 
aldaar 18 mei 1853, trouwt Zoelen 31 mei 1833 Maaijke 
Stap, geboren/gedoopt Zoelen 7 oktober/9 oktober 
1796, arbeidster, dochter van Hendrik Stap (arbeider) 
en Bertje van Eck.

2.  Margaretha Kamphof, geboren/gedoopt Avezaath 
15/23 oktober 1785.

3.  Antonia Kamphof, geboren/gedoopt Avezaath 7/9 
september 1787, ongehuwd overleden Zoelen 13 janua-
ri 1820.

4.  Simon Lammertse Kamphof, geboren/gedoopt Ave-
zaath 25/30 augustus 1789, ongehuwd overleden Om-
meren 20 september 1853.

5.  Mattheus Adrianus Kamphof, geboren/gedoopt Ave-
zaath 9/17 juni 1792, schaapherder, trouwt Zoelen 3 
mei 1828 Jannigje van Winsen, geboren Rijswijk (Gel-
derland) rond 1800, werkster en arbeidster, overleden 
Kapel-Avezaath 1 juni 1886, dochter van Daniel van 
Winsen en Neeltje de Groot.

 Adriaantje trouwt (2) Avezaath 31 maart 1794 (ondertrouw 
aldaar 5 maart 1794) Cornelis van Driel, gedoopt Avezaath 
23 december 1731, overleden/begraven Kerk-Avezaath 9 
januari/14 januari 1804, zoon van Goossen Peterse van 
Driel en Neeltje Claassen van Driel.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltje van Driel, geboren/gedoopt Avezaath 17 janua-

ri/1 februari 1795.

Bijlage 2: Genealogisch fragment Heuff
I.  Antonie Heuff, gedoopt Zoelen 3 juni 1741, landeigenaar, 

steenbakker, diaken en ouderling te Avezaath, overleden 
Kerk-Avezaath 25 september 1816, zoon van Gerrit Heuff 
en Willemina Agnieta van Geytenbeek, trouwt Avezaath 
15 september 1765 (ondertrouw Zoelen 25 augustus 1765) 
Dirkje van Meeteren, gedoopt Geldermalsen 31 januari 
1745, overleden/begraven Avezaath 26 oktober/1 novem-
ber 1800, dochter van Dirk van Meeteren (kerkmeester te 
Geldermalsen) en Maria van Steenis.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemina Angenita Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 

15 juni 1766, overleden/begraven Buren/Avezaath 
24/25 oktober 1810, trouwt Erichem 10 april 1796 (on-
dertrouw Avezaath 18 maart 1796) Hendrik Jan van 
Beusichem, gedoopt Buren 8 augustus 1760, landman, 
overleden aldaar 24 mei 1837, zoon van Antony van 
Beusichem (schepen van Buren en rentmeester van 
het Gasthuis te Buren) en Willemina van Rossum.

2.  Dirk Johan Heuff, volgt IIa.
3.  Gerrit Heuff, landbouwer, gedoopt Avezaath 19 au-

gustus 1770, diaken en ouderling te Avezaath, overle-
den Kapel-Avezaath op de ‘Muggenberg’ 6 april 1850, 
trouwt Erichem 4 april 1802 (ondertrouw Avezaath 12 
maart 1802) Maria van Versendaal, geboren/gedoopt 
Erichem 17/21 juli 1782, overleden Kapel-Avezaath 9 
januari 1847, dochter van Huibert van Versendaal en 
Anna van Beusichem.

4.  Maria Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 19/20 
juni 1773, overleden Erichem 24 maart 1806, trouwt 
Kerk-Avezaath 12 juli 1801 (ondertrouw aldaar 12 juni 
1801) Hendrikus van Steenis, gedoopt Erichem 6 no-
vember 1763, landbouwer, overleden aldaar 21 juli 1817, 
zoon van Henderikus van Steenis en Judith Agnes van 
Meeteren.

5.  Johan Adriaan Heuff, volgt IIb.
6.  Antonie Heuff, landman, geboren/gedoopt Avezaath 

15/19 april 1778, overleden Buren 23 maart 1830, on-
dertrouwt Erichem 26 april 1805 Aaltje van Herwaar-
den, weduwe van Cornelis van Beusichem, geboren/
gedoopt Asperen 26/31 december 1780, grondeige-
naarster, landvrouw, landbouwster en landeigenaar-
ster, overleden Erichem 25 september 1850, dochter 
van Matthijs van Herwaarden en Anna Looijen.

7.  Gijsbert Heuff, landbouwer, geboren/gedoopt Ave-
zaath 2/7 januari 1781, wethouder te Zoelen, polder-
meester, diaken en ouderling te Avezaath, overleden 
Kerk-Avezaath 18 december 1865, trouwt Opheusden 
26 november 1813 Teuntje Reijers, geboren Opheus-
den 21 april 1793, overleden Kerk-Avezaath 17 decem-
ber 1874, dochter van Evert Otto Reijers en Judith van 
Kraaikamp.

8.  Dirkje Elizabeth Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 
7/8 juni 1783, overleden Erichem 25 september 1857, 
trouwt Avezaath 1/8 juni 1804 Hendricus van Beusi-
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chem, geboren/gedoopt Erichem 26/29 oktober 1769, 
landbouwer en landman, overleden aldaar 22 april 
1857, zoon van Goossen van Beusichem en Catharina 
Anna van Rossum.

9.  Luijtera Cornelia Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 
8/13 juni 1784, overleden Opheusden 20 juni 1867, on-
dertrouwt/trouwt Avezaath 5/28 augustus 1808 Stof-
fel Sipman, geboren/gedoopt Opheusden 6/10 mei 
1778, landbouwer en ontvanger te Opheusden, overle-
den aldaar 6 mei 1854, zoon van Elias Sipman en Mar-
gareta Hoenhorst.

10.  Helena Adriana Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 
27 december 1786/1 januari 1787, landbouwster en 
grondeigenares, overleden Asch 18 juni 1851, trouwt 
Zoelen 30 september 1813 met Cornelis Anthonie van 
Steenis, geboren/gedoopt Asch 20/24 februari 1788, 
landbouwer en landman, overleden aldaar 4 mei 1844, 
zoon van Gijsbertus Antonis van Steenis en Johanna 
van Rossum.

IIa.  Dirk Johan Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 24 april 
1768, landbouwer, buurmeester, diaken, kerkmeester en 
ouderling te Avezaath, overleden Kerk-Avezaath 15 augus-
tus 1832, trouwt (1) Kerk-Avezaath 26 september 1800 Ja-
comina van Voorthuijsen, gedoopt Avezaath 19 april 1767, 
overleden/begraven aldaar 6/12 maart 1803, dochter van 
Jan van Voorthuizen en Geertje van Beek.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacominus Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 6/27 

maart 1803, landbouwer en kerkmeester te Avezaath, 
ongehuwd overleden Culemborg 19 juni 1848.

 Dirk trouwt (2) Opheusden 27 augustus 1805 (ondertrouw 
Avezaath 2 augustus 1805) Wibbelina Sipman, geboren/
gedoopt Opheusden 13/15 januari 1775, landeigenaarster, 
overleden Culemborg 13 augustus 1849, dochter van Elias 
Sipman en Margareta Hoenhorst.
Uit dit huwelijk:
2.  Dirkje Elize Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 18 de-

cember 1809/7 januari 1810, winkelierster, overleden 
Culemborg 14 november 1888, trouwt Zoelen 21 april 
1837 Aernoud Kaptein, geboren/gedoopt Maassluis 
17/25 januari 1807, koopman, overleden Culemborg 31 
maart 1850, zoon van Arij Kaptein en Cornelia Rebel, 
trouwt (2) Culemborg 20 april 1854 Johan Pieter Nieu-
wenhuijsen, geboren/gedoopt Utrecht 11/14 mei 1801, 
hoedenmaker en winkelier, overleden Culemborg 6 
december 1875, zoon van Augustus Nieuwenhuijsen en 
Anna Sophia Bouman.

3.  Anthonie Heuff, geboren Kerk-Avezaath 18 juli 1812, 
werkman, landman, landbouwer en kastelein, overle-
den Amsterdam 19 november 1862, trouwt (1) Buren 10 
oktober 1839 Davina Branderhorst, geboren Eethen 14 
september 1820, overleden Amersfoort 2 maart 1854, 
dochter van Antonie Branderhorst en Dingena de Jong, 
trouwt (2) Amersfoort 30 juli 1856 Gesina Catharina 

Margaretha Kissing, geboren Amsterdam 18 februari 
1822, overleden Arnhem 2 mei 1889, dochter van Hen-
drik Kissing en Jansje de Ruijter.

4.  Elias Heuff, geboren Kerk-Avezaath 11 juni 1815, overle-
den na maart 1847.

IIb.  Johan Adriaan Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 12/28 
januari 1776, landeigenaar, tapper en burgemeester van 
Zoelen, overleden Kerk-Avezaath ‘Huis ten Ham’ 3 decem-
ber 1828, trouwt Kerk-Avezaath 24 april 1803 (ondertrouw 
Erichem 1 april 1803) zijn nicht Maria Hendrika van Malsen, 
geboren/gedoopt Erichem 14/21 januari 1781, landbouw-
ster, grondeigenaresse en landeigenaarster, overleden 
Kerk-Avezaath ‘Huis ten Ham’ 17 mei 1860, dochter van Jan 
van Malsen en Catharina van Meeteren.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirkje Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 26 december 

1803/1 januari 1804, overleden Erichem 10 januari 1873, 
trouwt Zoelen 29 mei 1840 Anthonie van Beusichem, 
geboren/gedoopt Erichem 30 maart 1803/10 april 
1803, landbouwer, wethouder te Buren en ouderling te 
Erichem, overleden aldaar 5 juli 1884, zoon van Corne-
lis van Beusichem en Aaltje van Herwaarden.

