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Bij de voorplaat: Paarden bij een trog, schilderij van Wouterus Verschuur, datum onbekend. Privé verzameling.

Fragment
I.  Gerrit Verschuur, zoon van Wouterus Verschuur (geboren Amersfoort) en Johanna Jacoba des Ruelles(getrouwd 19 

mei 1780 Amsterdam), geboren Amsterdam circa 1785, woont met zijn vader op de Lelygracht bij de Vijzelgracht, 
juwelier, ondertrouwt Amsterdam 24 april 1807, trouwt Baambrugge 19 mei 1807 Petronella Palairet, geboren Am-
sterdam circa 1784, woont op de Leidsegracht bij de Kerkestraat, dochter van  Jacob Pailairet, die in Nijveen woont.
Uit dit huwelijk:
1.  Levenloos geboren dochter, Amsterdam 2 maart 1808.
2.  Johanna Jacoba Verschuur, geboren Amsterdam 25 november 1810.
3.  Wouterus Verschuur, volgt II.
4.  Anthony Daniel Verschuur, geboren Amsterdam 31 oktober 1815, overleden Amsterdam 23 december 1815.
5.  zoon Verschuur, geboren Amsterdam 4 april 1817.

II.  Wouterus (Wouter) Verschuur, geboren Amsterdam 11 juni 1812, aquarellist, lithograaf, schilder, tekenaar, leerling 
van de landschappen- en dierenschilders Pieter Gerardus van Os en Cornelis Steffelaar, overleden in het logement 
van Gerhardus Johannes Ensink in Vorden (Bronckhorst) 4 juli 1874, trouwt Amsterdam 30 mei 1839 Geertruida 
Renninghoff, geboren Amsterdam 28 juni 1812, overleden Amsterdam 2 juli 1872, dochter van Jan Barend Renning-
hoff (apotheker) en Elisabeth Eleonora Roos.

Hij is voornamelijk bekend door zijn magistrale paardenschilderijen. Hij won met dergelijke schilderijen naam en faam 
vanaf 1840. Hij was een meester in het natuurgetrouw weergeven van paarden, zowel naar ras als naar houding. Het 
paard (bij voorkeur wit), maar ook soms honden, is telkens zeer centraal in de voorstelling gezet, geplaatst in een 
lichtbundel. Daarmee sluit hij aan bij de clair-obscurtraditie. In 1855 kocht Napoleon III een van zijn inzendingen op de 
Wereldtentoonstelling van Parijs. Hij bereikte het toppunt van zijn faam in 1860. Hij wordt dan ook gerekend tot de 
laatste generatie van Nederlandse Romantische dierenschilders. 

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Verschuur, geboren Amsterdam 25 februari 1840
2.  Wouterus Verschuur, geboren Amsterdam 17 december 1841, kunstschilder en leerling van zijn vader, vertrekt in 

1879 naar Parijs, overleden Lausanne 13 juli 1936.

Bronnen: www.wiewaswie.nl, CBG, bev. reg Amsterdam, Wikipedia
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Van de redactie

We beginnen met de bijdrage van Jaap Bes waarin hij de levensloop van het doopsgezinde 
geslacht Bes te (West)zaan(dam) en met name de bakkers in die familie beschrijft . De eerste 
telg uit het geslacht Bes die het beroep van bakker ging uitoefenen was Aris Klaasz Bes geboren 
in 1724 te Westzaan. De laatste bakker was ook een Aris Klaasz Bes, geboren in Zaandam op 12 
september 1820 en broodverkoper, overleden te Zaandam 1862.

Voorts plaatsen we in deze uitgave het eerste deel van de Zeven Pijlers van genealogisch 
onderzoek. Deze zijn door de plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau voor 
Genealogie Rob van Drie in de afgelopen jaren opgesteld om onderzoekers op weg te helpen.

Verder beginnen we met de publicatie van de wapenregistraties van het Nederlands College 
Heraldiek. Van de registraties die plaatsvonden in 2016 vindt men in deze uitgave een begin. 
Later volgen de overige registraties uit 2016.

Een volgend artikel betreft  een onderzoek naar een geslacht Rijchenberger uit Duitsland. Gerard 
van Drielen heeft  niet gewacht met opschrijven tot zijn onderzoek naar de voorouders van Adam 
Reichenberger, een glasmaker uit de Oberpfalz, volledig was afgerond. Hij eindigt zijn bijdrage 
met de constatering dat verder onderzoek nodig is naar een mogelijke samenhang tussen twee 
geslachten Reichenberger in Duitsland. Wellicht is er een lezer die meer weet en hierop wil 
reageren.

Vervolgens bespreekt Jan Ridderbos zijn voorouders en besteedt ook aandacht aan de 
verklaring van de naam in het Duits. Dit hangt weer samen met het achterhalen van de plaats van 
herkomst van zijn voorgeslacht: Uit Lipperland, oostelijk van Detmold. Vele andere Ridderbos 
takken hielden zich ook met genealogisch onderzoek bezig en de auteur vergelijkt de resultaten 
daarvan.

Jan de Ruiter geeft  ons een overzicht van Hollandse lotelingen van 1812 die ingedeeld werden in 
het bataljon van handwerkslieden van de marine van Napoleon. Het beschreven onderzoek is een 
vervolg op een eerder onderzoek van de auteur naar de geschiedenis van lotelingen in Beveland 
voor dienst in de legers van Napoleon waarover in 2013 een boek verscheen.
 
De rubrieken Boekrecensies, Tijdschrift en en Van de bestuurstafel zijn ook present. In de laatste 
genoemde rubriek vindt u een kort verslag van de ALV, die gehouden werd op 25 november 
in Driebergen. Tot slot vraag ik u om door te gaan met het inzenden van de resultaten van uw 
onderzoek. Raadpleeg eventueel onze nieuwe website daarover.

Frits van Oostvoorn



1. Interieur van een bakkerij uit de 17e/18e eeuw (Foto Gemeentearchief Zaanstad).
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JAAP  BES

Bakkers in het doopsgezinde geslacht 
Bes te (West)zaan(dam)1

De eerste telg uit het geslacht Bes die, in tegenstelling tot zijn (voor)ouders, het 
beroep van bakker ging uitoefenen was Aris Klaasz Bes (IIb). Hij is de zoon van 
de Westzaanse, Fries doopsgezinde2, koopman/rolreder Klaas Arisse Bes en 
Antje Sijmens Matselaer. Zij is de dochter van een, eveneens, Fries doopsgezinde 
koopman/rolreder uit Westzaan, die samen met de vader van Aris Klaasz parten 
bezat in de hennepklopper de Eendragt3.
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Een hennepklopper was een windmolen waarin de hennep-
stengels geklopt of gebeukt werden. Deze molens, ook wel 
beukmolens genoemd, werden in de rolrederij gebruikt om de 
houtige delen van de hennepstengels los te kloppen/beuken.4 
Vervolgens werden de vezels gehekeld, eventueel gebleekt, 
gesponnen en geweven tot canvas5. Beide families waren 
niet onbemiddeld. Dit blijkt ook uit de erfenissen die Klaas en 
Antje ontvingen. Op 18 april 1695 doet vader Aris Arisz voor 
de weeskamer bewijs van Klaas zijn erfdeel van grootvader 
Claas Pietersz Decker en van zijn moederlijk erfdeel. Samen 
bedraagt dit 6772 roeden land en duizend Ca(rolus) guldens, 
waarbij 3/4 van het land als grootvaders erfdeel wordt aan-
gemerkt. De duizend gulden en de rest van het land betref-
fen zijn moeders erfdeel6. Enkele jaren daarna, op 6 novem-
ber 1698, wordt Antje in het testament van haar grootvader 
Meijndert Jansz Matselaar begiftigd met 1/16 part in de ‘hen-
nipcloppersmole de Eendragt’. De waarde daarvan wordt op ƒ 
125 geschat. Verder zal zij twee stukken land ter grootte van 
1000 roeden, met een waarde van ƒ 300 erven7.
Dat Klaas en Antje ook een rol speelden in het sociale leven 
van Westzanen blijkt uit het feit dat zij van 1 januari 1726 t/m 
31 december 1732 en van 1 januari 1737 tot aan de dood van 
Klaas op 11 februari 1737 de functies van diaken bij de Fries 
doopsgezinde gemeente respectievelijk diacones van het 
‘Arm en Wees Huijs onder de Vriese Doopsgezinde Gemeente 
Tot Westzaanen’ vervulden8. Ook werd Klaas in de jaren 1724, 
1727, 1732 en 1734 aangesteld als ‘hooijsteker in ’t Zuijdent’9. 
Deze functie wordt in De Zaansche Volkstaal als volgt om-
schreven: ‘hooisteker, znw. m. Iemand die van wege het plaat-
selijk bestuur aangesteld is om het hooi te peilen en toezicht 
te houden op het broeien van het hooi’10.
Uit de boedelbeschrijving, opgemaakt na het overlijden van moe-
der Antje, blijkt dat het niet de bedoeling was dat Aris als jongste 
zoon in het bedrijf van vader zou komen. Er is bij het onderdeel 
‘schulden en lasten des boedels’ een post opgenomen die luidt: 
‘Gerrit de Jager wegens ‘t Leren vant bakken van Aris 1 [?] 1741 ƒ 
10:-:-‘11. Dit wordt duidelijker als op 3 augustus 1741 Gerrit Schods 
en Willem Copjes, als voogden over de twee minderjarige kin-
deren van Claas en Antje, zich tot de schepenen van de Banne 
Westzanen wenden met het voorstel om, zoals reeds sedert het 
overlijden van vader Klaas het geval was, Simon de rolrederij te 
laten besturen. ‘Waarop gedelibreert sijnde hebben haar Ed: 
Agtb: Supplianten gequalificeert omme provisioneel voor de 
tijt van een Jaar de in den requeste gemelde Rolrederije door 
Simon Bes ten behoeve van hem en sijn broeder Aris Bes onder 
den supplianten opsigt te laten bedienen en waar te nemen mits 
doende aan haar Ed: Agtb: de behoorlijke verantwoording’12.

Fragmentparenteel van Klaas Arisse Bes
I.  Klaas Arisse Bes (alias Klaas Piet), zoon van Aris Arisse Bes 

en Aeltje Claas Pietje Decker13, geboren Westzaan circa 
april 168814, koopman/rolreder, overleden Westzaan 11 fe-
bruari 173715, ondertrouwt Westzaan 17 november 1714 met 
Antje Sijmons Matselaar16, geboren Westzaan circa novem-
ber 169717, overleden Westzaan 10 april 174118, dochter van 

Sijmen Maijndertsz Matselaer en Guurtje Willems Backer. 
Uit dit huwelijk:
1.  Simon Klaasz, overleden Westzaan kort voor 31 januari 

171619.
2.  Simon Klaasz, overleden Westzaan kort voor 13 april 

171720.
3.  Simon Klaasz, overleden Westzaan kort voor 13 nov 

171821.
4.  Simon Klaasz, geboren Westzaan 31 mei 1722, overle-

den Westzaan 4 juli 1803, volgt IIa.
5.  Aris Klaasz, geboren Westzaan circa 1725, overleden 

Westzaandam 3 april 1763, volgt IIb.

De eerste generatie bakkers

Het geboortejaar van Aris Klaasz (IIb) is niet bekend, maar 
waarschijnlijk circa 172522. Ook zijn doopdatum werd niet ge-
vonden, maar waarschijnlijk is hij te Westzaan, of misschien 
te Westzaandam, Fries doopgezind gedoopt. Dit valt af te 
leiden uit een inschrijving in het lidmaten- en kinderboek 
van de Fries doopsgezinde gemeente te Westzaandam23. Hij 
wordt daarin als echtgenoot van Jannetje Sijmens Kramer 
zonder doopdatum vermeld. Zij is Fries doopsgezind gedoopt 
op 30 december 1746, ruim een half jaar na haar huwelijk met 
Aris dat op 8 mei 1746 te Westzaan voltrokken werd. Voor de 
impost op het trouwen vallen zij beide in de 3e klasse en be-
talen daarvoor 6 gulden. Vlak voor het huwelijk wordt het 
huwelijkscontract gesloten: Er zal geen gemeenschap van 
goederen zijn. Winst en verlies tijdens het huwelijk zijn voor 
rekening van Aris Klaasz. Jannetje brengt haar kleding en sie-
raden in. Als er geen kinderen zijn en Jannetje is de langstle-
vende dan is bepaald dat zij ‘tot een Douarie sal genieten een 
Somme van drie duijsent guld(en)s aan Contante penningen 
sonder meer’. Als Aris Klaasz het langst leeft dan zal hij ‘aan 
de vrinden en erfgenamen van de bruijd niet anders verpligt 
wezen uijt te keeren als de klederen van Linnen en wolle goud 
en silver tot het lijf van de brijd behorende, sonder meer’24. 
Uit dit huwelijk worden behalve twee levenloze kinderen ook 
twee zonen en twee dochters geboren. Beide zonen zullen 
hun vader in het vak van bakker volgen.
Bij de boedelscheiding van zijn ouders ontvangt Aris Klaasz 
in totaal ƒ5817:1:1425. Aris Klaasz koopt op 28 april 1746 ‘een 
Huijs en erff staande en geleegen tot westzaandam op ‘t Rus-
tenburgh sijnde een bakkerij’ van Hendrik Wijn voor een be-
drag van drieduizendvijfenzeventig gulden ‘gereet gelt’26. Dit 
huis is het tweede huis na de wegsloot en staat ‘ten westen 
de gemeene overgang van ‘t padt’27.

A. van Braam vermeld in zijn ‘Paden en padschappen van 
Zaandam in de zeventiende eeuw’28 hierover het volgende. 
Het Rustenburg behoort tot de oudste paden in Westzaan-
dam. Hoe de naam ontstaan is niet duidelijk. De ook gebruik-
te naam Piet Hessenven duidt mogelijk op een eerste bewo-
ner/eigenaar. De ‘burgen’ waren, op een enkele uitzondering 
na, zijpaden van de hoge IJ- en Zeedijk. Deze dijk zelf werd 



2. De doopsgezinde vermaning Het Nieuwe Huys (Foto Gemeentearchief Zaanstad).
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ook wel Zeeburg genoemd en was de bescherming van de 
Zaanstreek tegen het IJ. Het Rustenburg behoorde tot één 
van de langste en dichtst bewoonde paden in Westzaandam 
en behoorde daarom tot de ‘aensienlijcke’ paden.
Nadat Aris Klaasz op 27 mei 1746 zijn voogden Willem Copjes 
en Gerrit Schods heeft bedankt voor het gevoerde beleid en 
zijn erfdeel in ontvangst heeft genomen29, worden de diverse 
obligaties te gelde gemaakt. Dat de bakkerij floreert kan wor-
den opgemaakt uit het feit dat Aris op 30 december 1756 ‘een 
pakhuis wagenhuis en stalling voor drie paarden genaamd 
Lauwenburg met deszelvs erv staande en gelegen te West-
zaandam aan den Hoogendijk belent ten westen regentus of 
‘t sluiswachtershuisje & ten oosten Jurri de metselaar’ voor 
ƒ 725‘gereed en vrij geld’ van de erfgenamen van Jan Louwe 
junior koopt30. Op 30 juli 1761 laten Aris en Jannetje door no-
taris Hermanus Ploegstert te Zaandam een testament op de 
langstlevende opmaken31. Aris overlijdt te Westzaandam kort 
voor 3 april 1763. Dat Jannetje na het overlijden van Aris door-
gaat met de bakkerij blijkt uit de executieverkoop van het 
huis van Ari de Wit te Westzaan op 3 juli 1770. De weduwe Aris 
Bes(t) krijgt wegens geleverd brood 1/3 van de nog uitstaande 
schuld, dat is ƒ 8:8:-32. Jannetje overlijdt te Westzaandam op 
17 december 177533. De oudere broer van Arisz, Simon Klaasz 
Bes wonende te Westzaan verzoekt dan aan de schepenen 

van de Banne Westzanen om over de drie nagelaten minder-
jarige kinderen voogden aan te stellen. De schepenen beslis-
sen dan dat de suppliant (Simon Klaasz) samen met Cornelis 
Beemster en Cornelis Spiers van Westzaandam als voogden 
en administrateurs worden aangesteld34. Op 15 februari 1776 
richt Simon zich opnieuw tot de schepenen. Nu met het ver-
zoek om de broodbakkerij op het Rustenburg door Klaas, hoe-
wel 21 jaar en dus nog minderjarig, met behulp van een knecht 
en onder toezicht van de voogden, te laten voortzetten. Zijn 
meerderjarige zuster Antje zal dan het huishouden bestieren. 
Schepenen stemmen toe om de nalatenschap ‘geheel’ te hou-
den en volgens het voorstel ‘voor gemeene Rekening van de 
gezamelijke kinderen te doen dirigeren en waarnemen zoo 
lange zij Supplianten bevinden zullen het Interest van hunne 
Pupillen zulks vereijsschen’35. Ruim een jaar later op 24 april 
1777 verzoeken de voogden over Klaas, Ermpje en Simon, in 
verband met de aanstaande huwelijken van Klaas en Ermpje 
om uit de onverdeelde boedel van hun ouders het huis en de 
bakkerij met gereedschappen op taxatie in zijn geheel aan 
Klaas ter beschikking te stellen. Dit wordt door schepenen 
toegestaan36.