2.  Jan Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 4/16 februari 
1806, landeigenaar, grondeigenaar, poldermeester, 
diaken en ouderling te Avezaath, overleden Kerk-Ave-
zaath 15 januari 1876, trouwt (1) 15 maart 1833 Cornelia 
van Beusichem, geboren/gedoopt Erichem 24 maart/1 
april 1804, overleden Avezaath 12 oktober 1836, doch-
ter van Cornelis van Beusichem en Aaltje van Herwaar-
den, trouwt (2) Buren 3 mei 1838 met zijn nicht Dirkje 
Heuff, geboren/gedoopt Erichem 3/12 januari 1806, 
overleden Kerk-Avezaath 23 december 1883, dochter 
van Antonie Heuff en Aaltje van Herwaarden.

3.  Catharina Heuff, geboren Avezaath 18 augustus 1807, 
overleden Gorinchem 20 december 1881, trouwt 
Kerk-Avezaath 10 maart 1836 Aart Hendrik van Tien-
hoven, geboren Ameide 21 juli 1808, dijkgraaf van de 
Alblasserwaard, lid provinciale Staten van Zuid-Hol-
land en gemeenteraadslid te Gorinchem, overleden 
Gorinchem 1 februari 1878, zoon van Gerrit van Tienho-
ven en Cornelia Verrips.

4.  Maria Heuff, geboren/gedoopt Avezaath 26 janua-
ri/18 februari 1810, overleden Lienden 6 augustus 1881, 
trouwt Zoelen 14 september 1837 Albertus Verbrugh, 
geboren/gedoopt Lienden 30 april/10 mei 1807, dijk-
opzichter, steenbakker en burgemeester van Lienden, 
overleden aldaar 24 mei 1887, zoon van Aart Verbrugh 
(landbouwer en schout en burgemeester van Lienden) 
en Dirkje van der Linden.

5.  Antonie Heuff, geboren Kerk-Avezaath op ‘Steenakker’ 
26 mei 1812, landbouwer en diaken te Avezaath, over-
leden aldaar 11 mei 1864, begraven Kapel-Avezaath 
‘familiekerkhof bij Poelzicht’, trouwt Avezaath 21 april 
1842 Dirkje Maria Anna Versteegh, geboren Zoelmond 
op ‘Engelrode’ 6 maart 1812, overleden Kerk-Avezaath 
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op ‘Steenakker’ 6 maart 1877, begraven Kapel-Ave-
zaath ‘familiekerkhof bij Poelzicht’, dochter van Mat-
thias Johannes Versteegh en Gerarda Jacoba van Rijn-
berk.

6.  Dirk Heuff, volgt III.
7.  Johan Adriaan Heuff, geboren Kerk-Avezaath 29 okto-

ber 1815, poldermeester, diaken en ouderling te Ave-
zaath, ongehuwd overleden Kerk-Avezaath op ‘Huis 
ten Ham’ 21 november 1897.

8.  Maria Hendrika Heuff, geboren Kerk-Avezaath 31 mei 
1818, overleden Eck en Wiel op ‘Kortenhoef’ 28 april 
1884, trouwt Zoelen 31 mei 1849 Albertus Verbrug, 
geboren Eck en Wiel op ‘Kortenhoef’ 15 december 
1813, burgemeester van Maurik, heemraad van de Ne-
der-Betuwe en lid Gedeputeerde Staten van Gelder-
land, overleden aldaar 13 december 1894, zoon van 
Rijk Verbrug en Catharina de Ridder.

9.  Gerrit Heuff, geboren Kerk-Avezaath 15 september 
1819, ongehuwd overleden aldaar op ‘Huis ten Ham’ 3 
augustus 1899.

10.  Wouter van Malsen Heuff, geboren Kerk-Avezaath 15 
november 1820, ongehuwd overleden aldaar 26 april 
1846.

11.  Elizabeth Lutera Adriana Heuff, geboren Kerk-Ave-
zaath 21 februari 1822, overleden Lienden 16 januari 
1872, trouwt Zoelen 18 juni 1857 Hendrik Christiaan 
Sandbrink, geboren Rhenen 29 december 1819, medi-
cinae doctor, overleden Lienden 21 oktober 1878, zoon 
van Jacobus Gerardus Sandbrink en Deliana Dedrieka 
Roelofs.

12.  Gijsbert Heuff, geboren Kerk-Avezaath op ‘Huis ten 
Ham’ 19 november 1823, landbouwer en diaken te Ave-
zaath, overleden aldaar 8 januari 1923, trouwt Zoelen 
10 oktober 1861 Jacomina Johanna Heuff, geboren 
Kerk-Avezaath op ‘Malburg’ 29 maart 1841, overleden 
aldaar op ‘Huis ten Ham’ 10 januari 1894, begraven te 
Kapel-Avezaath, dochter van Maarten Heuff en Johan-
na van Steenis.

III.  Dirk Heuff, geboren Kerk-Avezaath 15 augustus 1814, 
grondeigenaar en diaken te Avezaath, overleden 
Kerk-Avezaath op ‘Kamphof’ 15 maart 1870, trouwt Buren 
10 mei 1844 met zijn nicht Helena Adriana Heuff, geboren 
Erichem 9 juni 1812, overleden Kerk-Avezaath op ‘Kamp-
hof’ 20 oktober 1890, begraven Kapel-Avezaath, dochter 
van Antonie Heuff en Aaltje van Herwaarden (zie hierbo-
ven: I-6).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Hendrika Heuff, volgt IV.
2.  Antonie Heuff, geboren Kerk-Avezaath 1 september 

1848, overleden aldaar 20 februari 1849.
3.  Johan Adriaan Heuff, geboren Kerk-Avezaath 1 sep-

tember 1848, landbouwer en diaken te Avezaath, on-
gehuwd overleden aldaar op ‘Kamphof’ 18 december 
1921.

4.  Antonie Heuff, geboren Kerk-Avezaath 6 november 
1850, overleden aldaar 16 december 1850.

5.  Antonie Albert Heuff, geboren te Kerk-Avezaath op 18 
maart 1852, landbouwer, ongehuwd overleden aldaar 
op ‘Kamphof’ 18 juli 1929.

6.  Alida Helena Adriana Heuff, geboren Kerk-Avezaath 
8 september 1854, ongehuwd overleden aldaar op 
‘Kamphof’ 27 maart 1914.

IV.  Maria Hendrika Heuff, geboren Kerk-Avezaath 7 januari 
1846, overleden Erichem 21 april 1902, trouwt Zoelen 8 
juni 1876 Hendrikus Antonie van Steenis, geboren te Eri-
chem op 16 juni 1849, landbouwer, grondeigenaar en ge-
meenteraadslid te Buren, overleden aldaar 10 september 
1918, zoon van Hendrikus Gijsbertus van Steenis (landbou-
wer) en Agnieta Janna Hendrika van Wijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikus Gijsbertus van Steenis, geboren Erichem 5 

juni 1877, landbouwer, wethouder te Buren en loco-bur-
gemeester, overleden 4 september 1963, begraven te 
Erichem, trouwt (1) Erichem 18 juli 1912 Aartina Maria 
Cornelia Heuff, geboren Erichem 26 augustus 1891, 
overleden aldaar 13 november 1918, dochter van An-
tonie Heuff en Dirkje Alida Heuff, trouwt (2) Buren 23 
februari 1922 Pieternella Bliek, geboren Nieuw- en 
Sint Joostland 11 mei 1893, overleden Culemborg 11 juli 
1983, dochter van Izak Bliek en Pieternella Polderdijk.

2.  Dirk Adriaan van Steenis, geboren Erichem 22 april 
1879, overleden aldaar 18 mei 1886.

3.  Marius Antonie van Steenis, geboren Erichem 18 ok-
tober 1880, landbouwer, overleden Buren 5 augustus 
1947, trouwt Ochten 25 oktober 1906 Gerritje Jo-
hanna van Riemsdijk, geboren Echteld 16 december 
1884, overleden na 1948, dochter van Aart Bertus van 
Riemsdijk en Maria Clasina den Hartog.

4.  Angenissa Janna Hendrika (Agnes) van Steenis, gebo-
ren Erichem 1 maart 1882, overleden na 1948, trouwt 
Buren 18 oktober 1911 Hessel van Everdingen, geboren 
Beusichem rond 1871, landbouwer, overleden aldaar 
5 november 1942, zoon van Hessel Huibert Gerrit van 
Everdingen en Catharina Kleijn.

5.  Dirk Adriaan van Steenis, geboren Erichem 19 februari 
1887, landbouwer, controleur en waagmeester con-
servenfabriek De Betuwe, overleden na 1948, trouwt 
Zoelen 11 augustus 1909 Cornelia Maria Heuff, gebo-
ren Kerk-Avezaath 3 februari 1890, overleden na 1948, 
dochter van Albertus Adrianus Heuff en Neletta Wil-
helmina Heuff.  <<

Verantwoording
De afbeeldingen 1, 13, 22 en 27: Monumentenzorg, collectie van het Regio-
naal Archief Rivierenland. Afbeeldingen 2 t/m 6, 8 t/m 13, 16 t/m 21, 23 
t/m 26: Kadaster, provinciaal kadastrale archief te Arnhem. Afbeeldingen 
7, 14 en 15 komen uit de collectie van Marco Schelling.
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De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Kosterijland 3-5, Bunnik.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 50, 3980 CB Bunnik.

Boekrecensies TON  BRUIJNIS  EN  HANS  VAN  FELIUS

 Ї H.D.J. Krikke: Nicolaes Rooclaes ca 1550-1621, van 
schoolbank naar leenbank, Dedemsvaart 2016; 94 p; Ill; 
index; eigen beheer; informatie via hdj.krikke@ziggo.nl.

Centraal in dit boekje staat het leven van Nicolaes Rooclaes, 
die leefde van ca 1550 tot 1621. De eerste periode van zijn 

leven was hij school-
meester in Middelburg, 
daarna in Arnemuiden en 
vervolgens Frans school-
meester in Rotterdam. 
Opmerkelijk is de veran-
dering van zijn beroep in 
1606, toen hij samen met 
ene Isaack Luz, bankhou-
der werd van de bank 
van lening in Leeuwar-
den. Desondanks bleef 
Nicolaes in Rotterdam 
respectievelijk Den Haag 
wonen; hij overleed in 
Breda. Behoudens het 

leven van Nicolaes Rooclaes wordt ook aan elk van zijn zeven 
kinderen een hoofdstukje gewijd. De schrijver van het boekje 
heeft veel gebruik gemaakt van boeken, documenten, tijd-
schriften en websites. Helaas is daarbij niet altijd duidelijk uit 
welke bronnen de informatie afkomstig is. Voor het overige is 
het een keurig verzorgd boekje. (TB)

 Ї J.W.C. (Joop) van Schaik en J.(Jeroen) Lenssinck: Paren-
teel Lenssinck- Bongenaar, beschrijvende de afstam-
melingen van Johannes Hermanus Lenssinck en Gerda 
Bongenaar, Szczawnica (Polen) september 2016, 230 p, 
ill, index, uitgave in eigen beheer.

De parenteel Lenssinck -Bongeaar is een initiatief van drs 
J.W.C. (Joop) van Schaik - wiens moeder Lenssinck heette - en 
het bevat alle afstammelingen Lenssinck in Nederland. Het 
omvangrijke materiaal en de vele portretfoto’s die Joop van 
Schaik tijdens zijn leven had verzameld, is opgenomen in deze 
prachtige uitgevoerde parenteel. Jeroen Lenssinck, een verre 
verwant van Joop van Schaik, heeft alles verwerkt in een uit-
gebreid boekwerk met schetsen van de levenswandel van de 
eerste generaties en met veel oude foto’s van de in de paren-
teel opgenomen personen.
Het eerste deel van het boek is gewijd aan stamvader Johan-
nes Hermanus Lenssinck (1745-1824) en zijn zoon Bernardus 
(1777-1834). Van hen stamt iedereen in deze parenteel af. Bij 
de derde generatie splitst de parenteel zich in drie verschil-
lende takken, te weten de tak Van Blaricum, de tak Lens-

sinck en de tak Verweij. De eerste twee generaties Lenssinck 
woonden in de regio van Harmelen, alwaar Johannes Herma-
nus Lenssinck een bakkerij annex kruidenierszaak dreef. Zijn 
zoon Bernardus Lenssinck was mr. timmerman, grondeige-
naar en vervulde meerdere maatschappelijke functies. Over 
deze twee oudste generaties zijn vele interessante wetens-
waardigheden vermeld, die zijn verkregen door uitvoerig ar-
chiefonderzoek. Bijzonder is dat van alle personen uit genera-
tie V (veelal geboren in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw) een (portret)foto is opgenomen.
De parenteel is helder opgezet met duidelijke verwijzingen 
en overzichtelijke schema’s. Het boek is rijkelijk voorzien van 
vele mooie foto’s en is bijzonder mooi uitgevoerd. (TB)

 Ї Herman Spoelstra: Bourgonje; de nakomelingen van Jan 
(van) Bourgonje [Bo(u)rgondië(n), Bo(u)rgogne, Borgon-
je], Leiden 2016; 204 p; ill; index; uitgave in eigen beheer; 
informatie via herman44@ziggo.nl

De genealogie Bourgonje is een bewerking van eerder gepu-
bliceerde artikelen en boeken over het geslacht Bourgonje, 

onder meer verschenen 
in het tijdschrift Veluwse 
Geslachten. De auteur 
heeft deze informatie 
verder uitgewerkt en 
verbeterd, mede op ba-
sis van uitvoerig eigen 
onderzoek.
De stamvader van deze 
genealogie is Jan Jansen 
(van) Bourgondië, een 
gewezen Frans soldaat 
in het regiment van Pi-
cardië, die in 1683/1684 
via Luxemburg in Neder-
land terecht was geko-

men. Hij en zijn nageslacht woonden en werkten in de regio 
rond Apeldoorn (Eerbeek, Vaassen en Epe e.d.).
De auteur heeft terecht besloten om de genealogie niet tot in 
de huidige tijd te laten doorlopen. Allen die geboren zijn na 1914 
zijn niet opgenomen, maar zij die menen een nakomeling te zijn 
van Jan van Bourgonje zullen gemakkelijk aansluiting kunnen 
vinden met deze genealogie. De in deze genealogie beschreven 
personen zijn op eenvoudige wijze te herleiden naar hun voor-
ouder(s) door middel van schema’s van de mannelijke nakome-
lingen van de stamvader. Het boek is voorzien van allerlei foto’s 
van personen, van historische gebouwen en van (fragmenten 
van) documenten en ziet er goed verzorgd uit. (TB)
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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.

Nieuws

Brabantdag Familiegeschiedenis

Verrassend Verleden - 4 november 2017 in ‘s Hertogenbosch

De Brabantdag Familiegeschiedenis is een laagdrempelig pu-
blieksevenement, dat voor één dag de schijnwerpers richt op 
genealogie en familiegeschiedenis in de provincie Noord-Bra-
bant. De vier Brabantse afdelingen van de Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging (’s-Hertogenbosch-Tilburg, Kempen- 
en Peelland, Land van Cuijk en Ravenstein en West-Brabant) 
organiseren in de hoofdstad van de provincie een veelzijdige 
manifestatie. Familiegeschiedenis is eigenlijk immaterieel 
erfgoed: niet fysiek tastbaar maar onlosmakelijk verbonden 
met het heden, met de identiteit en cultuur van families en 
plaatsen. Familiegeschiedenis verbindt mensen.
De Brabantdag Familiegeschiedenis biedt inhoud, entertain-
ment, discussie, cultuur en verpozing. Het programma richt 
zich zowel op de beginnend familieonderzoeker als op de er-
varen genealoog, op jong en op oud. Het is een leerzaam dagje 
uit waarin vooral duidelijk wordt dat familiegeschiedenis ‘in’ 
is, van en voor alle lagen van de bevolking, en dat kennis van 
het verleden inzicht biedt voor het heden en de toekomst.
Met het format van de Brabantdag Familiegeschiedenis hoopt 
de organisatie de aanzet tot een nieuwe (landelijke) traditie te 
leveren. Verschillende onderdelen uit het programma kunnen 
ook voor andere gelegenheden worden hergebruikt.
De dag is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
MyHeritage, Prins Bernard Cultuurfonds en de Nederlandse 
Genealogische Vereniging.

Programma

Genealogische Markt - hal
In de hal van het provinciehuis wordt van 10.30 u tot 16.00 u 
een genealogische markt gehouden, met stands van genea-
logische en historische verenigingen, en van ondersteunende 
diensten en producten. Er is onder andere een Archiefcorner 
van de Brabantse Archiefdiensten. Ook de bibliotheken uit de 
regio ’s-Hertogenbosch zijn vertegenwoordigd.
Bezoekers worden onthaald met een minstreel en Schrobbelaer.

Stamtafel - hal
Bij vertrek kunnen bezoekers bij de Burgelijke Stand hun 
emailadres achterlaten (en krijgen een attentie).
Eveneens in de hal kunnen geïnteresseerden van 10.30 tot 
16.00 uur ondersteuning krijgen van regionale Brabantse 
stamboomexperts, die mensen op weg helpen met hun onder-
zoek of een begin kunnen maken met hun stamboom.
Patrick Timmermans van Erfgoed Brabant is de gastheer van Café 

de Zachte G, waarin hij met experts en publiek discussieert over 
Brabantse familiegeschiedenis en aanverwante onderwerpen. 
In de middag verzorgt Willeke Binnendijk (My Heritage) een 
interactief gesprek met meer generaties aan één tafel.

Keynotes - Bois-le-Duc zaal
van 10.30 tot 11.00: Inleiding in de stamboomkunde (familiege-
schiedenis in Brabant)
van 11.30 tot 12.00: Officiële opening, met als sprekers: Anton 
Neggers, dagvoorzitter, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, Com-
missaris van de Koning, mr. Peter de Bruin, voorzitter Neder-
landse Genealogische Vereniging.
van 12.00: Keynote door René Bastiaanse, directeur van het 
Brabants Historisch Informatie Centrum.
van 14.30: Vertoning van historische films van Brabant (met 
medewerking van het BHIC en andere historische beeldbanken)
van 16.00: Cabaretvoorstelling over familieaangelegenheden 
door de Brabantse cabaretière Christel de Laat.

Algemene genealogie - kleine zaal
13.30: Lezing: Verborgen verleden, Jan van Holsteyn (hoofdre-
dacteur).
15.00: Lezing: Stamboomonderzoek naar marginalen in de sa-
menleving, Ad van den Oord (Oisterwijk).

Lezingen erfgoed - kleine zalen
13.30: De vrede van Breda en de Nassau’s, Boudewijn van de 
Calseijde (Breda).
15.00: Criminele voorouders in Brabant, Erik Jan Broers (UvT).

1. Provinciehuis s'-Hertogenbosch, foto Erik van der Burgt
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Lezingen innovatie - kleine zalen
13.30: Spoorwegen en arbeidsmigratie in de negentiende 
eeuw, Dik Bol en Wilbert Steenbakkers (Boxtel).
15.00: Invloed van dialect op familienamen, Jos Swanenberg 
(’s-Hertogenbosch).

Lezingen design - kleine zalen
13.30: De Oirschotse stoelenindustrie, Arthur de Vries (Oirschot).
15.00: Het project Cunera, bedevaartinsignes en Brabant, Wil-
ly Piron (Radbout Universiteit).

In de schijnwerpers - verschillende ruimten
van 11.00 tot 16.00: 
Onderlinge verwante bevolking (DNA), Toon van Gestel (NGV/
HTB).
Brabantse helden.