IIa.  Sijmon Klaasz Bes, geboren Westzaan 31 mei 1722, ge-
doopt Fries doopsgezind 3 oktober 1744, rolreder, mr. 



3. Het Rustenburg gezien vanaf de Hoogendijk (Foto Gemeentearchief Zaanstad).
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zeilenmaker, koopman, gedoopt Fries doopsgezind West-
zaan oktober 1744, overleden Westzaan 4 juli 1803, on-
dertrouwt (1) Westzaan 14 juni 1744 met Grietje Gerrits 
Hoofd, geboren Westzaan 26 oktober 1719, gedoopt Fries 
doopsgezind Westzaan 3 oktober 1744, overleden West-
zaan 30 april 1787, dochter van Gerrit Jacobsz Hooft  en 
Guurtje Willems Visser.
Uit dit huwelijk:
1.  Levenloos geboren kind, Westzaan kort voor 30 no-

vember 1756.
2.  Levenloos geboren kind, Westzaan kort voor 25 april 

1758.
3.  Klaas Sijmonsz, gedoopt Fries doopsgezind Westzaan 

27 september 1767, overleden Wormerveer kort voor 8 
augustus 1792, hieruit nageslacht.

4.  Gerrit Sijmonsz, gedoopt Fries doopsgezind West-
zaan 27 september 1767, overleden Westzaan 4 sep-
tember 1769.

5.  Guurtje Sijmons, gedoopt Fries doopsgezind West-
zaan 27 september 1772, overleden Westzaan 1 novem-
ber 1805, ondertrouwt Westzaan 13 september 1776 
Jacob Arisz Visser, Fries doopsgezind gedoopt West-
zaan 27 september 1772, overleden Westzaan 28 okto-
ber 1808, zoon van Aris Visser en N.N.

6.  Aris Sijmonsz, gedoopt Fries doopsgezind Westzaan-
dam 1 januari 1776, overleden vermoedelijk Batavia 3 
mei 1804, volgt IIIb.

7.  Antje Sijmonsz, gedoopt Fries doopsgezind Westzaan 
30 september 1781, overleden Westzaan 11 september 
1792.

Simon Klaasz Bes, ondertrouwt (2) Westzaan 9 november 
1792 Trijntje Jacobs Banning, geboren vermoedelijk te Wor-
merveer, overleden Wormerveer 28 december 1806. Zij was 
eerder gehuwd met Klaas Klaasz Druist. Op 20 maart 1768 
komt ze met att estatie van de Waterlands doopsgezinde 
gemeente Wormerveer over naar de Fries doopsgezinde ge-
meente Wormerveer.

IIb.  Aris Klaasz Bes, geboren Westzaan circa 1725, mr. brood-
bakker, overleden Westzaandam 3 april 1763, ondertrouwt 
Westzaandam 23 april 1746 Jannetje Sijmens Kramer,.
gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 30 december 
1746, overleden Westzaandam 17 december 1776, dochter 
van Simon Kramer en N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Antje Aris, geboren Westzaandam 22 september 1747, 

gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 1 januari 
1771, overleden Westzaandam 10 juli 1776.
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2.  Ermpje Aris, geboren Westzaandam 15 oktober 1752, 
gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 1 janua-
ri 1779, overleden Westzaandam kort voor 13 maart 
1780, ondertrouwt Westzaandam 7 augustus 1778 met 
Simon Jansz Engel,.gedoopt Fries doopsgezind West-
zaandam 1 januari 1779, overleden Westzaandam 29 
juni 1805, zoon van Jan Engel en N.N.

3.  Klaas Arisz, geboren Westzaandam 19 september 
1754, overlijden niet gevonden, volgt IIIc.

4.  Simon Arisz, geboren Westzaandam 25 februari 1758, 
overleden Zaandam 19 mei 1829, volgt IIId.

5.  Kind, overleden Westzaandam kort voor 24 septem-
ber 1762.

6.  Kind, overleden Westzaandam kort voor 26 augustus 
1763.

De tweede generatie

Klaas Arisz (IIIc), de oudste zoon van Aris Klaasz, wordt te 
Westzaandam geboren op 19 september 1754. De doop van 
Klaas werd niet gevonden. Mogelijk hangt dat samen met 
zijn huwelijk, want zijn jongere broer en zuster zijn wel Fries 
doopsgezind gedoopt. Op 13 juni 1777 gaat Klaas te Westzaan 
in ondertrouw met Aagje Dirks Stuurman. Voor de impost op 
het trouwen vallen beide in de 3e klasse en betalen daarvoor 
ƒ 6. Aagje is op 4 februari 1753 te Westzaandam Nederduits 
gereformeerd gedoopt. Op de dag van de ondertrouw wordt 
door notaris Simon Jongewaard junior het huwelijkscontract 
opgesteld37. Omdat beiden nog minderjarig zijn wordt Klaas 
geassisteerd door zijn voogden Simon Bes, Cornelis Spiers, 
en Cornelis Beemster en Aagje door haar vader en voogd Dirk 
Stuurman en de voogd Jacob Oostwoud. Er zal geen gemeen-
schap van goederen zijn, ook winst en verlies blijven buiten 
gemeenschap. Als bijzondere bepaling geldt dat de langst-
levende uit de erfenis van de eerststervende duizend gulden 
zal genieten. Uit dit huwelijk worden vier dochters geboren, 
waarvan er één jong overlijdt, één zoon, die ook jong overlijdt 
en één levenloos kind.
Bij de boedelscheiding op 27 oktober 1777 ontvangt Klaas ‘Een 
Huis zijnde een broodbakkerij met deszelvs Erv en gereed-
schappen, staande en geleegen te Westzaandam, op ‘t Rus-
tenburg belent ten Zuiden de Weduwe Claas van den berg, 
en ten Noorden dirk Jansz Bonder voor ƒ 261. Diverse overge-
nomen goederen :&cta hiervoor in ‘t breede gespecificeerd ƒ 
1821:11:12 te Samen bedraagende ƒ 4431:11:12 Dog heeft hier-
op uitgekeerd in geld ƒ 2306:11:12 Is dan deszelvs Deel, zoals 
voorschreeven is, beloopende ƒ 2125:-:-’ 38. 
Veertien dagen later wordt door Simon Jongewaard Junior een 
testament opgemaakt. Het is een testament op de langstle-
vende met als bijzonderheid dat als Aagje zonder kinderen 
komt te overlijden zij ‘haar vader, dan leevende tot mede erf-
genaam, doch niet anders dan de legitieme portie hen naar 
rechten toekomende’ stelt39. Dat de zaken vervolgens minder 
goed gaan blijkt uit het feit dat er onroerende goederen ver-
kocht of gehypothekeerd worden. Als eerste verkoopt Klaas 

op 14 september 1780 zijn derde deel in het pakhuis Lauwen-
burg voor ƒ 450.40. Op 28 oktober 1782 verstrekken Jacoba 
Vredenburg, weduwe Willem IJzendoorn en Jan Snoek beiden 
te Amsterdam aan Klaas en Aagje een hypotheek van ƒ 800 
à 3½ % onder verband van een huis, erf en bakkerij met des-
selfs gereedschappen op ‘t Rustenburg41. Een goed half jaar la-
ter op 7 april 1783 blijkt uit de inventarisatie van de boedel van 
Jurriaan Grootman te Westzaandam dat Klaas op 13 april 1780 
ook al een hypotheek op de bakkerij had afgesloten42.

Het jaar daarop, op 11 maart 1784 verkoopt Klaas aan zijn 
broer Simon ‘Een Huijs zijnde een Broodbakkerij met des-
zelvs gereedschappen, staande en geleegen te Westzaan-
dam Op ’t Rustenburg belent ten zuiden Pieter Koster en ten 
Noorden Abraham Vergouw d’Ordres van ’t Pad Subject’ voor 
ƒ 270043. In hoeverre bovenstaande allemaal te maken heeft 
met de gezondheidstoestand van Klaas blijft gissen. Het over-
lijden van Klaas werd niet gevonden. Aagje overlijdt te Zaan-
dam op 28 september 1821.

Simon Arisz (IIId) is de jongere broer van Klaas. Hij is op 25 
februari 1758 te Westzaandam geboren en daar op 1 januari 
1783 Fries doopsgezind gedoopt. Op 9 juli 1784 gaat Simon 
in ondertrouw met Trijntje Jans Stuurman. Voor de impost op 
het trouwen valt Simon in de klasse pro deo en Trijntje in de 
3e klasse en betaalt ƒ 6. Zij is op 5 september 1758 te West-
zaandam geboren en daar op 1 januari 1780 Fries doopsgezind 
gedoopt. Twee weken na de ondertrouw, op 21 juli 1784, wordt 
door notaris Hendrik Christiaan Gobel het huwelijkscontract 
opgesteld44. Bepaald wordt dat er geen gemeenschap van 
goederen zal zijn, waarbij wordt verwezen naar een opgave 
van eigendommen. Winst en verlies staande het huwelijk te 
veroveren of te lijden zal voor rekening van de bruidegom zijn. 
Ook wordt er dan op 30 juli 1784 door dezelfde notaris een 
testament opgesteld45. Het is een testament op de langst-
levende met als bijzonderheid dat Trijntje bepaalt als zij als 
eerste en zonder kinderen komt te overlijden dat zij dan haar 
vader Jan Klaasz Stuurman tot mede-erfgenaam voor een le-

4. Het pakhuis Lauwenburg aan de Hoogendijk (Foto Gemeentearchief 
Zaanstad).
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gitieme portie institueert. Uit dit huwelijk worden vijf zonen 
geboren, van wie er twee jong overlijden en één dochter die 
ook jong overlijdt. Alle drie de zonen die volwassen worden 
krijgen een bakkersopleiding.

Als Simon op 11 maart 1784 de bakkerij van zijn broer koopt 
wordt deze als ‘t volgt gefinancierd. Van schoonzuster Aag-
je ontvangt hij ƒ 1100, van zijn oom en vroegere voogd Simon 
Klaas Bes te Westzaan ƒ 1000 en van zijn vroegere voogd Cor-
nelis Spiers te Westzaandam ƒ 300, in totaal dus ƒ 240046. Si-
mon brengt zelf dus ƒ 300 in. Kort daarna, op 26 maart 1784, 
wordt Simon officieel in bezit van zijn erfdeel gesteld47. Eén 
en ander wordt in de notariële acte als volgt verwoordt: ‘Wes-
halven hij Comparant verklaarde niet alleen den voorschree-
ve gedaane Rekening en Verantwoording, benevens alle ‘t 
gunt door de voornoemde Heeren Voogden en Administra-
teurs is verrigt en gedaan geworden, in alle deelen, Zonder 
eenige exceptie te [lo?]udeeren en te approbeeren: maar ook 
deesen ten behoeven van deselve Heeren Voogden en admi-
nistrateurs, wegens de gepresteerde extraditie en afgivte, te 
verleenen voor volkomen quitancie en decharche zonder uit-
dien hoofde, eenige actie of pretensie hoegenaamd, ten hun-
nen Lasten te reserveeren; met belovte van indemniteit voor 
alle namaaning, met renunstiatie van relief, recollement van 
rekenening, debath en alle andere middelen ten krachteloos-
stelling deeses, dienstig; en onder verband als naar rechten 
Compareerde wijder voornoemde Heeren Simon Claasz Bes, 
Cornelis Spiers en Cornelis Beemster, dewelke, in denselven 
voorschreeven qualiteit, verklaarden de voorschreeve Effec-
ten en gelden aan den Comparant Simon Arisz Bes als vrij 
goed, dat geen het minste verband of beswaar onderhevig is 
te hebben geextradeerd en overgegeven.’
Dat het ook voor de bakkers in deze periode geen vetpot is 
blijkt op 30 september 1789. Er wordt dan een ‘extraordi-
naire’ vergadering van Schout en Schepenen gehouden. Dit 
naar aanleiding van de op 28 juli 1789 door de ‘Ed(ele) Gr(oot) 
Mog(ende)n’ verschenen publicatie, waarin een twaalftal bak-
kers, waaronder Simon, verklaren dat zij geen tarwe en rogge 
hebben kunnen kopen voor een prijs ongeveer gelijk aan de 
zettingprijs van het brood48. Uit deze opgave blijkt dat Si-
mon, met enkele andere bakkers, uitsluitend tarwe en geen 
rogge verbakt. Per maand verbakt hij 12 tot 18 zak tarwe en 
betaalt daarvoor ƒ 10:15:- per zak. Hij behoort daarmee tot 
de grotere bakkers. Dit laatste blijkt ook als Simon op 26 juli 
1802 als her-eigenaar van een huis, een broodbakkerij cum 
annexis deel gaat nemen in ‘zeker brand en Assurantie con-
tract van Bakkerijen, Smeederijen & andere gebouwen’, op-
gericht op 29 januari 172949. De waarde van het pand wordt 
dan getaxeerd op ƒ 1400. Dit is de hoge middenklasse. In de 
volgende periode is Aris bezig om de hypotheken af te lossen. 
Op 1 maart 1803 wordt bij het opmaken van de boedel na het 
overlijden van Cornelis Spiers, oud schepen en vroedschap 
der Banne Westzanen, metselaar, vermeld bij art. 44: ‘Een hy-
potheecqbrief ten Laste van Simon Bes’ gedateerd 11 maart 
1784 gevestigd op een huis Erve en broodbakkerij op het Rus-

tenburg 3 percento interest per resto groot ƒ 10050. Vijf jaar 
later op 24 november 1808 wordt de hypotheek die verleend 
werd door Simon Klaasz Bes te Westzaan door zijn (schoon)
zonen geroyeerd. Bij de volkstelling van 1824 woont het gezin 
met een inwonende knecht Westzijde no. 414 Rustenburg. Op 
3 december 1827 machtigt Simon de heer Hendrik Winkelaar, 
kantoorbediende, om de bakkerij publiekelijk te verkopen51. 
De verkoping vindt dan plaats op 20 december. De bakkerij, 
inclusief gereedschappen worden dan voor ƒ 550 verkocht 
aan Jacob Middelhoven, ‘koopman binnen deze Stad woon-
achtig’52. Simon overlijdt op 19 mei 1829. Trijntje overlijdt ruim 
anderhalf jaar later op 29 december 1830.