Placemats voor dementerende ouderen, Sjaak de Reuver 
(NGV/WB).
Verborgen verleden: Afleveringen van het populaire televisie-
programma met Brabanders in de hoofdrol.
Eregalerij Brabantse gesneuvelden, Frank van Dooren (BHIC).
Project VlogUrFamily: jongeren ‘schrijven’ digitale familiege-
schiedenis.

Adres: Provinciehuis 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, 5216 TV 
's-Hertogenbosch. De route kunt u vinden op:
www.brabant.nl/contact/provinciehuis.aspx

Enkele gebruikte afkortingen: 

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

Tijdschriften

België
Heraldicum Disputationes, jg. 22, 2017-1. A.C. Zeven: De ge-
bedsnoot van Lieven van Pottelsberghe en Lievina van Stee-
lant [antwoord op vraag uit het vorige nummer; religieus hou-
ten voorwerp met doorsnee van 37 mm bevat afbeeldingen 
in snijwerk van dit begin 16e eeuws echtpaar met hun identi-
ficeerbare wapens van 3,3 mm hoogte); J-J. van Ormelingen: 
Rouwborden voor de Tongerse prelaten Laminne †1924 en 
Deploige †1927; R. Hartemink: De rotstekeningen van Tanum 
[Zweedse gemeente voert de tekeningen in het wapen]; A.M. 
Bosters: Jan Jansen van Couwerve, stichter van Nieuw-Vosse-
meer [in 1567, huwde Balbina van Bleijswijck; hun wapens]; W. 
Lem: ‘De kwestie Lem’: een reactie [op artkel van R.J. Lem in 
het vorige nummer; auteur acht andere interpretatie geloof-
waardiger]; Disputationes: o.a. het wapen van Stembor; natio-
nale herkenningstekens op militaire vliegtuigen; in memoriam 
Romilly Squire of Rubislaw [Schots heraldisch kunstenaar]; 
nieuw logo voor Rotterdam of gebruik van het stadswapen.

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 71, 2016 nr. 413. C. de Zutter: 
Nipho de Medicis, une famille italienne aux Pays-Bas espag-
nols (1585-1712) [familie uit Zuid-Italië; Augustin (Agostino?) 
kreeg van de Medici-paus Leo X toestemming de naam de 
Medici toe te voegen; nazaten in de Zuidelijke Nederlanden; 
Alexandre 1640-1712 in dienst bij Rijngraaf Frederik Karel 
wordt ontvanger in diens heerlijkheden Praet en Woestijne, 
geërfd van zijn grootmoeder Marguerite Thésart; geneal. 
tabellen Nipho en Thésart/Rijngraaf]; G. Waltenier: Actes de 
fourmorture passés devant les échevins de la poëste d’Hé-
rinnes 1640-1696 [verv. ca 175 wezerijakten 1663-1684]; M. 
Vanwelkenhuyzen: Un curé qui a appris sa leçon ... [inschrijving 
Janssens in doopregister uit 1748 gecorrigeerd omdat de her-
trouwde moeder bij de geboorte pas zeven maanden weduwe 
was van vorige echtgenoot Leplan]; A. Denefve: Combattants 
belges de la guerre 1914-1918, militaires belges inhumés au 
cimitière militaire belge de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes 
Maritimes) [lijst van 89 gesneuvelden]; M. Vanwelkenhuizen: 
Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696, paroisse Saint-Jac-

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst 
Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980 CB Bunnik, 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, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en coördinator).

Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 5  –  311 



ques-sur-Coudenberg [verv.; ca 350 huwelijken 17e eeuw; 
naam bruidegom Prosye tot Sinay].
 Idem, de nummers 414 en 415 reeds geplaatst in Gens 
Nostra 2017-1 resp. 2017-3.
 Idem, 2016 nr. 416. G. Waltenier: Les changements de 
noms en Belgique [ca. 130 wijzigingen van achternaam 1835-
1900, ontleend aan de Moniteur belge]; D. Navez: Descendan-
ce de Nicolas Navez et Marguerite Ducarme, mariés à Binche 
le 23-11-1689, complètements [aanvulling op artikel uit nr. 400 
uit 2012; nazaten van François Joseph Navez x 1774 Maximi-
lienne Fauchez]; Y. D’Hoir: Stad Aalst, klapper op de over-
lijdensakten voor de periode 1796-1812 [ca. 110 overlijdens; 
achternaam Abbeel-Bascour]; Dispenses matrimoniales ... de 
Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Neufvilles, Noirchain, 
Obigies, Obourg/Saint-Denis, Oetingen, Oeudeghin, Ogy; met 
verwantschapschema’s].
 Idem, jg. 72, 2017 nr. 417. C. de Zutter: Château Thierry sur 
Meuse. Un épisode de on histoire et de ses occupants 1554-

1613 [Catherine van Ri-
vieren x Pierre de Bran-
denbourg en xx Jean de 
Roisin bewoonde het 
kasteel tot haar dood in 
1613; de protestante Lo-
dewijk van Vlaanderen, 
heer van Praet overleed 
er in 1591, met schema’s 
Brandenbourg, Rivie-
ren, Roisin en Vlaande-
ren-Praet]; G. Waltenier: 
Les changements de 
noms en Belgique [verv.; 
ca. 50 wijzigingen van 
achternaam 1901-1914]; 
G. Waltenier: Actes de 

fourmorture passés devant les échevins de la poëste d’Hé-
rinnes [verv.; ca. 120 wezerijakten, 1697-1716]; Y. D’Hoir: Stad 
Aalst: Klapper op de overlijdensakten voor de periode 1796-
1812 [ca. 240 overlijdens; achternaam Basteels-Bosmans]; G. 
Waltenier: Dispenses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle 
[verv. huwelijken te Ollignies, Onnezies, Ormeignies, Ostiches, 
en Papignies, met verwantschapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 48, 2017-2. J. Luyssaert: Renaat 
de Rudder:Landegemnaar en oorlogsvrijwilliger 1914-1918 
[sneuvelde, 20 jaar oud, in dec. 1917]; L. Bauters, L. Lombaert: 
De donjon van Nevele verder ont(k)leed [oude hoofdingang 
ontdekt van 11e eeuwse woontoren]; A. Strobbe: In memoriam 
Irène Buysse [bestuurslid van de heemkundige kring Het land 
van Nevele]; P. Huys: Nieuws uit het ‘Land van Nevele’ in de ad-
vertenties van de ‘Gazette van Gend’ (jaargangen 1801-1806) 
[vooral verkoop van goederen]; L. Neyt: Pater Julien Stan daert 
C.s.s.R. (1918-2016). Redemptorist – missionaris – pastoor 
[exm. Herteleer; missionaris in het Caraïbisch gebied, pastoor 
te Bachte en Vosselaere].

De Mechelse Genealoog, jg. 41, 2017-3. Boekbesprekingen [J. 
Vaes: De graven van Loon, en J. Buisman: Duizend jaar weer, 
wind en water in de lage Landen ]; J. van den Eynde: Exodus 
mei 1940 [herinneringen van een toen 16 jarige student, op de 
fiets op de vlucht voor de Duitse invallers]; L. Vervloet: Van 
Meiseniersbloed [Meiseniers: een bevoorrechte stand van 
landlieden in Brabant; de Maerschalck, van Berum].

Le Parchemin, jg. 81, 2016 nr. 424. E. Joos de ter Beerst: Une 
plaque aux armes Hardy et Ville de Goyet, Huy 1766 [plaquet-
te ter gelegenheid van opening stadhuis in Huy met wapens 
van de beide buremeesters; genealogische gegevens van bei-
den]; M. Delvaux: Une taque de foyer et divers ornements aux 
armes de Célestin de Jong, abbé de Saint-Hubert [1689-1760, 
exm. Fromenteau, haardplaat]; H. Douxchamps: Les quarante 
familles belges les plus anciennes subsistantes [van der Noot, 
oorspronkelijk Steenweghe geheten, van de middeleeuwse 
‘sept lignages de Bruxelles’ bloeit thans alleen deze familie 
nog; stamreeks 13e eeuw tot heden]; Th. Lacourt: Victorien La-
court [1861-1922, landbouwkundige, stichtte cacao- en rubber-
plantages in Kongo; genealogie Lacourt, 17e eeuw tot heden ]; 
B. d’Ursel: Princes en Belgique: Wellesley Wellington [Arthur 
Wellesley verkreeg van koning Willem I de titel Prins van Wa-
terloo [zijn nazaten in mannelijke lijn hebben nog steeds recht 
op 25 hectares bouwland nabij Nivelles; het artikel bevat geen 
genealogie Wellesley; aansluitend aanvullingen op eerdere af-
leveringen: Bournonville, Looz-Corswarem, Riquet de Caraman 
en T’Serclaes]; G. de Hemptinne: La mariage Ocreman [sensati-
onele mésalliance uit 1742, Maximiliaan van Merode, prins van 
Rubempré huwde toen het kamer’meisje’ Catherine Ocreman, 
negen jaar ouder dan hij; hun dochter Marie, één van de rijkste 
erfdochters uit haar tijd, huwt ook een Merode; de ouders van 
Catherine zijn pas recent met zekerheid geïdentificeerd]; O. 
Lisein: Une branche bâtarde méconnue de l’illustre famille de 
Corswarem [een tekening van het graf van Vincent Onny en 
diens beide echtgenotes maakte het mogelijk de afkomst van 
diens tweede vrouw Anna van Corswarem vast te stellen; leden 
van deze bastaard tak noemden zich ook Jongaerts; Smeets, 
Fabry, Gillon]; M. Belvaux: Nos beaux ex-libris Paul Fontaines 
[1881-1964] en Comte Georges de Nédonchel [1813-1901].

Idem, jg. 81, 2016 nrs. 
425, 426, 426bis en 427: 
reeds geplaatst in Gens 
Nostra 2017-3.