IIIb. Aris Sijmonsz Bes, gedoopt Fries doopsgezind Westzaan-
dam 1 januari 1776, zeilenmaker, overleden waarschijnlijk 
Batavia 3 mei 1804, ondertrouwt Westzaandam 12 juli 1776 
Lijsje IJsbrands Oudshoorn, geboren Westzaandam 27 juli 
1756, gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 4 janu-
ari 1776, overleden Westzaandam kort voor 5 maart 1792, 
dochter van IJsbrant Outshoorn en Maretje Klaas Nel.
Uit dit huwelijk:
1.  Maartje Aris, geboren Westzaandam 22 december 

1776, overleden Westzaandam kort voor 7 februari 1791.
2.  Grietje Aris, geboren Westzaandam 7 augustus 1778, 

gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 24 novem-
ber 1797, overleden Zaandam 21 september 1843, on-
dertrouwt (1) Westzaandam 21 augustus 1801 Jacob 
Pietersz Pondman, geboren Westzaandam 29 april 
1780, gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 24 no-
vember 1799, Arbeider, overleden Westzaandam 18 ja-
nuari 1803, zoon van Pieter Jacobsz Pondman en Antje 
Aries Wit, ondertrouwt (2) Westzaandam 9 juni 1809, 
met Jan Fransz Loen, geboren Westzaandam 13 januari 
1782, gedoopt Vereenigd doopsgezind Westzaandam 
28 februari 1802, arbeider, winkelier, venter, overleden 
Zaandam 9 maart 1843, zoon van Frans Loen en Aaltje 
Prins. Jan was eerder gehuwd met Aagje Cornelis Vink.

3.  Antje Aris, geboren Westzaandam 11 november 1779, 
overleden Westzaandam 5 juni 1782.

4.  Guurtje Aris, geboren Westzaandam 2 maart 1781, 
overleden Westzaandam 9 november 1781.

5.  IJsbrand Arisz, overleden Westzaandam kort voor 6 
juni 1783.

6.  IJsbrand Arisz, geboren Westzaandam 15 december 
1784, overleden Zaandam 27 februari 1858, hieuit na-
geslacht.

7.  Antje Aris, geboren Westzaandam 10 december 1788, 
gedoopt Fries doopsgezind Zaandam 24 november 
1811, overleden Zaandam 17 maart 1835, ondertrouwt 
Westzaandam 25 mei 1810 Aris Simonsz Bes (IVc), ge-
boren Westzaandam 2 oktober 1785, gedoopt Fries 
doopsgezind Westzaandam 25 november 1804, mr. 
broodbakker, broodbakkersknecht, overleden Zaan-
dam 18 november 1855, zoon van Simon Arisz Bes en 
Trijntje Jans Stuurman.
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8.  Simon Arisz, geboren Westzaandam 10 oktober 1790, 
overleden Westzaandam kort voor 30 maart 1793.

9.  Klaas Arisz, geboren Westzaandam 2 maart 1792, over-
leden Zaandam 24 oktober 1848, volgt IVb.

10.  Simon Arisz, overleden Westzaandam kort voor 30 juli 1787.

IIIc. Klaas Arisz Bes, geboren Westzaandam 19 september 
1754, bakker, overlijden niet gevonden, ondertrouwt 
Westzaan 13 juni 1777 Aagje Dirks Stuurman, , gedoopt 
Nederduits gereformeerd Westzaandam 4 februari 1753, 
overleden Zaandam 28 september 1821, dochter van Dirk 
Stuurman en Trijntje Leest.
Uit dit huwelijk:
1.  Aris Klaasz, geboren Westzaandam 13 april 1779, over-

leden Westzaandam 27 april 1779.
2.  Jannetje Klaas, geboren Westzaandam 27 maart 1785, 

gedoopt Nederduits gereformeerd Westzaandam 
28 maart1785, overleden Zaandam 4 december 1822, 
ondertrouwt (1) Westzaandam 18 juli 1806 Lucas Klok-
kemeijer, geboren vermoedelijk Westzaan, overleden 
tussen 1806 en 1808, ondertrouwt (2) Westzaandam 
29 juli 1808 met Gerrit Munnik, geboren vermoedelijk 
Koog aan de Zaan circa 1770, arbeider, overleden Zaan-
dam 26 oktober 1826.

3.  Levenloos geboren kind, Westzaandam kort voor 25 jul 
1789.

4.  Trijntje Klaas, geboren Westzaandam 12 september 
1790, gedoopt Nederduits gereformeerd Westzaan-
dam 19 september 1790, overleden Westzaandam kort 
voor 8 juli 1791.

5.  Trijntje Klaas, geboren Westzaandam 27 mei 1792, ge-
doopt Nederduits gereformeerd 20 juni 1792, werk-
ster, overleden Zaandam 11 oktober 1821.

6.  AntjeKlaas, geboren Westzaandam 21 december 1795, 
gedoopt Nederduits gereformeerd Westzaandam 13 
januari 1796, overleden Zaandam 11 april 1832, trouwt 
Zaandam 13 augustus 1826 met Henricus (ook Hen-
drik) Meijer, gedoopt rooms katholiek Oostzaandam 
19 februari 1799, scheepmaker, timmermansknecht, 
turfdrager, overleden Zaandam 8 mei 1856, zoon van 
Willem Meijer en Neeltje Manesse Strookam.

IIId. Simon Arisz Bes, geboren Westzaandam 25 februari 1758, 
gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 1 januari 1783, 
mr. broodbakker, overleden Zaandam 19 mei 1829, onder-
trouwt Westzaandam 9 juli 1784 Trijntje Jans Stuurman, , 
geboren Westzaandam 5 september 1758, gedoopt Fries 
doopsgezind Westzaandam 1 januari 1780, overleden 
Zaandam 29 december 1830, dochter van Jan Stuurman 
en Aagje Schoen.
Uit dit huwelijk:
1.  Aris Simonsz, geboren Westzaandam 2 oktober 1785, 

overleden Zaandam 17 november 1855, volgt IVc.
2.  Jan Simonsz, geboren 11 mei 1787, overleden West-

zaandam kort voor 24 mei 1787.

3.  Dieuwertje Simons, geboren Westzaandam 7 april 
1790, overleden Westzaandam kort voor 27 november 
1792.

4.  Jan Simonsz, geboren Westzaandam 24 februari 1792, 
overleden Westzaandam kort voor 10 april 1792.

5.  Jan Simonsz, geboren Westzaandam 24 september 
1793, overleden Zaandam 25 december 1846, volgt IVd.

6.  Willem Simonsz, geboren Westzaandam 27 augustus 
1797, overleden Zaandam 3 december 1855, volgt IVe.

De derde generatie

Aris Simonsz (IVc) de oudste zoon van Simon, wordt geboren 
te Westzaandam op 2 oktober 1785 en Fries doopsgezind ge-
doopt op 25 november 1804. Op 25 mei 1810 gaat hij in onder-
trouw met zijn achternicht Antje Aris Bes. Voor de impost op 
het trouwen vallen beide in de klasse pro deo. Antje wordt te 
Westzaandam geboren op 18 december 1788 en te Zaandam 
Fries doopsgezind gedoopt op 24 november 1811. Zij overlijdt 
op 17 maart 1835. Uit dit huwelijk worden tien kinderen gebo-
ren, waarvan er zeven jong overlijden. Geen van de twee zonen 
die de huwbare leeftijd bereiken volgt hun vader op als bak-
ker. Aris Simonsz trouwt voor de tweede maal op 28 juni 1835. 
Zijn bruid is dan Duifje van Graft. Zij is te Westzaan geboren 
op 4 maart 1793 en Nederduits gereformeerd gedoopt op 8 
september 1793. Uit dit huwelijk wordt één dochter geboren, 
die jong overlijdt.
Over de commerciële activiteiten van Aris werd niets gevon-
den. Wel is het zo dat bij de geboorte aangifte van alle kinde-
ren en bij de volkstellingen zijn beroep steeds als bakker of 
broodbakker wordt aangegeven. Het gezin is een aantal keren 
verhuisd. Wat er op kan duiden dat Aris geen eigen bakkerij 
bezat, maar deze huurde of dat Aris misschien in loondienst 
was.

Jan Simonsz (IVd), de jongere broer van Aris, wordt gebo-
ren op 24 september 1793 en Fries doopsgezind gedoopt op 
13 november 1814. Op 4 augustus 1816 trouwt hij met Alida 
(Aaltje) de Jong. Zij is geboren te Oostzaandam op 13 febru-
ari 1793 en Nederduits gereformeerd gedoopt op 17 februari. 
Uit dit huwelijk worden vier dochters en één zoon geboren. 
De zoon en één dochter overlijden kort na de geboorte. Aaltje 
overlijdt op de dag dat haar jongste dochter geboren wordt: 
25 november 1823. Bijna twee jaar later 24 juli 1825 trouwt Jan 
met Wolmet Kesselaar. Zij is geboren te Oostzaandam op 11 
september 1804 en Nederduits gereformeerd gedoopt op de 
zestiende. Uit dit huwelijk worden twee zonen en twee doch-
ters geboren. Beide zonen en één dochter overlijden kort na 
de geboorte. Wolmet overlijdt op 1 april 1838. Op 27 juni 1841 
treedt Jan voor de derde maal in het huwelijk, nu met Trijntje 
de Boer. Zij is op 9 mei 1802 te Westzaan geboren en daar in 
1821 Waterlands doopsgezind gedoopt. Uit dit huwelijk wor-
den twee zonen geboren, die beide jong overlijden.
Evenals zijn oudere broer Aris verlaat ook Jan het ouder-
lijk huis. Hij vestigt zich als bakker in Oostzaandam. Ook Jan 
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5. 1811 Oost- en Westzaandam worden gemeente Zaandam (Gemeentearchief Zaanstad). Op 21 oktober 1811 werden West- en Oostzaandam per 
keizerlijk decreet samen gevoegd tot één gemeente Zaandam.
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verhuist daar verschillende malen. Bij de volkstelling van 
1829 woont hij met zijn gezin en een inwonende knecht weer 
aan de westkant van de Zaan, huis no. 426 op het Rusten-
burg. Op 24 juli 1834 is er een begin van brand bij de oven in 
de bakkerij van J. Bes aan het Rustenburg53. Dat Jan niet zo’n 
trouwe kerkbezoeker is blijkt uit de notulen van de kerken-
raad van de Friese doopsgezinde gemeente te Zaandam 
West. Hierin wordt op 5 mei 1835 vermeld: ‘de Gewone huis-
bezoeking verrigt waarbij de WelEerw. Heer V. Geuns met 
overeenstemming der Kerkeraad onze broeder Jan Bes mede 
zal aangezegd worden dat daar hij zich eenige jaren van de 
openbare Godsdienstoefening heeft afgezonderd & de op-
wekking daartoe met beleedigingen heeft beantwoord, hem 
zijne attestatie over een jaar zal worden te huis gezonden, 
alles onder voorbehoud van zig hierop gedurende die tijd 
te kunnen beraden’. Op de vergadering van 11 juni 1835 wordt 
gemeld: ‘Daar jan Bes Sedert onze laatste bijeenkomst twee-
maal ter Kerke is geweest Zoo is ons besluit verwoord in de 
Notulen van 7 mei vervallen’54. Bij de volkstelling van 1839 
woont Jan met drie dochters in huis no. 414 Westzijde aan het 
Rustenburg. Jan woont daar nog als hij op 25 december 1846 
overlijdt.

No. 414 Westzijde aan het Rustenburg is het pand dat Jan zijn 
grootvader Aris Klaasz in 1746 kocht en dat door zijn vader op 
20 december 1827 verkocht werd aan Jacob Middelhoven en 
vervolgens op 14 januari 1828 weer teruggekocht werd door 
zijn achterneef Klaas Arisz.

Willem Simonsz (IVe), de jongste broer van Aris en Klaas, 
wordt geboren op 27 augustus 1797 en Fries doopsgezind ge-
doopt in januari 1820. Hij trouwt op10 maart 1822 met Trijntje 
Schouten. Zij is te Oostzaandam geboren op 30 mei 1803 en 
Nederduits gereformeerd gedoopt op 5 juni daarop volgend. 
Uit dit huwelijk worden 15 kinderen geboren. Hoewel Willem 
ook als bakker wordt opgeleid en als bakkersknecht in het hu-
welijk treedt, zal hij nooit bakker worden, maar hij werd wel de 
grondlegger van vier generaties slagers aan het Rustenburg55.

IVb. Klaas Arisz Bes, geboren Westzaandam 2 maart 1792, 
gedoopt Fries doopsgezind Zaandam 29 november 1812, 
mr. broodbakker, overleden Zaandam 24 oktober 1848, 
trouwt Wormerveer 5 september 1819 Trijntje Jans Schip-
hout, geboren Wormerveer 21 maart 1789, gedoopt Fries 
doopsgezind Wormerveer 13 maart 1808, overleden Zaan-
dam 8 mei 1846, dochter van Jan Schiphout en Hillegond 
Pieters Tuigies. In de huwelijksacte staat Schiephout, er 
wordt getekend met Schiphout
Uit dit huwelijk:
1.  Aris Kzn, geboren Zaandam 12 september 1820, over-

leden Zaandam 19 augustus 1862, volgt Va.
2.  Jan Kzn, geboren Zaandam 8 maart 1822, overleden 

Amsterdam 8 december 1855, volgt Vb.
3.  Elisabeth, geboren Zaandam 12 november 1823, over-

leden Zaandam 18 juni 1831.

4.  Aaltje, geboren Zaandam 19 september 1825, overle-
den Zaandam 29 oktober 1829.

5.  Simon Kzn, geboren Zaandam 2 november 1829, over-
leden Zaandam 17 september 1864, volgt Vc.

IVc. Aris Simonsz Bes, zoon van Simon Arisz Bes (IIId) en 
Trijntje Jans Stuurman, geboren Westzaandam 2 okto-
ber 1785, gedoopt Fries doopsgezind Westzaandam 25 
november 1804, Arbeider, Mr. Broodbakker, overleden 
Zaandam 17 november 1855, ondertrouwt (1) Westzaan-
dam 25 mei 1810 met Antje Aris Bes, dochter van Aris Si-
monsz Bes (IIIb) en Lijsje IJsbrands Oudshoorn, geboren 
Westzaandam 18 december 1788, gedoopt Fries doops-
gezind Zaandam 24 november 1811, overleden Zaandam 
17 maart 1835.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1. Simon, geboren Zaandam 5 november 1813, gedoopt 

Fries doopsgezind Zaandam 3 mei 1835, Venter, Koop-
man, Tolgaarder, Aanspreker, overleden Zaandam 
14 mei 1857, trouwt Zaandam 12 november 1837 met 
Guurtje Sijbrands, dochter van Dirk Sijbrands en Ca-
tharina Luiken, geboren Westzaandam 28 april 1811, 
overleden Zaandam 23 oktober 1865. Guurtje trouwt 
(2) Zaandam 28 oktober 1860 met Aris Bes, zoon van 
Aris Simonsz Bes (IVc) en Antje Aris Bes.

2. Elisabeth, geboren Zaandam 22 oktober 1816, overle-
den Zaandam 18 jan 1817.

3. Aris, geboren Zaandam 23 maart 1818, overleden 
Zaandam 10 april 1818.

4. Aris, geboren Zaandam 18 april 1819, overleden Zaan-
dam 15 oktober 1819.

5. Elisabeth, geboren Zaandam 10 oktober 1820, overle-
den Zaandam 19 februari 1821.

6. Elisabeth, geboren Zaandam 30 augustus 1823, over-
leden Zaandam 16 november 1823.

7. Aris, geboren Zaandam 8 februari 1825, overleden 
Zaandam 21 februari 1825.

8. Aris, geboren Zaandam 4 juni 1826, overleden Zaan-
dam 18 juni 1826.

9. Aris, geboren Zaandam 14 juli 1827, gedoopt Fries 
doopsgezind Zaandam 18 april 1847, Arbeider, Ko-
rendrager, Militair, overleden Malang, (N.O.I.) 12 jun 
1869, trouwt Zaandam 28 oktober 1860 met Guurtje 
Sijbrands, dochter van Dirk Sijbrands en Catharina 
Luiken, geboren Westzaandam 28 april 1811, overleden 
Zaandam 23 oktober 1865. Guurtje trouwt (1) met Si-
mon Bes, zoon van Aris Simonsz Bes (IVc) en Antje Aris 
Bes.

10. Jan, geboren Zaandam 15 december 1831, overleden 
Zaandam 19 december 1831.

 Aris Simonsz Bes, trouwt (2) Zaandam 28 juni 1835 met 
Duifje van Graft, dochter van Klaas Woutersz van Graft en 
Maartje Gerbrants Koning, geboren Westzaan 4 septem-
ber 1793, gedoopt Nederduits gereformeerd Westzaan 8 
september 1793, overleden Zaandam 24 december 1855.
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Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Antje, geboren Zaandam 17 maart 1836, overleden 

Zaandam 18 maart 1836.