Idem, jg. 82, 2017 nr. 
428. H. Douxchamps: Les 
quarante familles belges 
les plus anciennes sub-
sistantes, Oultremont et 
du Parc Locmaria [Oul-
tremont, oorspronkelijk 
de Warnant geheten, 
stamreeks 21 gen. 14e 
eeuw-heden; Parc Loc-
maria, bretonse familie, 
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stamreeks 20 gen. 14e eeuw-heden, Gustave, gen. 15 werd 
in 1834 Belg]; D. de Kerckhove dit van der Varent: Nos beaux 
portraits: Joseph-Romain de Kerckhove et Grégorine Chapuis 
[gehuwd Maastricht 23 jan. 1814; Joseph-Romain nam deel aan 
de veldtocht naar Moskou, passages uit zijn dagboek]; E. de 
Schietere de Lophem: Nos beaux portraits: La belle Catherine 
de Wallenrod et les ruses du Cardinal [1648-1726 echtgeno-
te van een graaf de La Marck en maîtresse van kardinaal von 
Fürstenberg]; M. Belvaux: La famille de Liège dite plus tard 
de Jonchière [vroeg-industriële familie uit Leernes, eigenaars 
van een glasoven; 16e-18e eeuw; Denis gen. 4, werd in 1607 
geadeld; zijn zoon Winand huwt in 1630 Cornelia van Driel uit 
Dordrecht; in annexen informatie over het nageslacht van vier 
dochters de Jonchière gehuwd met resp. Amand, Boileau, de 
Hellin en de Méan].

Van mensen & dingen, jg. 15, 2017-1. F. Verhoosele: De fotogra-
fenfamilie Calphas [Athanase, Nicolas en Alexandre, zoons 
van een architect uit Scutari (Üsküdar tegenover Istanbul), 
werkten in de tweede helft 19e eeuw als fotograaf in België 
en Frankrijk; Apostolou, van Beneden, Samyn, Le Bris, Hou-
verte, Tisseau]; T. de Moerloose: Hombre de negocios: de 
Zuid-Nederlandse aanwezigheid in Bilbao in de vroegmoder-
ne tijd [17e en 18e eeuw; van Haute, van Heule, van Rickeg-
hem]; J.P. De Cloet: De Gentse straten, wegen en verbindingen 
tussen 1780-1840; D. Mattens: Lusthoftuinen zoals voorge-
steld in 17e-18e eeuwse traktaten [nutstuinen, boomgaarden; 
‘parterres’, Engelse tuinen, vrouwelijke ontwerpers van tui-
nen]; J. de Smet, M. van Doorne: Van rondtrekkende beerhou-
ders naar topgenetica [Strubbe, Tanghe].

Westhoek, jg. 33, 2017-1. J. van Acker: De refuge van de 
Duinenabdij in Ieper [Gravin Margareta van Vlaanderen 
schonk in 1263 een stadshuis in Ieper aan de abdij Ten Dui-
nen van de Cisterziënzer orde; dit huis diende als refuge, 
toevluchtsoord, in tijden van nood; in 1513 verkocht de ab-
dij Ten Duinen het huis aan de Benedictijner abdij Nonnen-
bossche]; K. Papin: Alberto de Medici en de economische 
ondergang van de middeleeuwse grootstad Ieper (1297) 
[De invloed van een italiaanse bankier, constabel van de 
Engelse koning te Bordeaux, op de levering van Engels 
wol aan de lakenhandel in Vlaanderen]; R. Opsommer: De 
lenen van het grafelijk leenhof van de Zale van Ieper in 
1366 [opsomming van ca. 125 lenen in Ieper en omgeving 
met de leenmannn uit dat jaar]; A. Preneel: Ten huize van 
Loys van Lichtervelde en Elisabeth Dammaert: de laat-
middeleeuwse binnenhuisinrichting van een Ieperse edel-
man [transcriptie van boedelbeschrijving uit 1460 van dit 
echtpaar]; idem: De Honderdste Penning van Dikkebus 
anno 1570 [belasting opgelegd door Philips II, transcriptie 
van het ‘redres’ (208  correcties), met index op familiena-
men]; S. Lazoore: Het denombrement van de heerlijkheden 
Hollebeke en Haghedorne anno 1618 [denombrement be-
tekent letterlijk telling, hier een verslag, waarin de staat 
van een leen wordt beschreven, in dit geval vanwege de 

overdracht van twee lenen van de overleden burggraaf 
van Jodoigne, Charles de Glymes, aan diens minderjarige 
zoon Jacques de Glymes]; K. Papin: Ieperse handelaars in 
het handelsnetwerk van de Nieuwpoortse burgemeester 
en entrepreneur Karel de Vleeschauwer in het begin van 
de 18de eeuw [overzicht van bijna 50 kooplui, die handel 
dreven vanuit Nieuwpoort, hun handelswaar en de lan-
den waarmee werd gehandeld , o.a. de Noordnederlandse 
republiek; Adriaenssen, Boeteman, Bossaert, Constant, 
Taisne de Boudet, de Wavrans]; G. Sedeyn: Het Ieperse 
Gerecht te Poperinge (1915-1921) [het functioneren van de 
rechtbank tijdens en kort na WOI, verplaatsing naar Pope-
ringe en naar Watou]; N. Boussemaere: De wapenborden 
in de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Nood zoekt Troost’ in Ieper 
[beschrijving van vijf relatief recente wapenborden (perio-
de 1851-1962); Tack, Depoortere].

Duitsland
Aachener Genealogie Info [AGI/WGFF; digitaal], 2017-1. Te-
rugblik Duitslanddag NGV in Weesp; H. Grysar: Die Aachener 
Tuchfabrikantenfamilie Lippmann [naamlijst Lippmann; Co-
hen/Cahn, Hirtz, Wolff, Herz, Basch, Hirschhorn, Marx]; Toten-
zettel zum Leben erwecken; Stolpersteine [Familie Demnig; 
Forst, Diederich]; Gottfried oder Wladislaus [zoeken in Po-
len; Jozwiak; Hauländer; Findelkind Bonsoir (uit Hessen naar 
Heerlen); krijgsgevangene P. Titz]; Marine officieren en matro-
zen; bidprentje Drieß x Box uit 1627, Drach uit 1782; Pennarz.

Arbeitsbericht [ostdeutscher Familienforscher], 2017-1. 
Voortgangsberichten onderzoeksgebieden Mittelpolen, Böh-
men, Neumark (Ostbrandenburg), Sensburg, Liegnitz (Stadt 
und Landkreis), Gross Strehlitz, Gottschee en Wolhynien; Pro-
ject: Soldaten des Ersten Weltkriegs aus dem Kreis Landes-
hut in Schlesien.

Archiv für Familiengeschichtsforschung [AfF], jg. 20, 2016-4. 
W. Schiller: Hans Dominik (1872-1945) – ein utopischer Schrift-

steller in Deutsch land 
[uit Zwickau/Dyrotz, 
Westhavelland; Run-
ge, Mügge, Wetzel, met 
kwst.: Palm, Poppe, 
Geiss ler, Blancke/Plan-
cke]; H. & M. Priewer: 
Voreheliche Konzep-
tionen und uneheliche 
Geburten im 17. bis 20. 
Jahrhundert aus histo-
risch-demographischer 
Sicht [statistieken uit 
Kroppach, Worms, Op-
penheim, Heimbach 
Kiebingen, Monschauer 
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Land en Rückeroth]; O. Puffahrt: Toni Harneid aus Zernien – 
eine Landfrau aus dem Wendland [= T. Schulz uit Landsatz]; D. 
Weissleder: Eine Aussichtsplattform für Genealogie und He-
raldik [in Parijs, met lijst van deelnemers per departement; en 
in Glasgow]; L.von Lehsten: Carl Adolph Gottlob Schachmann 
– ein Leben des 18. Jahrhunderts zwischen Aufklärung und 
Pietismus [congres; uit Königshain en Herrenhut; von Nostitz, 
gest. 1740 in Herrndijk (=Heerendijk bij IJsselstein), Herrnhut-
ters]; idem: Von der German-American Genealogical Partner-
ship (GAGP) zur International Genealogy Conference (IGGC).

Brandenburgisches Genealogisches Jahrbuch [BGG], Bd. 
10, 2016. G. Treutler: Die Religiosität ist in den Preußischen 
Staaten dahin. Das Religionsedikt unter Friedrich Wilhelm II. 
von Preußen [uit 1781, Verlichtingspolitiek; lutherse bevolking, 
reformierte heersers; geloofsbescherming; missionering 
verboden, vooral door de katholieken, ook van afwijkingen; 
Sack, Spalding, von Carmer, v. Struensee, von Dörnberg]; A. 
Geissler-Grünberg: Jüdische Friedhöfe in Berlin und Branden-
burg [Joel, Loewinsohn, Cohn, Gersman]; I. Schelling-Reinicke: 
Nachlässe und Familienarchive im Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz ... [met lijsten van schenkende vrou-
wen, ministers]; U. Euent: Margaretha brachte es an den Tag. 
Zur Datumsangabe in Bezug auf die kirchlichen Fest- und 
Feiertage [haar heiligendag is 13 of 20 juli; daarnaar wer-
den vaak aktes gedateerd]; G. Volke: Ein Testament von 1379 
[talloze donaties door Johannes von Mainz/Mencze aan in-
stellingen; von Wangenheim]; J. Böhm: Das Ende des II. Welt-
kriegs in Stahnsdorf bei Teltow [met alle rivaliserende ge-
neraals; de Crinis, Szikora, naamlijst van de 72 slachtoffers, 
Barczykowski/von Brauchitsch-Weinig, met 24 x Unbekannt]; 
U. Euent: Die Müller ... Eue/Euen im Haveland und Rupppin [Pa-
schen-Elsholz, Bading, Hintze, Brüggemann, Stimming, Vilter, 
Familienforschung Metzdorf, Siebmann]; G. Treutler: Falken-
seer geschichte im Spiegel des höheren Schulwesens [naam-
lijst Bartscht- Winkelmann]; M.C. Reimer: Rathenow – nicht nur 
Duncker, auch Wagener; P. Woddow: Familie Beitke/Beutke in 
den Dieloher Bergen bei Fürstenberg/Oder [Erdmann, Glie-
se, Büttner, Gebke]; Chronik Vielitz; Ein Leben für die Mission 
[Kupfernagel x Grützner]; lijst artikelen Band 1-10 van de BGN.

Computergenealogie, jg. 32, 2017-1. C. Ernestus: Von Nachbar-
schaftsstreit bis Straßenraub [ORA; J.A. Ernst in 1634, Fisler]; 
H. Kemmerich: Angeklagt wegen Hexerei [ongeveer 50.000 
doden; Spee]; H. Feldten: Wer ist der Vater? [Meyer, Wickede, 
Fienemann] ORA-vondsten: Hesse, Dillenburg, Volmar. Hun-
gerige, Duderstadt, Velten, Schmidt, Weyerstraß, Hadernach, 
Jhew, Forsthoff; Deutsches Steckbriefregister; Gaunerkartei; 
DES; Polizeiblätter; Juden- und Dissidentenregister 1815-1874 
gaan online; Archivportal Baden-Württemberg; J. Kaldenbach: 
Digitales Paradies Niederlande [mogelijkheden].
 Idem, 2017-2. Themanummer: Wo unsere Ahnen wohn-
ten. Ortsidentifikation: bedoelde de emigrant zijn plaats, 
gemeente, kerspel, district of hertogdom? Hulp: GOV = Ge-
schichtliches (vroeger Genealogisches Ortsverzeichnis via 

gov.genealogy.net); Die topothek; B. Richter: Orte in säch-
sischen Gerichtsbüchern sichtbar gemacht. Von Abtsdorf 
bis Zwusch witz [nu al 12613 ORA-boeken gedigitaliseerd]; 
DNA-genealogie; Wie CompGen und Living DNA zueinander-
fanden; ook in andere genealogieprogramma’s; Der Spazier-
stock [Mayer, Schneiderbauer, Brenzbauer, Ströhle].

Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches. Handbuch 
bürgerlicher Familien [DGB], Bd. 210-215, inv. PO 197, com-
pleet op DVD (net als de oudere). Deze bevat o.a. genealogie-
en van Afflerbacher t/m Winter, met de Beer, Cremer, Hoek, 
Nolte, Stroman, Swart, Westphal en Willink.

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF] jg. 43, 2017 nr. 163. H. Schwartz: Das Wanderbuch des 
Eduard Nowotny aus Budkau in Mähren ... [reispas met in-
schrijvingen van werkgevers, signalement, etc.; 600 stuks in 
stadsarchief Novi Sad; Illiasch, Büchler, von Limburg-Stirum, 
Mayer, Toth]; F.R. Wollmershäuser: Auswanderer nach Ungarn 
[50 toevalsvondsten; Miller, Haas, Schwab, Lederle, Beck]; J. 
Bayer: Stand der Familienforschung in der Batschka [over-
zicht bronnen per plaats: Apatin-Zabalj-Josefsdorf].

Düsseldorfer Familienkunde [DFK], jg. 53, 2017-1. A. Strahl: 
Der Hofnarr des Pfalzgrafens Wolfgang Wilhelm [Mohr]; J. 

Kaldenbach: Düsseldor-
fer im Notariatsarchiv 
Amsterdam im 17. Jahr-
hundert [7 akten, veel 
namen]; A. Strahl: Musik 
am Hofe des Herzogs 
und Pfalzgrafen Wolf-
gang Wilhelm 1614-1653 
[verv.; Paumann, Poloni, 
Recher, de Roy]; M. De-
genhard: Wahllisten des 
R o e r - D e p a r t e m e n t s 
– Mairie Holzheim [huis-
nummers 1-60 namen 
met beroep]; J. Kalden-
bach: Datenbanken aus 

aller Welt; M. Degenhard: Das Haus ‘Im Birkhahn’ Flingerstras-
se 65, in der Düsseldorfer Altstadt und seine Bewohner im 
17.-18. Jharhundert [Schmittenberg, Lipgens, von Monheim, 
Stuer, Turner]; H. Sebetzky: Heiratsregister der Pfarrei St. 
Maximilian in Düsseldorf von Okt. 1820-1831 [verv. en slot; alf. 
lijst Stockum-Zwirmann]; H.J. Schroff: Bürgermeister Josef 
Spickenheuer von Heerdt [met 19 kwn., en naamsverklaring].
 Idem, 2017-2. H. Sebetzky: Düsseldorfer und seine ‘Got-
teshäuser’ um 1850; A. Strahl: Musik am Hofe ... [verv.; Schatt/
Schaz, Stattmüller/Stadelmüller, Vischer]; J. Kaldenbach: 
Die Vereinigte Ostindische Compagnie 1633-1798 mit 680 
Düsseldorfer [alf. lijst, met beroep/functie, periode en bron-
nummer]; H. Kuth: Schatz & Lagerbuch des Amtes Mettmann 
ab 1670-1700 [verv., dorpen Hubbelrath en Lud Venhausen]; 
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M. Degenhard: Wahllisten des Roer-Departements – Mairie 
Holz heim [verv. huisnummers 61-133]; Th. Neukirchen: Die Fa-
milie Arentz aus dem bergischen Amt Miselohe [4 gen., hypo-
these over herkomst uit Burscheid]; H.-J. Schroff: Namensde-
finition Kagelmacher; wapen Esch.

Der Eisenbahner-Genealoge [BSW], Bd. 8, jg. 44, 2017-3. M. 
Schütz: Geschichte der Stadt Hildesheim; Das kaiserliche 
Wappenprivileg für die Stadt Hildesheim von 1528; Die Her-
renhäuser Gärten; Das Schloss Marieburg; GEDCOM als For-
mat für die Langzeitarchivierung von genealogische Daten?; 
Bürgermeisterrechnungen als historische und genealogische 
Quelle [Strümpellnach/Strimpfelbach 1731/1813; Waiblingen 
1813; mooie bron]; Zugunglücke und ähnliche Geschehnis-
se im Aachener Raum und in der Eifel [1856-1922; Korr, Voss, 
Dankler, Krings, Kaussen, Rumbach, Malms, Greber].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 27, 
jg. 2016, Heft 133-137: Inhoudsopgave en index persoons- en 
plaatsnamen.
 Idem, Bd. 28, 2017 nr. 139. W. Bockhorst: Frei- und Wech-
selbriefe des Hauses Stovern; H. Voort: Von Eigengebungen 
auf Bauernhöfen in der Grafschaft Bentheim; H. Voort: Vom 
Bürgerbuch für das Dorf Uelsen; Korrekturen zum Heft 136, 
Bd. 27 vom September 2016 Luth. Taufen; Ein Auswanderer – 
113 Jahre nach seinem Tod wiedergefunden [Engbers]; In fünf-
ter Generation – 150 Jahre Modehaus Schröder in Haselünne 
[Flerlage, Heckmann]; A. Stephan-Park: Die Zwafinks: Eine 
Familie mit vielen Gesichtern; Als die Pfarrer von Twist auf 
holländischen Friedhöfen bestatteten [bij Schoonebeek aan 
de grens]; L. Fühner: Onlinedatenbank für Schüttorfer Ahnen-
forscher [www.online-ofb.de/schuettorf]; Katholische For-
schungsstelle in Meppen, Haus der Sozialen Dienst, Domhof 
18. Hier zijn alle rk kerkboeken van het huidige bisdom Osna-
brück vanaf de aanvang (ca. 1650-1700) tot aan de wettelijke 
privacytermijnen in te zien. Geopend donderdag en vrijdag 
8.30-12.30 uur en 13.30-16.00 uur en op de eerste zaterdag 
van de maand van 8.30-12.30 uur. Afspraken te maken via het 
Pfarrbüro der Propsteigemeinde St. Vitus, tel. 0049 5931 
12444, email: fam.archive@KGVerband-meppen.de. Vanaf 
18 april 2017 zullen de eerste rk kerkboeken van het bisdom 
Osnabrück, in chronologische volgorde van de plaatsnamen, 
online komen op www.matricula-online.eu met in achtneming 
van de wettelijke privacytermijnen als volgt: 120 jaar voor 
doopboeken, 100 jaar voor trouwboeken en sterf/begraafboe-
ken en 110 jaar voor eerste communie-, vormsel- en biechtboe-
ken.

Familie und Geschichte, Bd. 9, jg. 26, 2017 nr. 100. W. Nebe: 
Bartholomäus Bernhardi – vom ersten evangelischen Pfarr-
haus zur Pfarrerschaft in Mitteldeutschland [uit Schlins en 
Voralberg in Tirol; met opvolgers; Parnier, Bohlcken, Wan-
ckel, Cario, Förster, Glück, Tümmel, Wallbaum, Nietzsche]; H. 
Kuhles: Das Müllergeschlecht der Hösselbarths im Weidatal 
zurückverfolgt über rund 300 Jahre [Häßelbarth, Heselbarth, 

Kästner, Staudte, Schmeißer, Emmerich]; R. Schönfuss-Krau-
se: Elias Schlegel (1750-1805) – bedeutender Erfinder aus 
Altenburg. Instrumentenbauer und Erfinder eines Fortepia-
no-Klavieres [Bauer, Schab, Kröber, Hüttner].