IVd. Jan Bes, zoon van Simon Arisz Bes (IIId) en Trijntje Jans 
Stuurman, geboren Westzaandam 24 september 1793, 
gedoopt Fries doopsgezind Zaandam 13 november 1814, 
Mr. Broodbakker, overleden Zaandam 25 december 1846, 
trouwt (1) Zaandam 4 augustus 1816 met Alida (Aaltje) de 
Jong, dochter van Heertje de Jong en Aaltje Veen, gedoopt 
Nederduits gereformeerd Oostzaandam 17 februari 1793, 
overleden Zaandam 25 november 1823.

 Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Trijntje, geboren Zaandam 8 september 1817, gedoopt 

Fries doopsgezind Zaandam 14 april 1839, overleden 
Zaandam 8 december 1875, trouwt Zaandam 26 maart 
1837 met Willem Best, zoon van Jan Best en Elisabeth 
Reine, geboren Zaandam 25 oktober 1814, Olieslager, 
overleden Zaandam 15 april 1882.

2. Aaltje, geboren Zaandam 21 januari 1819, overleden 
Zaandam 7 februari 1819.

3. Heertje, geboren Zaandam 22 februari 1820, overle-
den Zaandam 14 maart 1820.

4. Aaltje, geboren Zaandam 12 november 1821, gedoopt 
Fries doopsgezind Zaandam 27 februari 1842, overle-
den Zaandam 25 juli 1873, trouwt Zaandam 6 oktober 
1844 met Jan Cornelisz Ouwejan, zoon van Cornelis 
Ouwejan en Grietje de Ruijter, geboren Zaandam 15 juli 
1822, Olieslager, overleden Zaandam 26 februari 1869.

5. Dieuwertje, geboren Zaandam 24 november 1823, 
gedoopt Fries doopsgezind Zaandam 25 februa-
ri 1844, overleden Delft 14 december 1868, trouwt 
Zaandam 16 mei 1847 met Klaas Rot, zoon van Jan 
Dirksz Rot en Neeltje Dirks Rot, geboren Westzaan 
11 december 1825, Olieslager, overleden Delft 19 au-
gustus 1891.

 Jan Bes, trouwt (2) Zaandam 24 juli 1825 met Wolmet Kes-
selaar, dochter van Pieter Kesselaar en Trijntje van Wormer, 
gedoopt Nederduits gereformeerd Oostzaandam 11 sep-
tember 1804, Dienstbaar, overleden Zaandam 1 april 1838.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Antje, geboren Zaandam 26 juli 1827, gedoopt Fries 

doopsgezind Zaandam 18 april 1847, overleden Zaan-
dam 25 november 1912, trouwt met Aris Bes, zoon van 
Willem Bes (IVe) en Trijntje Schouten.

2. Simon, geboren Zaandam 28 oktober 1829, overleden 
Zaandam 25 december 1829.

3. Simon, geboren Zaandam 11 januari 1831, overleden 
Zaandam 12 januari 1831.

4. Jansje, geboren Zaandam 20 januari 1836, overleden 
Zaandam 2 juni 1836.

 Jan Bes, tr. (3) Zaandam 27 juni 1841 met Trijntje de Boer, 
dochter van Cornelis de Boer en Geertje Sijberts Teer, ge-
boren Westzaan 9 mei 1802, gedoopt Waterlands doops-

gezind Westzaan 1821, Huishoudster, Dienstbode, over-
leden Zaandam 29 mei 1855. Trijntje was eerder gehuwd 
met Simon de Boer
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jan, geboren Zaandam 7 januari 1843, overleden Zaan-

dam 23 augustus 1843.
2. Cornelis, geboren Zaandam 20 januari 1847, overleden 

Zaandam 14 maart 1857.

Nu een zijstapje

Klaas Arisz (IVb) is een achterneef van Aris Klaasz aan het be-
gin van dit verhaal. Hij is de jongste zoon van Aris Simonsz en 
Lijsje IJsbrands Oudshoorn en een broer van Antje Aris. Hij is te 
Westzaandam geboren op 2 maart 1792 en Fries doopsgezind 
gedoopt op 29 november 1812. Op 5 september 1819 trouwt 
Klaas te Wormerveer met Trijntje Jans Schiphout. Zij is geboren 
te Wormerveer op 21 maart 1789 en Fries doopsgezind gedoopt 
op 13 maart 1808. Uit dit huwelijk worden drie zonen en twee 
dochters geboren, de dochters overlijden op jeugdige leeftijd. 
De oudste zoon Aris zal zijn vader als bakker opvolgen. 
De jeugd van Klaas, Antje, hun broers en zuster zal niet ge-
makkelijk zijn geweest.
Na het overlijden van moeder Lijsje IJsbrands Oudshoorn in 
1792 gaat het mis met vader Aris Simonsz. Op 13 maart 1794 
wenden zijn vader Simon en zijn zwager Fokke Jansz Valk zich 
tot de schepenen van Westzanen omdat: ‘Aris Simons Bes te 
westzaandam voorn(oem)d woonachtig zich tot hun uiterste 
leedweezen zeedert den tijd van twee Jaaren blijkens annexe 
verklaring tot welke inhoude alhier wordt gerefereert zoda-
nig in dronkenschap heeft te buijten gegaan en nog te buijten 
gaat dat deszelvs Buuren daar uit volstrekt te dugten is,- dat 
de Supplianten gaarne voorn(oemde) Aris Bes ten einde te 
beproeven of denzelven van deszelvs de bauchante levens-
wijze is te rug te brengen zoude con....neeren int verbeterhuis 
der Stad Alkmaar en daar toe bij bailluw en Leenmannen van 
de Landen van Blois verzoekende de verijschte authorisa-
tie en Consent dat zij Suppl(ian)ten daar toe nodig hebben 
UEd(el) Achtb(are) gunstige brieven van voorschrijving aan 
welgen(oemde) Heeren Bailluw en leenmannen geadres-
seert’56. Schepenen zeggen toe deze brieven te schrijven. Of 
dit schrijven enig vervolg heeft gehad werd niet gevonden. 
Wel is het zo dat vader Aris Simonsz op 16 maart 1802 als eer-
ste zeilenmaker aanmonstert op ’s Lands schip De Schrikver-
wekker en op 13 april 1804 vermoedelijk te Batavia overlijdt57.
De minderjarige kinderen worden waarschijnlijk door de Fries 
doopsgezinde gemeente ondergebracht in pleeggezinnen. 
Dit blijkt als op 3 januari 1805 de ‘diaconen’ van die gemeen-
te de ‘Schepenen der Banne Westzanen’ verzoeken om over 
de revenuen van het erfportie van Aris te mogen beschikken 
ter dekking van de kosten ten behoeve van IJsbrand, Antje 
en Klaas die zij alimenteren58. Op 22 mei 1811 vindt de boe-
delscheiding plaats van de nalatenschap van vader Aris59. 
Er is dan een saldo van ƒ 430:10:8. Zodat elk der kinderen 
ƒ 107:12:10 ontvangt. De drie jongsten krijgen hiervoor een cer-
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tificaat van deelneming in de 2½ % Inschrijving in het groot-
boek der publieke schulden van het Koninkrijk Holland en 
een suppletie van ƒ 7:12:10. Twee zilveren lepels ter waarde 
van ƒ 11 : - : - blijven onverdeeld. 
Bij de loting voor de ‘Land Militie’ in 1814 trekt Klaas No. 830. 
Hij wordt echter vrijgesteld wegens ‘Ligchaams gebreeken’. Als 
Klaas en Trijntje trouwen moet Klaas een verklaring van over-
lijden van zijn vader Aris overleggen. IJsbrand als broer en Aris 
Bes en Jan Loen, als behuwd broers en Jan Bes als neef verkla-
ren dan dat er in 1807 bericht is ontvangen dat Aris is overle-
den60. Volgens diezelfde verklaring woont Klaas dan te Wormer.
Uit de geboorteaangifte van de kinderen blijkt dat het gezin in 
de periode 1820 – 1822 Westzijde huis no. 93 woont. 
Op 2 september 1822 koopt Klaas van Gerrit Schenk brood-
bakkerij ‘De Laan bekent met No. 1035’ aan het Mr. Corne-
lispad en het daarbij behorende pakhuis bekent met 1039. 
Een en ander is nog belast met een schuld van ƒ 800,-. Bij de 
koop neemt Klaas deze schuld over en zal jaarlijks, te begin-
nen op 1 februari 1823, ƒ 100,- aflossen met 5% rente61. Bij de 
geboorte van het derde kind woont het gezin Westzijde No. 
1087. Zij wonen daar ook bij de Volkstelling van 1824 en heb-
ben dan twee dienstboden inwonen. Dat de zaken goed gaan 
blijkt uit de volgende aankoop van Klaas. Op 14 januari 1828 
koopt hij het perceel No. 414 Rustenburg, een broodbakkerij 
voor ƒ 400,- van Jacob Middelhoven62. Bij de volkstelling van 
1829 wonen ze nog aan het Mr. Cornelispad en hebben dan 
een knecht inwonen. Dat Klaas, in tegenstelling, tot (achter)
neef Jan meer met de doopszinde gemeente op heeft blijkt 

uit de notulen van de kerkenraad. Daarin wordt op 3 augus-
tus 1837 vermeld: ‘Om aanvrage te doen aan twee onzer 
broeders welke na onze gedachten het geschikst zouden zijn 
namelijk Klaas Bes en Klaas Oudshoorn tot voorzangers en 
daar wij per missieve van de voorzangers een gunstig bericht 
ontfingen zijn zij aangesteld’63. Bij de volkstelling van 1839 
woont het gezin nog steeds op No. 1086 Mr. Cornelispad. Ze 
hebben dan geen personeel meer inwonen, maar Aaltje en 
Trijntje Schiphout respectievelijk 24 en 7 jaar oud zijn dan in-
wonend. Klaas koopt op 21 oktober 1841 van Hendrik Walch 
‘No. 1132 en 1133 Molenbuurt aan weg en Zaan’ voor de somma 
van ƒ 1000,-64. Als Trijntje op 8 mei 1846 overlijdt wordt als 
adres vermeld Westzijde No. 1132. Op 16 oktober 1847 koopt 
Klaas voor zijn neef Jacob Pondman, zeilemakersknecht op 
een openbare veiling voor ƒ 200,- een huis Westzijde No. 475 
aan het Kuiperspad65. Als Klaas op 24 oktober 1848 overlijdt 
wordt als adres vermeld Westzijde No. 1086 aan het Mr. Cor-
nelispad. Op 27 november 1851 vindt voor notaris Johannes 
Evenblij de boedelscheiding plaats. Er is voor elk kind be-
schikbaar ƒ 1610,10. Aris krijgt ‘de Laan’, geschatte waarde 
ƒ 1200,-; Klaas 1032 en 1033 Molenbuurt, geschatte waarde 
1500,- en Simon het bedrag in geld. Onverdeeld blijven: Een 
huis en erf zijnde een broodbakkerij No. 414 Rustenburg Ka-
daster Sectie F No. 1168, groot 3 roeden 40 ellen. Een schuld-
bekentenis ten laste van Jacob Pondman groot ƒ 300,-. Een 
huis en erf met bleekveld te Zaandam aan het Kuiperspad Ka-
daster Sectie F No. 279 en 280. Zoon Aris wordt gekozen tot 
bewaarder der boedelpapieren en acten66.

6. Links het Mr. Cornelispad, rechts de achterkant van de bebouwing van het Blauwe Pad (Foto Gemeentearchief Zaanstad)
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De vierde generatie
Aris Kzn (Va) is de oudste zoon van Klaas en Trijntje. Hij wordt 
op 12 september 1820 geboren en Fries doopsgezind gedoopt 
op 29 april 1838. Hij trouwt op 30 april 1843 met Trijntje Pond-
man. Zij is op 28 maart 1819 geboren en Nederlands hervormd 
gedoopt. Uit dit huwelijk worden vier zonen en vijf dochters 
geboren. Twee dochters overlijden op jeugdige leeft ijd en 
geen van de zonen zal hun vader in het bakkersvak opvolgen.

Zoals boven beschreven krijgt Aris bij de boedelscheiding bakke-
rij ‘De Laan’ aan het Mr. Cornelispad. Op 1 april 1853 verkopen Aris 
en zijn broers Jan en Simon 11/12 deel van de bakkerij no. 414 aan 
het Rustenburg voor ƒ 641,67 aan Thomas Barklage, grofsmid te 
Koog aan de Zaan, 1/12 deel komt aan Klaas, de minderjarige zoon 
van Simon67. Na het overlijden van Johanna Maria Blaauboer 
wordt Aris op 11 augustus 1854 tot toeziend voogd benoemd 
over de minderjarige kinderen van zijn broer Jan68. Aris heeft  
kennelijk, net als zijn vader, een muzikale inslag. Want, net als zijn 

vader, wordt hij, samen met P. Oudt, op 11 maart 1856 door de ker-
kenraad van de Fries doopsgezinde gemeente te Zaandam West 
tot voorzanger verkozen69. Ook zijn verzoek aan de kerkenraad 
om samen met A. Bakker ‘zich te mogen oefenen in het orgelspel 
in ons kerkgebouw’, wordt op 1 februari1859 toegestaan70. Op 16 
januari 1862 meldt Aris aan de regenten van het Doopsgezind 
Weeshuis dat bij hem disponibel is 1/3 gedeelte in de rente, ten 
bedrage van ƒ 3 in de hypotheek ten laste van het huis van Jb. 
Pondman in der tijd aanbedeeld aan de kinderen van Jan Bes. Hij 
geeft  verder in bedenking dat het Weeshuis deze hypotheek zou 
overnemen. Het eerste wordt voor notifi catie aangenomen en 
het laatste met algemene stemmen afgewezen71. Op 10 maart 
1862 verkoopt Aris de broodbakkerij ‘de Laan’ aan het Mr. Cor-
nelispad inclusief ‘eene Machine voor Roggebrood’ en andere 
gereedschappen en het bewesten daarvan gelegen pakhuis of 
loots voor ƒ 1200 aan achterneef Jacob Pondman. Aris ontvangt 
van de koopsom ƒ 240 en de resterende ƒ 960 wordt gebruikt 
om de hypotheek aan minderjarige neef Klaas Bes Simonszoon, 
over wie Aris als voogd is aangesteld, af te lossen72. Op 1 april 
1862 wordt Aris failliet verklaard73. Curator is mr. J.S. Duyvis 
Jz. te Koog aan de Zaan. Het gezin woont dan op het Molenpad 
met knecht en dienstbode. Op 3 april 1862 verzoekt ds. Van Gil-
se om bijstand voor Aris. De kerkenraad heeft  dat bepaald op ƒ 
1 per week. Het wordt aan de regenten overgelaten om vast te 
stellen dat die toelage provisioneel wordt bepaald voor drie jaar 
op ƒ 1,50 per week74. De knecht vertrekt op 19 mei. Tussen mei en 
augustus 1862 verhuist Aris met z’n gezin naar Westzijde no. 606 
Schapenpad. Aris overlijdt daar op 19 augustus 1862.
Daarmee komt een einde aan ruim 110 jaar en vier generaties bak-
ker Bes in het doopsgezinde geslacht Bes te (West)Zaan(dam).

Va. Aris Kzn Bes, geboren Zaandam 12 september 1820, ge-
doopt Fries doopsgezind Zaandam 29 april 1838, brood-
bakker, bode van het begrafenisfonds ‘Uit Voorzorg’, 

7. Naast de deegmenger ‘eene Machine voor Roggebrood’ (foto Bakke-
rijmuseum te Hatt em)

8. Schema Familierelaties tussen de bakkers Bes
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Afkortingen
GAZ  Gemeentearchief Zaanstad
RANH  Rijksarchief Noord Holland
CBG  Centraal Bureau voor Genealogie
KA   Kerkelijk Archief
ONA  Oud Notarieel Archief
ORA  Oud Rechterlijk Archief
DTB.  Doop, Trouw en Begraafregisters

Noten
1. De provisorische genealogie van het doopsge-

zinde geslacht Bes afkomstig uit Westzaan is te 
vinden op: home.kpn.nl/j.bes.2/parentee.htm.