Familienforschung Heute, 2016 nr. 30. U. Preuß u.a.: Kirchen-
bücher der ehemaligen Wallonisch-Reformierten Gemein-

de Magdeburg nach 
über 70 Jahren wieder 
nutzbar [na brand en 
oorlogsschade nu ge-
restaureerd en gedi-
gitaliseerd]; W. Brandt 
u.a.: Die Ahnenliste des 
Bundeskanzlers a.D. 
Gerhard Schröder – vä-
terliche Ahnen [10 gen.; 
Eichstädt, Läufer vulgo 
Mack, Werner, Hempel, 
Hesse, Kutschbach, Illi-
ge, Ehrhardt, Bieser]; U. 
Peine: Friedrich Michael 
Peine und seine unglei-

chen Söhne; M. Weigel: Abschrift des Registers Etinger Bau-
ern aus Kersten Schenkes Hausbuch [tientallen namen]; U. 
Wenzke: Lehrlinge des Magdeburger Zimmerhandwerks 1724 
bis 1808 (3) [chronologisch; Osswald, Niessen, Scheer, Ernst, 
Tromann, Treskau, Doberkoh, Deicke, Fritsch].

Familienforschung in und um Osnabrück [FOS; digitaal], jg. 
17, 2017 nr. 64. Wie Europa im Klimachaos versank [1826: ramp 
door vulkanen]; archieven van Glandorf gescand; W. Hofmeis-
ter: Kurzgenealogie Rochell-Dissen [Hinrichs, Boner, Kruse, 
Stürmann, Klekamp]; K. Temmeyer: graf Hollandganger G. 
Müller-Hoberg in Riesenbeck; vervolg 14 dagboek P. Lange-
meyer [1916]; Drankverordening uit 1772; slachtoffers W.O. II in 
Eltville uit Osnabrück [naamlijst].

Genealogie, Bd. 33, jg. 66, 2017-1. G. Scholz: Josef Ignaz Schna-
bel (1767-1831). Biographische Notizen anlässlich seines 250. 
Geburtstages [uit Naumburg am Quais; onderwijzer/organist; 
Opitz, Gürbig, Heyn, Schnabel, Stähr, Metzner, Atzler, Wittig, 
Liebelt, Schappe]; W. Klingelhöfer: Die Goldschmiede in Gotha 
und ihre Werke [90 pers., meestal met meestertekens, met 
lijst leerlingen]; J. von Gerlach: Der Breslauer Stadtsekretär 
Joachim Gerlach (†1591) und seine Familie [met wapens; Uth-
mann, Schnitter, Althoff, Neupricht, Voyt, Strubitz, Becherer, 
Heeden, Pflüger]; Familienbuch Mörlebach II.

Herold-Jahrbuch, Bd. 21, 2016. J. Brnovjak: Zur Modernisie-
rung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei 
Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
[Hierarchisierung; kleurenwapens van: von Lautensack; von 
Richter, Sulkowski, Brieger, von Spätgens, Sack von Bohunio-
witz, von Livingston, Johnston/de Croegheborn, von Ehren-
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halm, Zebo, Reisinger, 
Nentwig, Tilscher]; T. 
Diederich: Überlegungen 
zum Siegel der Kölner 
Münzerhausgenossen; E. 
Henning: Auslaufmodell 
Familie?; R. Lehmann †: 
Die Lehnmänner in der 
Niederlausitz [1381 uit 
Sorau, Neuzelle, Lübben, 
Neuzauche, Senften-
berg, Dobrilugk, Guben, 
Cottbus, Peitz, Fried-
land, en Leuthe; ook 

flämische Dörfer; met namen en index]; S. Lindemann: Hand-
werker auf dem Lande. Ein Kataster für den havelländischen 
Kreis der Mark Brandenburg von 1718-1720 [per plaats, 101 
dorpen; met index Albrecht-Zolchow]; M. Richau: Genealogie 
in der Römischen Republik [overzicht]; G. Seibold: Lehrer und 
Schüler - Caspar Haberkorn und sein Stammbuch [rond 1600; 
met lijst van inschrijvers, kleurenwapens]; T. Diederich: Siegel-
stempel als Forschungsgegenstand [da Viterbo, von Branden-
burg]; V. Weiss: Aufruf: Die Zeit ist reif für eine wissenschaftli-
che Auswertung der Ortsfamilienbücher!

Hessische Familienkunde, Bd. 40, 2017-1. L. von Lehsten: Die 
Stammfolgen der Familien Habel aus Wallrabenstein und 
Conrady aus Heringen – zwei nassauische Beamten- und 
Gelehrtenfamilien [Conrady 7 gen., 1653-1966; Habel 6 gen., 
1622-1938]; A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (VI-VI-
II). Die Familien Schollmayer, Schaden/Schadt und Winhei-
mer [verv.; Schaadt, Bundenbender, Wolff, Pee, Kuhmann, 
Hübner, Wann, Kündigen, Bitz]; Die Ahnentafel von Claus Wer-
ner Kühlborn und seinen Enkel Jan Martin [kwst. 8 gen.; Knie-
riem, Scheuffler, Eckhard, Collioud Riedgans, Künzel, Heppe].

Mitteilungen Ges. f. Schleswig-Holsteinische Geschichte [GSHG], 
2017 nr. 92. F. Lubowitz; Schleswig-Holstein als preußische 
Provinz [na 1867; historisch overzicht]; C. Walczok: Gehört 
Lauenburg überhaupt zu S.-H.?; O. Pelc: Die große Landes-
geschichte [project der GSHG]; F. Omland: Der Aufstieg der 
NSDAP im Kreis Rendsburg; A. Brauer: Bedrohte Landesge-
schichte an der Schule; K.-H. Kollex: Sturmlauf zur Demokra-
tie [matrozenopstand 1918].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde [WGfF], jg. 105, 2017-1. K.G. Oehms: Das kurfürstliche 
Amtshaus in Pfalzel [met wapenafb.]; G. Junkers: Kölner Zivil- 
und Standesamtsurkunden online 
[http://historischesarchivkoeln.de/lav/index.php]; R. von 
der Bank: Stammt das Aachener Patriziergeschlecht von der 
Bank aus Breslau? (1) [15e eeuw, met wapen-en zegelafb.]; M. 
Degenhard: Liste der Höchstbesteuerten der Kantone Len-
nep, Wermelskirchen und Barmen aus dem Jahre 1812 [160 na-
men]; D. Schmitz: Das Wappen der Familie Pütter [met stam-

reeks Peters-Pütter, 9 gen., 1683-2012; Moll, Heymans, Buisch/
Taisch/Trüpp, Breitbach].
 Idem, Inhalt en Namenweiser Bd. 47, jg. 103-104, 2015-2016.

Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadt-
geschichte, 2017 nr. 92. C. Thomsen, J. Nörden: Die Straßenna-
men der Stadt Friedrichsstadt [themanummer, met achter-
gronden: Am Binnenhafen -Witzworter Straße].

Mosaik [Klever Land], 2017-1. G. Driever: Vom Totenzettel der 
Johanna Driever ... zum vergessenen Familienzweig in Düs-
seldorf [1880-1894; Jonas, von der Leyen, Weise, Nierhaus, 
Goeckeler]; M. Wennekers: Niederlassungen von deutschen 
in ‘s Hertogenbosch 1750-1811 [naamlijst Aldroggen-Wal-
chert]; G. Voldenberg: Aus den Amtsblättern der regierung 
zu Cleve 1816 [leuke bron: hollandgänger krijgen speciale, 
gratis passen; werkgever Hallensleben; regesten Wissen 
1245-1798 en Xanten 1119-1490]; J. Telaar-Meyer: Ein Sol-
datenschicksal in WO I [Weibels, Seesing]; J. Kaldenbach: 
Achtung vor Übersetzern ... [Schönhoff = Schoonhoven, uit 
Bussum?, van Driel]; J. Landgrebe: Die nachfahren des Ger-
hard Luib (21) [Nederlandse kwartieren: Awater, van Duin, 
Hermsen, Hoesen, Claassen, Steck, Remy, Gieling, van Has-
selt, Roording, Disch, van Alen, Scholten, Oostendorp, Böck-
enhoff, Lensing, Schneemann].
 Idem, 2017-2. H. van Elsbergen: Haus Grieth [Stadtburg 
von Kleve; 14e eeuws, wellicht door de verplaatsing van de 

tol in de Rijn vanuit 
Huissen; bouwgeschie-
denis, nu Schlosshotel; 
Wardenstein, aus dem 
Hamme, v. Hetterscheid, 
aus dem Venne, Snoeck, 
von Wissel, von der Ko-
renhorst (uit Huissen), 
von Büren, Schmülling, 
von Till, von Wylich, von 
Morrien, von Boinenburg 
gen. Von Hoinstein (uit 
Hessen), von Marhüls, 
van Voorst (uit Arnhem), 
von Bedber, Muiskes]; M. 
Wennekers: Heiratsauf-

gebote aus Wesel 1814 [alf.: Arnhold-Wedekind]; H.G. Kraemer: 
Der Russenfriedhof an der Büdericher Rheinbrücke [Guyot, 
Anikewitsch, Woroljew, Suchamirow, Baschatorr, Rontzka]; 
M. Wennekers: Auszug aus dem Clevischen Volksfreund vom 
22.01.1919 [veroordelingen: Hartjes, Braam, van Else, San-
der, van der Sand, Reintjes, Rutjes, Gisteren]; J. Kaldenbach: 
Klever Kriegsratsopfer in den Niederlanden um 1700 [Hassa, 
Stoep, Cuitenbrouwer, v. Issum; van Gogh]; kwartierstatencol-
lectie in het Mosaik archief.

Oldenburgische Familienkunde, jg. 58, 2016. J. Kessel: Johann 
Bernard Stallo (1823-1900) [een Duits-Amerikaanse jurist, 
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schrijver en diplomaat; levensbeschrijving 314 blz., uitgebrei-
de achtergrondverhalen; Zimmerman; Rattermann, Böcker, 
Wielert, Mach, Jefferson, Rödter; met naamregisters].