2. In de vroegste periode van de doopsgezinde, 
ook wel Mennoniten of Menniste gemeenten 
genoemd, waren er diverse afsplitsingen en 
scheuringen in deze gemeenten. Deze volledig 
autonome gemeenten werden vaak aangeduid 
met geografische namen of met de namen 
van de gebouwen waar de vergaderingen 
(godsdienstoefeningen) plaats vonden. Eind 17e 
eeuw waren er in Oost- en Westzaandam vier 
doopsgezinde gemeenten: De Waterlanders met 
twee vermaningen (kerkgebouwen) en de Frie-
zen, Vlamingen en Groninger Oude Vlamingen, 
elk met hun eigen vermaning. De Friezen waren 
sterk verweven met de Friezen uit het naburige 
Westzaan, die daar hun eigen vermaning hadden. 
In deze periode begint ook de zgn. vredehandel. 
De Waterlanders en Vlamingen vormen dan 
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van 
Westzaandam. In 1687 bouwen zij een nieuwe 
vermaning die het Nieuwe Huys wordt genoemd. 
In 1774 sluiten de Groninger Oude Vlamingen zich 
aan bij deze Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
van Westzaandam. De volgende fusie vindt 
plaats in 1841 wanneer de Verenigde Doops-
gezinde Gemeente van Westzaandam en de 
Friezen samen gaan. Om erfrechtelijke redenen 
wordt deze nieuwe gemeente de Friesch-Doops-
gezinde Gemeente genoemd. Om verwarring 
met oude naam Friezen te voorkomen wordt 
deze gemeente in de wandeling de Doopsge-
zinde Gemeente van de Westzijde genoemd. In 
tegenstelling tot de (Waterlandse) Doopsge-
zinde Gemeente van de Oostzijde. Tot 1948 
bestaan er dan in Zaandam twee doopsgezinde 
gemeenten met elk hun eigen vermaning. In 1948 
fuseren deze gemeenten tot de Doopsgezinde 
Gemeente Zaandam. In de jaren daaropvolgend 

wordt de vermaning aan de Oostzijde verkocht, 
zodat nu alleen het 1687 gebouwde Nieuwe Huys 
aan de Westzijde no. 80 als zodanig in gebruik is. 
Zie verder H.M. Romijn, Kroniek van de doopsge-
zinden in Zaandam, Zaandijk (1971)p. 118 ev.

3. GAZ ORA Inv. no. 1587 fol. 39.
4. Rolrederij is het vervaardigen van zeildoek 

(canvas) uit hennepvezels. 
 Jan Pieter Woudt en Klaas Woudt, Encyclopedie 

van de Zaanstreek A-K, Wormerveer, 1991, p. 321.
5. Jan Pieter Woudt en Klaas Woudt, Encyclopedie 

van de Zaanstreek L-Z, Wormerveer, 1991, p. 616.
6. GAZ ORA Inv. no. 1919 fol. 371.
7. GAZ ONA Inv. no. 5428 acte no. 104.
8. RANH DTB Westzaan 15 fol. 45.
9. GAZ ORA Inv. no. 1523 t/m 1525.
10. Dr. G.J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal, 

Leiden, 1897, p. 341.
11. GAZ ONA Inv. no. 5442 acte no. 141.
12. GAZ ORA Inv. no. 1526 fol. 158.
13. GAZ ONA Inv. no. 5430 acte no. 180.
14. GAZ ORA Inv. 1919 fol. 371, 372.
15. RANH DTB Westzaan 15 fol. 19.
16. RANH DTB Westzaan 21 fol. 130vo.
17. GAZ ONA Inv. no. 5428 acte no. 114.
18. RANH DTB Westzaan 15 fol. 19.
19. RANH DTB Westzaan 37.
20. RANH DTB Westzaan 37.
21. RANH DTB Westzaan 39.
22. GAZ ORA Inv. no. 1526 fol. 146vo.
23. RANH DTB Zaandam 81B p. I7.
24. GAZ ONA Inv. no. 5445 fol. 24.
25. GAZ ONA Inv. no. 5443 acte no. 130.
26. GAZ ORA Inv. no. 1602 fol. 145.
27. GAZ ORA Inv. no. 1605 fol. 209vo.
28. A. van Braam, Paden en padschappen van Zaan-

dam in de zeventiende eeuw; Wormerveer, 2000.
29. GAZ ONA Inv. no. 5445 acte no. 24.
30. GAZ ORA Inv. no. 1604 fol. 226.
31. GAZ ONA Inv. No 6046 acte no. 59.
32. GAZ ORA Inv. no. 1530.
33. GAZ ONA Inv. no. 5471 acte no. 3044.
34. GAZ ORA Inv. no. 1531.
35. GAZ ORA Inv. no. 1531.
36. GAZ ORA Inv. no. 1532.
37. GAZ ONA Inv. no. 5473 acte no. 3446.
38. GAZ ONA Inv. no. 5474 acte no. 3545.
39. GAZ ONA Inv. no. 5474 acte no. 3551.
40. GAZ ORA Inv. no. 1609 fol. 75.
41. GAZ ORA Inv. no. 1648 fol. 765vo.

42. GAZ ONA Inv. no. 6148 acte no. 857.
43. GAZ ORA Inv. no. 1610 fol. 94.
44. GAZ ONA Inv. no. 6152 acte no. 188.
45. GAZ ONA Inv. no. 6152 acte no. 199.
46. GAZ ORA Inv. no. 1648 fol. 99vo.
47. GAZ ONA Inv. no. 5487 acte no. 5274.
48. GAZ ORA Inv. no. 1534.
49. GAZ ONA Inv. no. 5465 acte no. 2295.
50. GAZ ONA Inv. no. 6178 acte no. 3254.
51. GAZ ONA Inv. no. 6276 acte no. 182.
52. GAZ ONA Inv. no. 6276 acte no. 183.
53. N. van Pommeren en H.L.M. van Heijnsbergen, De 

Zaansche Brandkroniek van 1656 tot 1941 p. 23; 
G. Oosterbaan, De Tweeling in de Ban; Zaandijk, 
1968, p 137.

54. GAZ KA 12 I Inv. no. 8.
55. Mededelingenblad voor de afd. Zaanstreek-Wa-

terland van de NGV No. 30, nov.1997 p. 200.
56. GAZ ORA Inv. no. 1535.
57. ARA Toegangsno. 2.01.30. Inventaris van 

Scheepssoldijrollen 1795 -1813; Inv. no. 163 (oud 
737) Ruysch, H.A. Schrikverwekker 1799.

58. GAZ KA 12 III Inv. no. 83-4.
59. GAZ KA 12 III Inv. no. 83-4.
60. RANH Arch. 39 Vrede- en Politiegerechten 

Zaandam Inv. no. 430 A. 43; zie ook huwelijkse 
bijlagen.

61. RANH Arch. Hyp. Kantoor Haarlem Reg. Hyp. 4 
Deel 120 No. 32; GAZ ONA Inv. no. 6266 acte no. 
153.

62. RANH Arch. Hyp. Kantoor Haarlem Reg. Hyp. 4 
Deel 43 No. 22; GAZ ONA Inv. no. 6277 acte no. 16.

63. GAZ KA 12 I Inv. no. 8.
64. RANH Hyp. Kantoor Haarlem Reg. Hyp. 4 Deel 27 

no. 83; GAZ ONA Inv. no. 6375 acte no. 63.
65. RANH Hyp. Kantoor Haarlem Reg. Hyp. 4 Deel 87 

no. 65.
66. GAZ KA 12 III Inv. no. 83-3; GAZ NNA Zaandam III 

Inv. no. 11 acte no. 93.
67. RANH Hyp. kantoor Haarlem Reg. Hyp. 4 Deel 

136 no. 91.
68. GAZ KA 12 III Inv. no. 83-5.
69. GAZ KA 12 II Inv. no. 9.
70. GAZ KA 12 II Inv. no. 9.
71. GAZ KA 12 IV Inv. no. 116.
72. RANH Hyp. kantoor Haarlem Reg. Hyp No. 4 Deel 

232 Acte no. 54.
73. CBG Dosier Bes advertenties.
74. GAZ KA 12 IV Inv. no. 116 en KA 12 II Inv. no. 10.

broodverkooper, overleden Zaandam 19 augustus 1862, 
trouwt Zaandam 30 april 1843 Trijntje Pondman, geboren 
Zaandam 28 maart 1819, overleden Zaandam 25 oktober 
1902, dochter van Arie Pondman en Jannetje Endt.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, geboren Zaandam 12 november 1843, ge-

doopt Fries doopsgezind Zaandam 30 maart 1862, 
hoofdoppasser in het Krankzinnigengesticht, onderdi-
rectrice, overleden Utrecht 30 november 1923.

2.  Johanna, geboren Zaandam 14 februari 1845, overle-
den Zaandam 26 oktober 1846.

3.  Johanna, geboren Zaandam 17 december 1846, overle-
den Zaandam 25 maart 1847.

4.  Johanna (Jansje), geboren Zaandam 2 juni 1849, ge-
doopt Fries doopsgezind Zaandam 22 maart 1868, 
naaister, overleden Heiloo 29 juni 1932.

5.  Arie, geboren Zaandam 8 juni 1851, overleden Zaan-

dam 6 juni 1890. Zijn lijk wordt om half tien ‘s morgens 
in het Noordzeekanaal gevonden.

6.  Trijntje, geboren Zaandam 11 januari 1853, overleden 
Zaandam 5 januari 1896.

7.  Antje, geboren Zaandam 6 juni 1855, gedoopt Fries 
doopsgezind Zaandam 14 april 1875, naaister, overle-
den Zaandam 17 december 1890.

8.  Klaas, geboren Zaandam 24 december 1857, gedoopt 
Fries doopsgezind Zaandam 14 april 1878, timmerman, 
overleden Haarlem 26 september 1951.

9.  Jan Jacob, geboren Zaandam 26 jun 1860, gedoopt 
Fries doopsgezind Zaandam 21 maart 1880, timmer-
man, fotograaf, winkelier, overleden Zaandam 6 juni 
1940, trouwt Zaandam 19 november 1902 Marijtje Of-
fenberg, geboren Zaandam 23 januari 1853, overleden 
Zaandam 30 juli 1940, dochter van Jan Offenberg en 
Grietje de Rooij.  <<
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Portret

Hermanus Jacobus de Weerd

Hermanus Jacobus de Weerd, geboren Deventer 14 april 1877, 
metaaldraaier bij N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefa-
briek v/h Nering Bögel te Deventer,overleden Deventer 19 juni 
1934, zoon van Antonij de Weerd en Maria Kers, trouwt De-
venter 4 augustus 1904 Alberta van Duuren, geboren Nijbroek 
5 februari 1876, overleden Deventer 3 mei 1958, dochter van 
Jannes van Duuren en Hendrika van Voorst.

Uit dit huwelijk:
1.  Antonie Johannes, geboren Deventer 24 juni 1905, overle-

den Deventer 10 augustus 1998.

2.  Johannes Marinus, geboren Deventer 18 januari 1908, 
overleden Deventer 14 april 1985.

3.  Hendrika, geboren Deventer 9 juni 1913, overleden Deven-
ter 6 augustus 1913.

De foto van mijn grootouders is gemaakt, waarschijnlijk bij de 
verloving ca. 1902, te Deventer bij de fotograaf D. Hekkert.

Nel de Weerd
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ROB  VAN  DRIE

Pijlers 1 en 2

De zeven pijlers van het  
genealogisch onderzoek

Het voorzittersoverleg van genealogische verenigingen onderschreef op 21 maart 
2015 de zeven pijlers van het genealogisch onderzoek. De verenigingen zullen de 
zeven pijlers uitdragen als code of practice om zo de kwaliteit van het genealogisch 
onderzoek te bevorderen. Hier worden ze één voor één besproken en toegelicht.
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Pijler 11: Bereid je genealogisch onderzoek goed voor
De zeven pijlers volgen het genealogische onderzoeksproces 
stap voor stap. Stamboomonderzoek is een historische disci-
pline; de onderzoeksmethodiek is dan ook nauw verwant aan 
die van historici. Grofweg ziet die er als volgt uit: een histo-
ricus stelt zich een bepaalde vraag, doet oriënterend onder-
zoek, vervolgens bronnenonderzoek, verwerkt de gevonden 
informatie en komt tot een conclusie, waarin hij de begin-
vraag beantwoordt. 

Begin met een vraagstelling
Genealogisch onderzoek begint ook met een vraagstelling of 
doelstelling. Die kan breed of smal geformuleerd worden. Zo 
kan een onderzoeker zich tot doel stellen een stamreeks of 
een naamreeks uit te zoeken. Of hij (of zij, natuurlijk) stelt zich 
een beperktere vraag, als: ‘Waar stond het geboortehuis van 
mijn overgrootvader?’ Het formuleren van een goede vraag 
helpt om de focus tijdens het onderzoek scherp te houden en 
niet af te dwalen. Probeer je bijvoorbeeld een bepaald gezin 
te reconstrueren op basis van een doopregister, dan is het 
verstandig de zoektocht hierop te concentreren en je bij het 
doornemen van de bron niet af te laten leiden door andere in-
teressante doopinschrijvingen. Je loopt dan beslist het risico 
informatie van het gezochte gezin over het hoofd te zien. 
Na het formuleren van een vraag of doelstelling oriënteert de 
onderzoeker zich op materiaal waarmee die vraag zou kunnen 
worden beantwoord. Vervolgens doet hij onderzoek in bron-
nen met historische persoonsinformatie om uiteindelijk tot 
de beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Tijdens 
het hele onderzoek wordt de gevonden informatie telkens 
kritisch geanalyseerd en op een systematische manier ver-
werkt. Dit onderzoekscomplex noemen we de ‘kritische ge-
nealogische methode’. 

Het belang van een goede voorbereiding 
Voor de verschillende fasen van het genealogisch onderzoek 
is de uitdrukking ‘een goed begin is het halve werk’ zeker van 
toepassing. 
In de oriënterende fase ga je na of iemand anders misschien al 
onderzoek deed dat je kunt gebruiken voor de beantwoording 
van je vraag. Dat kan het onderzoek aanzienlijk versnellen. Het 
online Genealogisch repertorium, te raadplegen via de catalo-
gus op de website van het CBG, is een mooi hulpmiddel om na 
te gaan of er al iets gepubliceerd is. Een even uitgebreide te-
genhanger voor online gepubliceerde stambomen bestaat er 
eigenlijk niet. Door slim te zoeken met Google, zoals door het 
combineren van namen en plaatsen, vind je soms onderzoeks-
resultaten die een aanwijzing opleveren voor de beantwoor-
ding van je vraag, of die deze misschien zelfs al beantwoorden. 
Maar voordat je dat kan zeggen, moet je je eerst terdege re-
kenschap geven van pijler 2: ‘Ga kritisch om met je bronnen van 
informatie’, die de volgende keer wordt besproken.
Ook bij de volgende fase van het onderzoek, wanneer archief-
bronnen bestudeerd gaan worden, kan het nodige voorbe-
reidende werk worden gedaan. Er zijn allerlei handleidingen 

uitgegeven die het onderzoek ondersteunen, van het meer 
algemene Verborgen Verleden Stamboomboek tot bijvoor-
beeld het door het CBG in de reeks ‘Voorouders van Verre’ uit-
gegeven Asal Oesoel voor Indisch onderzoek. 
Meer en meer informatie is online te vinden. Bezoek bijvoor-
beeld de website van de archiefinstelling waar je de bronnen 
verwacht die je wilt onderzoeken. Daar zijn vaak de nodige 
hulpmiddelen en toegangen te vinden. Zo bieden veel archief-
diensten op hun website FAQ’s, veelgestelde vragen met de 
bijbehorende antwoorden, of handleidingen voor een bepaald 
type onderzoek of voor het gebruik van een bepaalde bron. 
Ook online archiefinventarissen zijn een goed hulpmiddel 
voor de voorbereiding van het onderzoek. Vergeet daarbij 
vooral de inleiding van de inventaris niet: die beschrijft de 
achtergrond van het archief en maakt duidelijk hoe je er on-
derzoek in kunt doen. En als het meezit is er een nadere toe-
gang gemaakt die de weg wijst naar de originele bron, online 
of ter inzage bij de archiefinstelling. 
De voorbereiding van een ‘fysiek archiefbezoek’ begint bij het 
raadplegen van de openingstijden op de website van de instel-
ling. Daarna is het nuttig een ‘boodschappenlijstje’ te maken 
met de bronnen die je wilt gaan raadplegen, bijvoorbeeld de re-
gisters, met bijbehorende aktenummers. Ook dat helpt om ef-
ficiënt onderzoek te doen. En je voorkomt zo dat je jezelf in de 
studiezaal op een gegeven moment de vraag moet stellen wat 
je nu ook al weer in het bevolkingsregister wilde opzoeken. Of 
dat je bij thuiskomst ontdekt: ‘Nou heb ik toch vergeten om ...’

Pijler 22: Ga kritisch om met je bronnen 

Stamboomonderzoek doen we aan de hand van ‘bronnen’. Een 
bron is kort gezegd ‘elk object en elke persoon waaraan infor-
matie wordt ontleend’. Om de waarde van de bron en haar in-
formatie in te kunnen schatten is een kritische houding nodig. 
Van een genealoog wordt in dat opzicht hetzelfde verwacht 
als van een rechercheur of journalist. Hij moet zijn bronnen 
weten te vinden en ze vervolgens op waarde kunnen schatten. 
Geloof niet alles wat geschreven of gedrukt staat of wat je 
van een zegsman hoort.

Originele of afgeleide bron
In de eerste plaats is het van belang dat je je als onderzoeker 
afvraagt of je met een originele bron te maken hebt of een af-
geleide daarvan. Een originele bron is de eerste vorm waarin 
informatie is vastgelegd. 
Geboorteakten in een gemeentelijk geboorteregister en tes-
tamenten in een notarieel protocol zijn voorbeelden van ori-
ginele genealogische bronnen. Een één-op-één kopie van een 
bron bevindt zich nog dicht bij het origineel. De kans is groot 
dat de inhoud integraal is overgenomen en dus ongewijzigd is 
gebleven. Dat geldt voor een papieren duplicaat, een gelijktij-
dig met het origineel gemaakt afschrift, zoals een grosse van 
een notariële akte of een archiefkopie van een akte van in-
demniteit die door een ontvangend gerecht van begin tot eind 
in een register is overgeschreven. 
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Zo’n integrale kopie kan fouten bevatt en, daar moet de onder-
zoeker op bedacht zijn. 
Indien de bewerker van een bron meer gaat interpreteren en 
samenvatt en, stijgt de kans op fouten. Hoe meer hij samenvat, 
weglaat, of construeert, des te groter wordt het risico op mis-
sers. Neem bijvoorbeeld de bewerking van een doopregister. 
Als de bewerker zich beperkt tot het in chronologische volgor-
de overnemen en samenvatt en van de doopinschrijvingen, zon-
der toevoegingen, dan blijft  de kans op fouten en onjuiste inter-
pretaties beperkt. Maar maakt hij een complete reconstructie 
van gezinnen op basis van het register, dan ontstaat het risico 
op misinterpretatie, waardoor bijvoorbeeld kinderen de ver-
keerde ouders toegewezen krijgen of worden vergeten. 

Terug naar de bron
Als een bewerkt doopboek vervolgens wordt gebruikt als de 
enige informatiebron voor de reconstructie van een gezin in 
een familieboek en zo in druk verschijnt, dan wordt weer een 
volgende ‘interpretatielaag’ toegevoegd aan de gebruiksge-
schiedenis van de informatie: van oorspronkelijke bron via 
bronbewerking tot publicatie. Elke bewerkingsslag kan infor-
matie hebben verminkt.
Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor geboorte- en overlijdens-
informatie die gebaseerd is op huwelijksbijlagen. Klassieke 
fouten in huwelijksbijlagen zijn doopdata die als geboorteda-
ta zijn opgegeven, en begraafdata die voor overlijdensdata 
worden gehouden.
Een van de belangrijkste vuistregels voor de genealoog is dan 
ook: ‘Ga terug naar de originele bron.’ In de hier boven gegeven 
voorbeelden betekent dit: raadpleeg het originele doopregis-
ter en het overlijdens- of begraafregister en interpreteer zelf 
de informatie die ze bevatt en. 
Let er bij het doornemen van de originele bronnen ook op of er 
‘gaten’ zitt en in de opeenvolgende inschrijvingen. Ontbreken 
er bijvoorbeeld in het trouwregister huwelijken over een be-
paalde periode? Kijk ook naar de ‘hand’ van de schrijver. Is er 
informatie in een andere hand bijgeschreven, dan vraagt dat 
om een kritische analyse. Zo vinden we soms een familienaam 
toegevoegd aan een doopinschrijving waarin de vader oor-
spronkelijk alleen met patroniem wordt vermeld. Was de fami-
lienaam dan ten tijde van de doopinschrijving wel in gebruik?

Perspectief van de informant
Eenmaal terug bij de originele bron blijft  een kritische hou-
ding dus vereist. Zo is het van belang je af te vragen wat pre-
cies de relatie is tussen de informant en de door hem gegeven 
informatie. Is hij zelf getuige van iets geweest, of heeft  hij 
het ‘van horen zeggen’. Heeft  het feit zich kort geleden afge-
speeld of is het langer geleden en moet de informant zijn ge-
heugen aanspreken. Dat alles bepaalt de betrouwbaarheid 
van de informatie.
Wanneer een echtgenoot het overlijden van zijn jong overle-
den vrouw aangeeft  en daarbij de namen van zijn schoonou-
ders vermeldt, dan is de kans groot dat deze kloppen. Geeft  
een buurtgenoot bij het overlijden van een weduwnaar op 
leeft ijd de namen van diens ouders, dan is de kans groter dat 
daar fouten in geslopen zijn. Maar in beide gevallen geldt dat 
deze vermeldingen door verder bronnenonderzoek bewezen 
dan wel ontkracht moeten worden. 

Kortom
Ga met een kritische houding aan de slag met je bronnen en 
ga daarbij (terug) naar een originele bron. Probeer daarin bij 
een betrouwbare getuigenis (en liefst meer) van een feit te 
komen, die zo kort mogelijk na het gebeuren is opgetekend. 
Beschouw afgeleide bronnen, bronnenpublicaties en genea-
logische publicaties (op papier of op internet) slechts als vin-
gerwijzingen en hou er rekening mee dat ze je op een dwaal-
spoor kunnen brengen. 

Dank
Deze serie artikelen is met toestemming van Rob van Drie overgenomen 
uit Gen. Rob van Drie is hoofd van de sectie expertise en plaatsvervan-
gend directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. 
Meer informatie over de kritische genealogische methode en het genea-
logisch onderzoeksproces is te lezen in Rob van Drie, Verborgen verle-
den; Het stamboomboek (Zwolle 2014) 22-23. 76-84.

Volgende keer: Pijlers 3 en 4.  <<

2. Kerkboek van Zuidland, merkwaardige inschrijving. Bron: GN 2014-1/2, p.26-27.

Noten
1.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 21 (2015) nr. 3 blz. 58-59.
2.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 21 (2015) nr. 4 blz. 58-59.
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Portret

sau 6 februari 1887, overleden aldaar 13 maart 1954. Zij is 
in haar eigen huis aan de Nieuwstraat op tragische wijze 
vermoord door een dorpsgenoot, een gepensioneerde 
spoorwegbeambte. Het motief van de dader was een con-
flict over een lening van fl. 100.

7.  Joannes Franciscus Emilius Martens (Emile), landbouwer, 
geboren Baarle-Nassau 26 april 1888, overleden aldaar 27 
april 1934.

8.  Maria Aloïsia Martens, geboren Baarle-Nassau 27 mei 
1889, overleden aldaar 11 augustus 1892.

9.  Johannes Petrus Ilarius Martens, geboren Baarle-Nassau 
15 november 1889, overleden aldaar 15 februari 1890.

10.  Johannes Franciscus Augustinus Martens, geboren Baar-
le-Nassau 24 april 1891, overleden aldaar 22 februari 1892.

Op de foto is afgebeeld de weduwe Maria Soffia (Sophie) 
Martens-van Gorp en haar kinderen Gusta (2), Gust (3), Marie 
(4), Lisa (5), Wies (6) en Emile (7).
De foto is in 1899 door een onbekende fotograaf gemaakt te 
Baarle-Nassau (Nieuwstraat) in opdracht van Petrus Johan-
nes Arnoldus (Nol) van Gorp, oudste broer van Maria Soffia. 
Nol was woonachtig in Borgerhout (B). Op de achtergrond is 
de Sint Remigiuskerk te Baarle-Hertog (B) zichtbaar.

Hans Geerts

Maria Soffia van Gorp

Maria Soffia van Gorp, geboren Alphen (NB) 16 februari 1851, 
overleden Baarle-Nassau 9 december 1914, trouwt Alphen 21 
oktober 1876 Cornelis Franciscus (Frans) Martens, geboren 
Baarle-Nassau 26 december 1841, bouwman, voerman, over-
leden Baarle-Nassau 13 september 1894.

Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren in de periode 
1878-1891. Hiervan stierven er vier op zeer jonge leeftijd. De 
zes andere kinderen zijn geen van allen gehuwd.
1. Joannes Franciscus Emilius Martens, geboren Baar-

le-Nassau 13 maart 1878, overleden aldaar 1 april 1884.
2.  Maria Augusta Adriana Martens (Gusta), geboren Baar-

le-Nassau 7 april 1879, overleden aldaar 29 december 1901 
aldaar.

3.  Augustinus Victor Maria Martens (Gust), geboren Baar-
le-Nassau 23 april 1881, landbouwer, overleden aldaar 23 
september 1909.

4.  Maria Antonia Elisabeth Martens (Marie), geboren Baar-
le-Nassau 31 mei 1883, overleden aldaar 29 november 
1902.

5.  Maria Elisabeth Sophia Martens (Lisa), geboren Baar-
le-Nassau 18 augustus 1885, overleden 17 juni 1923 in een 
krankzinnigengesticht te Hoogstraten (B). Van juni 1921 tot 
maart 1923 werd zij verpleegd in Huize Voorburg te Vught.

6.  Mara Louisa Sophia Martens (Wies), geboren Baarle-Nas-
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Wapenregistraties 
Nederlands College Heraldiek

De registratie van familiewapens is vernieuwd, 
vooral onder invloed van organisatorische verande-
ringen vanaf 2015, zoals het beëindigen van de 
wapenregistratie door het Centraal Bureau voor 
Genealogie. Sindsdien zijn de wapenregistraties 
van de Nederlandse Genealogische Vereniging en 
de Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG) 
‘OnsVoorgeslacht’ samen gegaan in het Nederlands 
College Heraldiek, onderdeel van de NGV Sectie 
Heraldiek. Hiertoe is in 2016 een protocol wapen-
registratie opgesteld en een bestuurlijk convenant 
tussen de verenigingen ondertekend.

In Nederland staat het iedereen vrij een wapen aan te nemen, 
maar dit is niet wett elijk geregeld, met uitzondering voor wa-
pens van de adel en overheidswapens waarvoor de overheid 
twee eeuwen geleden de Hoge raad van Adel instelde.
Bij anderen is echter ook de behoeft e om als men een wapen 
wil gaan voeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van genealo-
gisch onderzoek een kenteken van familieverwantschap wil 
vestigen, om dat dan te doen op de juiste manier volgens de 
heraldische regels en uniek voor de eigen familie. Het proces 

Koning (Beek, Limburg) Beschrijving: in zwart een gouden korenschoof.
Helmteken: een rood hart.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1918 voor de familie ontworpen bij gelegen-
heid van een zegelring en in 2015 opnieuw getekend door Piet 
Bults ma-Vos te Oosterwolde ten behoeve van de naamdra-
gende nakomelingen van de vader van de aanvrager. Daarbij 
zijn de kleuren nieuw bepaald.

Geregistreerd op verzoek van Elizabeth Marie Wilhelmina Chris-
tina Koning, beeldend kunstenaar, geboren te Beek (Limburg) op 
25 december 1966, wonende te Blaricum, dochter van Frits Da-
niel Koning en Maria Anna Antonia van de Weetering.

Registratie NRF 2016.245
Amsterdam, 22 juni 2016

In het Nederlands Register Familiewapens (NRF) zijn ingeschreven de volgende wapens:

van wapenregistratie biedt daarvoor de begeleiding en on-
dersteuning door deskundige heraldici.
De in de afgelopen jaren bereikte samenwerking staat in het 
perspectief van uitbreiding met nog andere landelijke orga-
nisaties. Er is bij landelijk overleg in het algemeen veel over-
eenstemming tussen de heraldici over doelen en normen van 
wapenregistratie in Nederland.
Onveranderd is het doel van het College Heraldiek om op he-
raldisch en genealogisch verantwoorde wijze familiewapens 
vast te leggen en te publiceren in druk, zoals in dit blad, en op 
internet toegankelijk te maken. Dit geldt zowel voor oude wa-
pens die men bij genealogisch onderzoek van de familie heeft  
gevonden als nieuwe wapens waarmee in één beeld uitdruk-
king wordt gegeven aan de familie, of een wapen dat men als 
persoon wenst aan te nemen.
Van elk geregistreerd wapen wordt een fraaie wapenbrief 
uitgereikt. Voor velen vormt de registratie ook een bekroning 
van hun genealogisch en heraldisch onderzoek.

In dit nummer van Gens Nostra wordt de publicatie van recen-
te wapenregistraties hervat. Informatie over eerder geregis-
treerde wapens zijn bij het College op te vragen, evenals een 
informatie set met registratieformulier voor wie een wapen-
registratie overweegt. Aan te vragen via e-mail: info@heral-
diek.net.

Willem van Zon
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Bootsma (Wymbritseradeel, Friesland)

Beschrijving: doorsneden A. in goud drie rode struisveren 
waaiersgewijs geplaatst en komende uit de snijlijn; B. in blauw 
een omgekeerde zilveren wassenaar vergezeld beneden van 
drie gouden sterren, 1-2. 
Helmteken: de struisveren van het schild komende uit een 
helmkroon.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Dit wapen is gevoerd sinds Gosse Bootsma (1866-1938) zijn 
vrouw Akke Vellinga (1867-1938) het verwerkte in een bor-
duurwerk, in bezit van de familie. Hun naamdragende nako-
melingen kunnen dit wapen voeren. 
De oudst beschreven voorouders zijn Jentje Jans, van Abbe-
ga, geboren omstreeks 1735, zoon van Jan Durks, van Itens, en 
Gerbrig Hettes, van Lutkewierum; gehuwd te Westdongera-
deel op 11 mei 1760 met Wypkje Wijbes. Hun kinderen gingen 
de naam Bootsma voeren. De naamsaannemingsakte van 
zoon Lieuwe Jentjes Bootsma is getekend te Wymbritsera-
deel op 20 december 1811. 

Geregistreerd op verzoek van Sjoerd Gosse Bootsma, gebo-
ren te Leerdam op 25 augustus 1966, wonende te Zuilichem 
(Gelderland), zoon van Gosse Bootsma en Hendrika Frankje 
de Jager.

Registratie NRF 2016.249
Amsterdam, 22 juni 2016

Heersink (Hummelo en Keppel, Gelderland)

Beschrijving: in goud, blauw gekapt, een rode St Jacobs-
schelp, vergezeld van twee gouden korenschoven.
Helmteken: een uitkomende rode leeuw, blauw getongd en 
genageld.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2016 voor aanvrager ontworpen door Achim 
Schreurs te Zutphen. De oudst beschreven voorouders zijn 
Lammert Heersink, gedoopt (NG) te Hummelo op 18 decem-
ber 1785, zoon van Jan Hendrik Heersink en Geesken Garret-
sen, overleden aldaar op 18 december 1823; gehuwd te Hum-
melo op 15 mei 1808 met Johanna Kappers (soms Cabbes), 
gedoopt te Hummelo op 21 oktober 1781, dochter van Willem 
Kappers en Aaltjen Berenschot.