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, jg. 65, Bd. 18, 2016 nr. 
8/9. Themennummer einde WO II [Duits- en Franstalige bij-
dragen]. K.J. Becker: Zwischen Niederlage und Befreiung; J. 
Fosselmann: Freiwillige.vor nach Russland; J.-L. Vonau: Un cri-
me contre l'humanité méconnu: l'incorporation de force des 
Alsaciens [nazificatie van de Elzas; Wagner, Buck, Schmitt]; 
A. Baradel: Elsässer zwangsrekrutiert; C. Heupel: Kandeler 
Buben die 1944 ... ums Leben kamen [Frey, Hilsinger, Müller, 
Bauer, Schmitt]; W.R.Hill: Bahnhofsgebäude ... weggesprengt 
[in Frei-Laubersheim; Maul, Pfeiffer]; H. Nagel: ‘Frau, Sie ha-
ben Nerven’ [Schneider, post in Bann]; R.M. Wilhelm: Der Krieg 
ist aus; W. Niederhöfer: Es wurde auf alles, was sich bewegte, 
geschossen [in Kleinkarbach]; A.H. Keil: Zu Hilfe kam uns nie-
mand [in Mußbach; Pelgen]; K.J. Becker: ... nach Deutschland 
verschleppt [dwangarbeiders: Michalak, Triska, Iwanowa, 
Veremiyovych, Hurylenko-Hotskaya]; F. Maier: Archive und In-
stitutionen mit familiengeschichtlichen Quellen aus der Zeit 
des Zweiten Weltkriegs für pfälzische Genealogen; D. Schiff-
mann: ‘Die Stadt Frankenthal ihren Toten ...’ [standbeelden].
 Idem, jg. 66, Bd. 18, 2017 nr. 10. S. Neusüß: Nikolaus Ur-
ban Voydeville (1716-1780), der Geometer des Grafen von 
der Leyen [Hanz, Hemmer, Stöckel, Ruprecht, Gelzleichter, 
Ruschmann, Touve]; B. Bonklhoff: Neue Funde zu Biundos 
Biographien pfälzischer Pfarrer [lijst Achatius-Zöller]; N. Lin-
genfelder: 500 Jahre Familie Lingenfelder [Winzerfamilie aus 
Rhodt und Edenkoben; Trauth, Becker, Müller, Meyer, Vulpes, 
Färber, Weiskopf, Heckmann, Albrecht]; M. Barziniank: Carni-
ficis. Wasenmeisterfamilien zu Spesbach und Hütschenhau-
sen [Karp, Dillenburger, Rudig, Schildt]; R. Henkel: J. und Fr. 
Möllinger [Hofuhrmacher desGrafen von Wartenberg].

Saarländische Familienkunde, register Bd. 12, jg. 45-48, 
2012-2015. Inhoudsopgave en index persoons- en plaatsna-
men.
 Idem, Informationsdienst 2017 nr. 203. Spitzenahnenlis-
ten: Mariette und Norbert Emanuel, deel 1: Adam-Jutzeler; 
Gelegenheitsfund: U-Boot Gefallene 2. Weltkrieg uit Rhein-
land-Pfalz [Bausch, Martin, Knoke, Werner, Weisbrod, Stef-
fens, Pütz, Wilhelm, Gödtel, Fickinger, Newel].

Sächsische Heimatblätter, jg. 63, 2017-2. Themanummer 
Sach sen und die Reformation. A. Kohnle: Kurfürst Friedrich 
der Weise, Martin Luther und die Refomation; J. Herzog: 
Frühe Jahre der Reformation in Torgau bis 1529; H. Jadatz: 
Gemeiner Kasten und sonntäglicher Müßiggang; M. Beyer: 
Die Auflösung des Klosters Buch bei Leisnig während der 
Reformation; K-H. Kandler: Die Reformation in Freiberg; K. 
Enge: Die Einführung der Reformation im albertinischen 
Sachsen unter Herzog Heinrich dem Frommen (1539-1541); 
E. Thomsen: Wegmarken der Reformation und der konfes-
sionellen Konsolidierung in Leipzig (1539-1591); H. Magirius: 

Die Schlosskapelle in Dresden; J. Bulisch: Bewahrende Erneu-
erung. Johann Leisentrit und der Lausitzer Sonderweg; K-U. 
Schwokowski: Pancratius Gruber ‘mahlern zum Hain’; P. Arnold, 
H-P. Hasse: Luther und der Schwan; M. Donath e.a.: Ein Schatz 
wird gehoben; M. Hein: Das projekt ‘Reformationsatlas’; J. Ko-
courek, H-P. Hasse: 95 Autographe der Reformationszeit.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte [ZMFG/
AMF], jg. 58, 2017-1. F. Spring: Bürger und Einlieger von Garz 
auf Rügen in Einwohenrlisten des 17. und 18. Jahrhunderts 
[700 jaar stad; van 1648-1812 Zweeds; beroepsgroepen; Ka-
tenbesitzer von 1649: naamlijst; Haus- und Grundbesitzer 
1694-1709]; M. Bock: Ein Familienschicksal aus der Herrschaft 
Baruth 1645 [tweeling Neidack/Reichert in 1671; Schultze, 
Lutzschka/Luchsik]; H. Ritzke: Zur Genealogie der Müller-
familie Rump und Piel [verv.; Bauer, Kotelmann, Bulle]; J. Pe-
tersohn: Erlebnisse eines Junglehrers im biedermeierlichen 
Sachsen [aantekeningen A. Riechers; Zestermann, Rückholt, 
Richter, Anders]; P. Engel: Johann Georg Engel 1800-1886 [uit 
Fürth am Berg vanaf 1480; Joch, Fischer, Baudler, Lang]; S. Lin-
demann: Die Wiederauferstehung des Groß Behnitzer Orts-
schulzen Chritoph Thiele 1766-1839 [signalement 1827]; 100e 
Ortsfamilienbuch (MOFB), Zeulenroda.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 92, 2017-
1. H.-P. Wessel: Ein auffälliger Bildfund im alten Fotoalbum 
[M. Wilde-Schütt, Wessel-Andersen, Böhme, Thode]; S. Paap: 
Friedrich Hassmann – Todeseintrag eines Unfallopfers bei 
der Mairie [franstalige akten, formulieren etc.]; S. Clasen: 
Wilhelm Frankl (1893-1917) [jachtvlieger met Joodse af-
komst, exm. Hirschl]; H.-J. Gut: Vogthöfe im nordwestlichen 
Raum Hamburgs und ihre familiären Verbindungen zu ein-
ander (1) [Behrmann, Stoldt/Stolten, Langeloh, Michelsen, 
Lange, von der Ahe, Grelck, Wells, Hinsch, Ellerbrock, Kölln, 
Ehlers, Grauer]. Inhoudsopgave en index jg. 90-91, 2015-2016.

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte, jg. 65, 2017-
1. K.W. Ruprecht: Die Breslauer Bierbrauerfamilien Friebe und 

Agath (1769-1906) [verha-
lende historie]; U. Ososko, 
R. Sachs: Das deutsche 
Archiv des Benediktiner-
innenklosters in Grüssau 
[in Niederschlesien, leen-
register geheel bewaard 
gebleven en thans toe-
gankelijk gemaakt]; H.P. 
Albers: Von ‘Fernand’ zu 
‘Ferdinand’ und ‘Lipinski’. 
Ein Namenswechsel in 
der Provinz Posen um 
1830; M. Hirschfeld: Ober-
schlesier als Arbeitsmi-
granten ... Delmenhorst 

Ende 19. Jh. (17 en slot) [verv. 1898-1900; alfabetisch per jaar].
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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.

Nieuws

Oude kasboeken, de aankoop van de eerste auto, spaarbank-
boekjes, oude loonstrookjes. Allemaal documenten met een 
persoonlijk verhaal die van grote waarde zijn voor weten-
schappelijk onderzoek.
De Universiteit Utrecht en de publieke omroep NTR willen ko-
mend jaar bij u ‘op zolder’ kijken om samen met u de financiële ge-
schiedenis van Nederland te onderzoeken en in kaart te brengen.
We verzamelen persoonlijke documenten en verhalen en ge-
ven daar betekenis aan op de website en in de televisieserie 
‘Het Kasboekje van Nederland’. Zo krijgen uw verhalen een 
plek in de geschiedenis van Nederland.
Hoe leerde u met geld omgaan? Wat had u te besteden toen u op 
zichzelf ging wonen? Waren schulden uit den boze en spaarde u 
voor de nieuwe wasmachine of de allereerste vakantie in het bui-
tenland? Weet u nog wanneer u uw eerste bankrekening kreeg?

Ter voorbereiding van de televisieserie en de ontwikkeling 
van de website hebben we veel financiële documenten nodig. 
Daarom organiseert de onderzoeksgroep Financiële geschie-
denis van de Universiteit Utrecht een open dag in het Acade-
miegebouw in Utrecht. Een soort ‘Kunst en Kitsch’, maar dan 
voor de financiële documenten en verhalen van u, uw ouders 
of (over)grootouders.
Heeft u dergelijke documenten die u ons wilt laten zien? U 
bent van harte welkom op 8 oktober van 10 tot 16 uur in het 
Academiegebouw in Utrecht. Tevens organiseren we die dag 
nog meer activiteiten omtrent het onderzoek zoals lezingen, 
een debat, een radio uitzending van OVT en verhalen bij bij-
zondere documenten.
Vragen kunt u stellen via kasboekje@uu.nl.  <<

Open dag op 8 oktober in Utrecht

Het Kasboekje van Nederland
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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 op Kosterijland 3-5 in Bunnik zijn ge-
vestigd: Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipsel-
dienst, Heraldisch archief en Dienst Microfiches.
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke 
tweede zaterdag van de maand (behalve op feestdagen) van 10-16 
uur. Vrije toegang voor iedereen.
Telefoon: 085-105-1199 tijdens de openingstijden.
Bereikbaar vanaf station Bunnik (10 minuten lopen) en station 
Utrecht (met bus 41, stopt voor de deur). Er zijn gratis parkeer-
plaatsen aanwezig.

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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische 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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