Geregistreerd op verzoek van Marnix Ernestus Heersink, 
geboren te Steenderen op 21 januari 1948, wonende te Velp, 
zoon van Jan Heersink en Grada Wilhelmina Hillen.

Registratie NRF 2016.250
Amsterdam, 16 november 2016
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Klimecki (Kerkrade, Limburg)

Beschrijving: in rood een gewende zilveren keper, rakend aan 
de schildrand, vergezeld links van een zilveren penning.
Helmteken: een zilveren vlucht met de slagpennen van rood 
en zilver.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2016 ontworpen door Willem van Zon te 
Utrecht ten behoeve van de aanvrager en de naamdragende 
nakomelingen van diens vader.
Aanvrager stamt af van Dionizy-Franciszek Klimecki, geboren 
te Klodawa (Polen) op 8 oktober 1811, als zoon van Dionizy Kli-
mecki en Marianna Zelaszkiewicz; gehuwd aldaar op 30 janua-
ri 1833 met Agnieszka Tobolska, geboren op 29 februari 1814. 
De vader van de aanvrager vestigde zich omstreeks 1945 in 
Nederland.

Geregistreerd op verzoek van Pawel Klimecki, geboren te 
Kerkrade op 21 januari 1966, wonende te Amstelveen, zoon 
van Franciszek Klimecki en Helena Poplawska.

Registratie NRF 2016.236
Amsterdam, 7 september 2016

Koopmanschap (Weesp, Noord-Holland)

Beschrijving: in zilver een aanziende Mercurius met gevleu-
gelde gouden helm en vanaf de linker schouder een omslag-
doek, in de rechterhand een gouden Mercuriusstaf en de lin-
kerhand houdende aan een hoorn des overvloeds, steunend 
tegen een baal en een vat, alles van natuurlijke kleur en met 
rechts een rode stappende haan alles geplaatst op een groe-
ne grond waarboven blauw water met rechts een schip varend 
met alle zeilen bij van natuurlijke kleur.
Helmteken: een smid met een opgeheven hamer en in de an-
dere hand een smidstang met een werkstuk vasthoudende op 
een aambeeld, alles van blauw.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Het schild is overeenkomstig het oorspronkelijke wapen van 
Cornelis Koopmanschap (Weesperkarspel 1759-1822), en 
aldaar president gemeentebestuur 1816. Het is in 1816 afge-
beeld op een wapenbord van het gemeentebestuur.
Dit wapen is in 2015 door aanvrager gecompleteerd met 
helmteken ten behoeve van de naamdragende nakomelingen 
van zijn grootvader Wilhelmus Koopmanschap, geboren te 
Naarden op 1 december 1900, smid, overleden aldaar op 1 ja-
nuari 1976, gehuwd te Naarden op 12 november 1924 met Hen-
drica Johanna de Bruin, geboren te Naarden op 9 maart 1901, 
overleden aldaar op 9 juli 1979.

Geregistreerd op verzoek van Petrus Johannes Koopman-
schap, geboren te Bussum op 8 september 1967, van beroep 
smid in Naarden van 1995 tot 2010, wonend aldaar, zoon van 
Wilhelmus Johannes Koopmanschap, smid, en Adriana Petro-
nella Hermania van den Berg.

Registratie NRF 2016.234
Amsterdam, 13 april 2016
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Langedijk (Schagen, Noord-Holland)

Beschrijving: in zilver een omgekeerde keper, vergezeld bo-
ven van een roos, groen gepunt en goud geknopt, en onder 
van een drieberg, alles rood.
Helmteken: drie struisveren van rood, zilver en rood, op de 
middelste de roos van het schild.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 1987 ontworpen door Jan Zeeman te Alkmaar 
voor de vader van de aanvrager en ten behoeve van diens 
naamdragende nakomelingen. 
De oudst beschreven voorouders zijn Jan Cornelis Langedijk, 
gedoopt te Barsingerhorn op 8 februari 1681, zoon van Gerrit 
Jansz Langedijk en Marijtje Adriaans; getrouwd te Schagen 
op 20 december 1699 met Marijtje Claes.

Geregistreerd op verzoek van Erik Jan Langedijk, geboren te 
Oterleek (Noord-Holland) op 26 april 1964, wonende te Am-
sterdam, zoon van Cornelis Langedijk en Magdalena Mechiel-
sen.

Registratie NRF 2016.251
Amsterdam, 16 november 2016

Lans (Zwolle, Overijssel) 

Beschrijving: in groen twee schuin gekruiste gouden toernooi-
lansen vergezeld boven, rechts en links van een gouden ster.
Helmteken: een gouden ster.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2015 ontworpen door Henk ‘t Jong te Dor-
drecht voor de aanvrager ten behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van de oudst beschreven voorouders Tije Car-
sten Lans, gedoopt te Meppel circa 1648, begraven te Zwolle 
op 27 december 1699, zoon van Carst Gerrits en Geesjen Jans; 
getrouwd te Zwolle op 26 november 1667 met Merrigje Her-
mensdr Meulenhof, gedoopt te Zwolle op 26 oktober 1645 en 
begraven aldaar op 20 april 1723. 
Het schild is sinds het begin van de 19de eeuw bij familieleden 
bekend met zilveren stukken. De  kleuren en het helmteken 
zijn nieuw bepaald.

Geregistreerd op verzoek van Adriaan Johan Lans geboren te 
Vlaardingen op 20 januari 1955, wonende te Apeldoorn, zoon 
van Johannes Jacobus Lans en Gerda Duran.

Registratie NRF 2016.240
Amsterdam, 13 april 2016
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GERARD  VAN  DRIELEN

Adam Reichenberger,  
een glasmaker uit de Oberpfalz

Omstreeks 1708 kwam Adam Reichenberger, een (voormalig) glasmaker, aan 
in de Republiek der Nederlanden na een lange reis vanuit het Duitse Beieren. 
De vraag waarom Adam naar Nederland kwam zal waarschijnlijk onbeantwoord 
blijven, maar de vraag waarom hij vertrok uit Beieren zal verderop in dit artikel 
wel worden beantwoord. Hij werd de stamvader van het geslacht Rijkenberg dat 
nu, in de eenentwintigste eeuw, nog steeds naamdragers heeft. Zijn nazaten 
hebben tot op de dag van vandaag vaak een overeenkomstige ondernemersgeest. 
Enkele beroepen die voorkomen in de genealogie zijn (water-)molenaar, koopman, 
schoenhandelaar en slager.

1. Waldmünchen (1740), Beieren, Duitsland
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In dit artikel wordt de voorgeschiedenis van Adam Rijkenberg 
nader bekeken. Het startpunt was zijn trouwakte, waarin een 
verwijzing naar zijn geboorteplaats is opgenomen. Zijn nage-
slacht komt hier niet aan bod, daarover is genoeg te vinden op 
het internet.

Bij zijn ondertrouw op dinsdag 26 juni 1708 in Amersfoort 
geeft hij aan geboren te zijn in ‘Waltmunchen in de Palts’. 
Waldmünchen bestaat nog steeds en ligt in het Duitse Beie-
ren pal aan de Tjechische grens.
De trouwakte bleek moeilijk leesbaar en er was een ervaren 
genealoog1 voor nodig om deze te ontcijferen. In de akte is 
nog sprake van Adam Rijchenperck, hetgeen later is omge-
vormd tot Rijkenberg. De naam in de akte is wel een verwij-
zing naar zijn Duitse achternaam, zoals later zou blijken.

De transcriptie van de trouwakte is als volgt:

Opden 26e Junij 1708. Pr(rese)nt(ibus)de H(eer)
Methorst Schepen.
Comp(areer)den Adam Rijchenperck, geboortigh tot 
Waltmunchen inde Palts, meerderjarigh j(ong) m(an)T(oekom-
stige):
B(ruidegom): geass(isteer)t vermits geen ouders in leven 
heeft, met
Frans Joseph sijn goede bekende Ende Cornelia 
van Ginckel, j(onge) d(ochter) T(oekomstige):B(ruid):, geas-
s(isteer)t met Anthonij
van Ginckel haer vader, ende v(er)socht etc.
publ: eodem die 

In de marge staat:
Dijnsdagh
Den 3e Julij 1708
‘t 2e geboth
den 10e d(it)o ‘t 3e
geboth
den 13e d(it)o getroud.

De transcriptie gaf aanleiding om personen in Duitsland te 
benaderen. Via het internet werd contact gezocht met Georg 
Ederer2 († 2014), een specialist in het lezen van katholieke 
doopboeken. Ook het Bischöfliches Zentralarchiv in Regens-

burg werd aangeschreven, beide contacten leverden nage-
noeg dezelfde gegevens op.

Onze Adam Rijkenberg werd geboren op 11 april 1685 
als Adam Reichenberger in Schmalzgrub, een gehucht 
noord-oostelijk van Waldmünchen. Zoals wel vaker gebeurde 
had Adam bij zijn trouwakte het nabijgelegen Waldmünchen 
opgegeven in plaats van het gehucht Schmalzgrub. Schmalz-
grub werd hoofdzakelijk door Duitse burgers bewoond, in 
tegenstelling tot het vlakbij gelegen Wassersuppen, dat tot 
het koningrijk Bohemen behoorde. Beide plaatsen liggen te-
genwoordig in Tsjechië. Nemaničky (Schmalzgrub) behoorde 
tot de katholieke parochie Waldmünchen. Nemanice (Was-
sersuppen) had een eigen parochie. Deze parochie werd 
overigens pas in 1786 opgericht, voor die tijd behoorde Was-
sersuppen tot de parochie Klentsch (Klenčí pod Čerchovem). 
Voor het zoeken naar gegevens komen beide parochies in 
aanmerking.

Het onderzoek leverde informatie over de ouders van Adam 
op. Zijn vader was Michaël Reichenberger, glasmaker of 
glasslijper. Zijn moeder was Walburga N.N. Het echtpaar 
kreeg vier kinderen, drie meisjes en één zoon, onze Adam. 
Adam werd ook glasmaker, zoals blijkt uit een notitie in het 
boek van Josef Blau3. Maar daarover later meer.
Wat is nu een glasmaker en waar werkten zij? Het Beierse en 
Boheemse woud was rijk aan grondstoffen die nodig zijn om 
glas te maken, namelijk hout en kwarts. Het glas werd ge-
maakt in zogenaamde glashutten. Deze glashutten werden 
regelmatig verplaatst, als de aanvoer van hout te omslachtig 
werd. Het glas maken was een aanslag op het bos, het liet een 
spoor van ontbossing achter. De glashut werd afgebroken en 
een stuk verder weer opgebouwd, men sprak van ‘wandelen-
de’ glashutten. De glasmakers trokken van het noorden naar 
het zuiden. Een aantal plaatsen4 in dat gebied ontlenen hun 
naam aan de glashutten die daar eens hebben gestaan.

Het betreffende gebied was dun bevolkt en werk was 
schaars. De bewoners leefden5 overwegend van vlasspinne-
rij, weven, vervaardiging van houtprodukten en het werken 
in de lokale glashut. Het leven was geen vetpot, de naam 
Wassersuppen (water(ige) soep) wijst op de lokale armoede. 
Daarnaast lag het gebied ook ver van de gangbare handels-

2. Trouwakte Adam Rijchenperck en Cornelia van Ginckel
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routes. Het werken in een glashut was zwaar en ongezond, 
de mensen die er werkten stierven vaak al op jongere leeftijd. 
Wat deed Adam besluiten om dit beroep vaarwel te zeggen 
en te vertrekken naar een andere plek? Het boek van Josef 
Blau geeft hierover uitsluitsel:

1705. Adam Reichenberger, Glasmacher in Eisenstein, stritt 
und raufte mit dem Glasmacher Georg Götzinger.

De twee maakten ruzie en vochten met elkaar. De nog jonge 
Adam (hij was toen 20 jaar oud) was waarschijnlijk nog wat on-
besuisd. Dit verklaart mogelijk waarom Adam drie jaar later 
opduikt in Nederland. Waarschijnlijk was deze ruzie aanlei-
ding om het beroep van glasmaker te laten voor wat het was 
en het geluk ergens anders te gaan zoeken.
De aantekening geeft ook aan dat Adam niet meer in Schmalz-
grub maar in Eisenstein woonde en werkte. Waarschijnlijk 
wordt het Beierse Eisenstein bedoeld, dat ten zuid-oosten van 
Waldmünchen ligt op zo’n 60 kilometer afstand.

De afstand van Eisenstein naar Amersfoort is een kleine 900 
kilometer. Welke ontberingen en avonturen heeft Adam be-
leefd voordat hij in het huwelijk kon treden met zijn Neeltje? 
De ruzie met een andere glasmaker was, zo mogen wij aan-
nemen, de reden van zijn vertrek naar Nederland. In die tijd 
was er in de Republiek der Nederlanden een grote welvaart. 
Dit was blijkbaar ver buiten de Republiek bekend, gezien het 
grote aantal Duitse immigranten in die periode (zo’n negen 
procent6 van de totale bevolking in de Republiek). De keuze 
van Adam om naar Nederland te komen lijkt logisch. Waar-
schijnlijk kwam hij te voet. Hij zal onderweg hier en daar wat 
werk hebben verricht om in zijn onderhoud te voorzien. In 
Amersfoort was destijds een glashuis. Het is mogelijk dat dit 
de reden is waarom Adam in Amersfoort terecht kwam. In het 
glashuis waren veel Duitsers7 werkzaam.

De nazaten van Adam en Neeltje zijn grotendeels in kaart 
gebracht.8 De uitdaging voor verder onderzoek ligt nu bij de 
ouders van Adam, Michaël en Walburga, en de ouders van Mi-
chaël, Hans Peter en Margaretha. Over hen is veel minder be-
kend. Waarschijnlijk zijn Michaël en Walburga in Wassersup-
pen getrouwd, maar de huwelijksinschrijving is niet gevonden. 
Een hypothese is dat Walburga uit Wassersuppen afkomstig 
is. Er zijn drie dopen bekend in de parochie Klentsch waar-
van één mogelijk de Walburga N.N. betreft waarmee Michaël 
getrouwd is. De kerkboeken uit die periode zijn door brand 
beschadigd. De registratie in de kerkboeken van Klentsch 
beginnen in 1647. Het huwelijk was waarschijnlijk in 1682 en 
dit moet eigenlijk geregistreerd staan. Het huwelijk is echter 
door Georg Ederer niet gevonden in de boeken van de paro-
chie Waldmünchen. Het huwelijk heeft daarom waarschijnlijk 
elders plaats gevonden. Indien Walburga inderdaad uit Was-
sersuppen (parochie Klentsch) komt zou men verwachten dat 
het huwelijk daar heeft plaats gevonden. Maar zoals gezegd is 
dit niet aangetoond en zijn gegevens door brand verloren ge-
gaan.

Waarschijnlijk komt de vader van Michaël Reichenberger, 
Hans Peter Reichenberger, niet uit Schmalzgrub. Onderzoek 
via het internet levert een aantal andere Reichenbergers 

3. Nemanice (Wassersuppen) in Tsjechië

4. Glas afkomstig uit het Boheemse woud
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op die glasmaker en zelfs glasmeester waren. Indien de op-
merking van Georg Ederer klopt, dat de glasmakers vanuit 
het noorden naar het zuiden trokken, dan moeten we de ge-
boorte van Hans Peter in noordelijke richting zoeken. De ge-
boorte zal rond 1630/1635 plaats hebben gevonden en moet 
wellicht worden gezocht in Waidhaus, dat ten noorden van 
Waldmüchen ligt, op ongeveer 40 kilometer afstand.

Siegfried Poblotzki9 heeft een artikel geschreven over een 
Hans Reichenberger, glasmeester van Reichenau. Deze Rei-
chenbergers kwamen uit Waidhaus. Hans Reichenberger 
bouwde een glashut in de omgeving van Waidhaus. Ook zijn 
vader en zijn opa waren werkzaam als glasmaker. Graaf Frie-
drich III (Pfalzgraf10 bei Rhein) verleende in het jaar 1594 aan 
Hans Reichenberger, en al zijn nazaten, een wapen.
Een schuin gedeeld schild, in het onderste deel twee witte en 

twee zwarte balken, in het bovenste deel een gele leeuw op 
een rode achtergrond. Uit de helm ontspringt een gele leeuw 
met een drinkglas in zijn klauw.
Het drinkglas kan als verwijzing naar het maken van glas wor-
den gezien.

Hans Reichenberger stierf in 1613. Zijn zoon Sebastian volgde 
hem op. In 1621 werd de glashut met de grond gelijk gemaakt 
door veldmaarschalk graaf von Mansfeld (30-jarige oorlog). 
Sebastian stierf in 1625 aan de pest.
Is onze Hans Peter een nazaat van Hans Reichenberger? Het 
lijkt mogelijk. Als dit zo is dan kan de Nederlandse tak Rijken-
berg blij zijn met het, door graaf Friedrich III verleende, wapen.

Afsluitend zijn de stamboom gegevens van Hans Reichenber-
ger (Waidhaus) en Hans Peter Reichenberger (Schmalzgrub) 
opgenomen in dit artikel. Hopelijk wordt de vraag of er een 
connectie is tussen de beide takken in de toekomst nog be-
antwoord. De reden dat Adam Rijkenberg is vertrokken uit de 
Palts lijkt te zijn gevonden door de zinsnede in het boek van 
Josef Blau. Door de ruzie met een andere glasmaker was zijn 
positie niet meer te handhaven en moest hij zijn beroep van 
glasmaker opgeven. Dit heeft er voor gezorgd dat er nu een 
geslacht Rijkenberg bestaat in Nederland. De auteur is een 
nazaat van Adam Rijkenberg.

Genealogie Reichenberger te Schmalzgrub

I.  Johann (Hans) Peter Reichenberger (Joannis Petry), gebo-
ren 1630/1635, (waarschijnlijk) glasmaker, trouwt Marga-
retha N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Michaël Reichenberger, volgt II.
2.  Johann Reichenberger (Joannes), gedoopt Schmalz-

grub, 29 januari 1658.
3.  Margaretha Reichenberger, gedoopt Schmalzgrub, 13 

oktober 1658.
4.  Wolfgang Reichenberger (Wolfgangus), Schmalzgrub, 

gedoopt 2 augustus 1660.

5. Een van de doopakte’s met de naam Walburga (1658)

6. Wapen familie Reichenberger
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Noten 
1.  L.J.M. (Louis) Kleijne, gepensioneerd school-directeur, Sint-Oedenrode.
2.  Georg Ederer, (1932-2014), meester timmerman, Waldmünchen.
3.  Josef Blau, Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald, II. Band: Familienkun-

de, ISBN 3-87553-223-6.
4.  Annemarie Müller, Wassersuppen und seine Glashütten, ISBN 978-3-941457-

23-2.
5. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt, 12e deel, 1789.
6.  Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan, Immigratie en emigratie 

in Nederland vanaf 1550, ISBN 978 90 351 3034 0, 2008.
7.  Zie J. Hovy, Het glashuis aan de Westsingel te Amersfoort in Jaarboek Oud-

 Utrecht (1974), ISSN 0923-7046; 1974, p. 163-179
8.  Lodewijk Sicking, (1855-1939) was de eerste die onderzoek deed naar het 

geslacht Rijkenberg, daarna volgden er meer personen.
9.  Siegfried Poblotzki, (1917-1997), onderzoeker en kunstenaar. Zie artikel ‘Was 

uns die Heimat erzählt - Heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrich-
ten‘, 1983 - März.

10. Het Paltsgraafschap aan de Rijn, de Keur-Palts of kortweg de Palts was een 
wereldlijk Rijksvorstendom in het Heilige Roomse Rijk. Het Paltsgraafschap 
ontstond in de hoge middeleeuwen en werd in 1803 opgedeeld.

11.  Zie website www.iwaniwanowitsch.net/genealogie/, familie Rijkenberg.

II.  Michaël Reichenberger, gedoopt Schmalzgrub, 10 sep-
tember 1655, glasmaker, overleden Schmalzgrub, 2 febru-
ari 1695, trouwt Walburga N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Reichenberger, gedoopt Schmalzgrub, 5 februa-

ri 1683.
2.  Magdalena Reichenberger, gedoopt Schmalzgrub, 3 

maart 1684.
3.  Adam Reichenberger, volgt III.
4.  Anna Catharina Reichenberger, gedoopt Schmalzgrub, 

8 oktober 1687.

III.  Adam (Adamus) Reichenberger/Rijkenberg, gedoopt Sch-
malzgrub, 11 april 1685, glasmaker, overleden Purmerend 
6 mei 1746, trouwt Amersfoort 13 juli 1708 Cornelia van 
Ginckel, overleden Purmerend 25 februari 1758, dochter 
van Anthonij (Jansz) van Ginckel en Aaltje Evers.
Uit dit huwelijk:
Nageslacht Rijkenberg.11

Bovenstaande genealogie is waarschijnlijk gerelateerd aan on-
derstaande genealogie. Deze relatie is echter nog niet aange-
toond.

Genealogie Reichenberger te Waidhaus (bron 
Siegfried Poblotzki)
I.  Christoph Reichenberger, trouwt N.N.

Uit dit huwelijk:
1.  Georg Reichenberger, volgt II.

II.  Georg Reichenberger, trouwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Jakob Reichenberger, volgt III.

III.  Jakob Reichenberger, trouwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Hans Reichenberger, volgt IV.

IV. Hans Reichenberger, glasmeester te Reichenau (Waidhaus), 
overleden 1613, trouwt Margaretha N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Sebastian Reichenberger, volgt V.

V.  Sebastian Reichenberger, glasmeester, overleden 1625 (aan 
de pest), trouwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Sebald Reichenberger, geboren rond 1615.
2.  Georg Reichenberger, geboren rond 1617.  <<

Aanvullingen en verbeteringen

Tijdschriften
Gens Nostra 72 (2017) pag. 376

Oud Woudenberg, 2017-2. Oude Woudenbergse families (14): 
Wagensveld [9 gen. 1666-1981); van Miller, van den Toorn, Bud-
ding, van Geijtenbeek, van de Vliert].

Voor de naam Wagenveld lees: Wagensveld. De tekst wordt dan:
Oud Woudenberg, 2017-2. Oude Woudenbergse families (14): 
Wagensveld [9 gen. 1666-1981); van Miller, van den Toorn, Bud-
ding, van Geijtenbeek, van de Vliert].
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Nieuws In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, genealogische dagen, afdelingsoverstijgende eve-
nementen en verslagen daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl.  Let wel op dat er tussen het in-
sturen van uw bijdrage voor Gens Nostra en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitt en.

Verrassend verleden,
verslag van de Brabantdag Familiegeschiedenis
Is stamboomonderzoek saai? Veel mensen denken van wel. Al 
die dooie mensen, urenlang in archieven bladeren door oude 
onleesbare boeken, hoofdzakelijk gepensioneerden onder-
zoekers die uit hun dak gaan als ze weer een doop of een hu-
welijk gevonden hebben. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar 
hun afk omst maar weten niet hoe ze moeten beginnen.
Dat genealogie leuk is, én interessant en eigentijds werd 
duidelijk op Verrassend Verleden, de Brabantdag Familiege-
schiedenis, die op 4 november jongstleden in het Provincie-
huis in ’s-Hertogenbosch plaatsvond. Het evenement richtt e 
zich op een breed publiek: van de geïnteresseerde leek tot de 
gevorderde genealoog.
Het initiatief voor Verrassend Verleden kwam van de vier Bra-
bantse afdelingen van de NGV, en dus was de keuze voor een 
Brabantdag niet toevallig, en eigenlijk ook niet onlogisch. Het 
hertogdom Brabant was in de late middeleeuwen het belang-
rijkste gewest van de lage landen. Alle belangrijke wegen lie-
pen door Brabant, van Oost naar West en van Zuid naar Noord 

(en niet omgekeerd zoals men tegenwoordig in de Randstad 
lijkt te denken). De kans dat u Brabanders onder uw voorou-
ders hebt is dus aanzienlijk, net zo goed als er veel Braban-
ders zijn met Vlaamse, Friese en Hollandse voorouders.
De begane grond van het Provinciehuis, een iconisch gebouw 
met een tijdloze uitstraling, liep op 4 november al ruim voor 
tien uur vol met bezoekers die ‘op z’n Brabants’ gastvrij we r-
den ontvangen. In de hal troff en ze de stands van ruim twintig 
exposanten, een archiefeiland met vijf archiefdiensten uit de 
provincie Noord-Brabant, een expositie over de Tweede We-
reldoorlog en het Café met de Zachte G, een centrale locatie 
waar vanaf half elf optredens plaatsvonden met muziek, sto-
rytelling en cabaret.
Bijzonder veel belangstelling was er de gehele dag voor de 
‘stamtafels’, waar regionale stamboomexperts bezoekers 
hielpen bij het maken van een begin met hun eigen onderzoek 
of bij het beantwoorden van vragen en oplossen van proble-
men met betrekking tot hun eigen genealogisch onderzoek.

1. De NGV stand in de hall met de medewerkers herkenbaar in blauw NGV-T-shirt
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In de statige Bois-le-Duc zaal opende de Commissaris van de 
Koning van Noord-Brabant, prof. dr. Wim van der Donk, om on-
geveer half twaalf het evenement. Hij benadrukte het belang 
van de geschiedenis voor het heden en spoorde aan de herin-
nering aan vorige generaties levend te houden. De voorzitter 
van de NGV, Peter de Bruin, presenteerde de nieuwe website 
van de NGV, en een speciaal voor deze dag uitgegeven Glossy, 
met artikelen over familiegeschiedenis in brede zin. Zie voor 
meer informatie hierover op de volgende pagina.
Daarna sprak René Bastiaanse, directeur van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum. Hij had een aantal wetens-
waardigheden over de familie van de Commissaris gevonden, 
maar benadrukte tevens dat een stamboom zonder familie-

verhalen hetzelfde is als een kerstboom zonder ballen. Vol-
gens René is een stamboom meer dan een lijst met namen en 
data van voorouders. Kennis van meteorologie, numismatiek, 
chronologie, paleografie, oorkonde- en zegelleer en heraldiek 
kunnen een stamboom tot een echte familiegeschiedenis 
maken. René riep stamboomonderzoekers op om op zoek te 
gaan naar onbekende bronnen om interessante feiten aan hun 
stamboom toe te voegen.
Na het officiële gedeelte presenteerde Patrick Timmermans, 
directeur van Erfgoed Brabant, in het Café met de Zachte G 
een talkshow over familiegeschiedenis. Hij sprak met jeugdi-
ge genealogen, met een expert op het gebied van genetische 
genealogie, met de auteurs van de glossy, en ging met de 
voorzitter van de NGV en het publiek in gesprek over de toe-
komst van het genealogisch onderzoek.

Vanaf half twee kon het publiek in twee rondes kiezen uit acht 
lezingen over uiteenlopende onderwerpen rond de thema’s 
genealogie, erfgoed, design en innovatie. Het ging over het be-
kende televisieprogramma Verborgen Verleden, maar ook over 
marginalen in de samenleving, de betekenis van spoorwegen 
voor bevolkingsmigratie, ontwikkeling van familienamen, bede-
vaartinsignes in de middeleeuwen, de Oirschotse stoelenindus-
trie, criminele en rijke voorouders (de Nassau’s in Breda).
Ondertussen kon het publiek, behalve op de markt en bij het 
café met de Zachte G, zich ook nog vermaken met het bekij-
ken van een film over DNA, en afleveringen van de program-
ma’s Verborgen Verleden en Brabantse Helden, of met een 
workshop over zelf een boek maken. Er waren doorlopende 

2. René Bastiaanse (directeur Brabants Historisch Informatie Centrum 
houdt een bevlogen verhaal

3. Opening van de dag in de Bois le Duc-zaal. V.l.n.r op de eerste rij: Martien van de Donk (penningmeester Stichting 
evenementen NGV), Jos Taalman (voorzitter Stichting evenementen NGV), Peter de Bruin (voorzitter NGV), Wim van de 
Donk (Commissaris van de Koning)
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  Verrassend Verleden, uitgave ter gelegenheid van de 
Brabantdag Familiegeschiedenis op 4 november 2017 in 
Den Bosch.

Een prachtig uitgevoerde glossy met een keur aan zeer ge-
varieerde korte verhalen van een tot drie bladzijden. In snel-
treinvaart passeren thema’s als platt eland en industrialise-
ring, van pauperdom tot welvaart, de culturele omslag en de 
ontwikkeling van een nieuwe bestuurlijke elite de revue, alles 
bezien vanuit 25 persoonlijke verhalen en ervaringen. Op en 
top familiegeschiedenis. En passant komen ook tal van tips 
voor genealogisch onderzoek en bronnen aan de orde. Het is 
ondoenlijk om zoveel korte verhalen nog eens samen te vat-
ten. Maar het, naar mijn smaak, meest verrassende idee wil ik 
de lezers niet onthouden. Dat is het verhaal van ‘Fotostambo-
men of placemats voor mensen met dementie. Hoe kom je op 
zo’n idee‽ ’. Zo is het maar net. Zoek jij nog een idee om je ei-
gen verhaal kort en kernachtig voor het voetlicht te brengen? 
Blader dan door deze glossy en laat je inspireren.

Rob Dix

presentaties over de projecten Zeelster Slag en Eregalerij 
Brabantse gesneuvelden, over bevolkingsreconstructies en 
genealogische placemats voor dementerende bejaarden. Bo-
vendien werd er voor de liefh ebbers Schrobbeler, de bekende 
Tilburgse bitt er, geschonken. 
Het evenement werd om vier uur afgesloten met een voor-
stelling van de Brabantse comédienne Christel de Laat, die 
op de voor haar kenmerkende wijze haar eigen familieverhaal 
vertelde, en zo een vet Brabants uitroepteken zett e achter 
een zeer geslaagde dag.

De Brabantdag Familiegeschiedenis was allesbehalve saai. 
Met heel veel interessante lezingen en informatie, maar ook 
met muziek, theater, discussie (ouwehoeren noemen we dat 
in Brabant) en natuurlijk een borreltje voor de liefh ebbers 
maakte de dag duidelijk dat stamboomonderzoek en fami-

5. De stand van GEM. Foto Maja Westhoff .

liegeschiedenis juist boeiend en meeslepend kan zijn. Dat er 
over arme mensen net zo goed gegevens gevonden kunnen 
worden, en dat al die dooie mensen juist weer tot leven ko-
men als je hun leven beschrijft  en illustreert.

In totaal werd Verrassend Verleden bezocht door meer dan 
1200 bezoekers. Ofschoon de meeste daarvan van middelba-
re leeft ijd en ouder waren viel ook de aanwezigheid van ver-
schillende jongeren op. Er kan dan ook van een zeer geslaagd 
evenement worden gesproken. Dat overigens niet mogelijk 
zou zijn geweest zonder de inzet van vele tientallen vrijwilli-
gers van de NGV en daarbuiten, die voor, tijdens en na de Bra-
bantdag zich ingespannen hebben om van deze dag een suc-
ces te maken.

Tekst: Anton Neggers
Foto’s: Ger Kleinbergen

4. Nico Koppers (rechts, HTB) helpt aan de ‘stamtafel’ een bezoeker op 
weg met zijn stamboom



1. De oude hervormde kerk te Onderwierum, waar Siemon Friedrich Ritterbusch (1817-1874) gedoopt werd. De kerk werd gesloopt in 1841. 
Steendruk van drukker Jan Oomkens, bron Wikipedia
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JAN  RIDDERBOS

Van Lippe naar het Groningerland

Vele tientallen jaren hadden we bij ons thuis een simpel beeld van de familie 
van mijn vader: we hadden een grootvader en een grootmoeder, drie ooms met 
drie tantes, vijftien neven en nichten. We kenden hen allen en hadden het goed 
met hen. Dat er iets als een voorgeslacht geweest was, lag geheel buiten ons 
gezichtsveld. Dit beeld veranderde pas toen in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw onze moeder een nieuwe hobby aanschafte. Na het overlijden van haar man 
en het beëindigen van een werkzaam leven buitenshuis wijdde zij zich aan de 
genealogie.
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Ietwat cynisch zei ze: het lijkt wel op patience, je kunt het zo 
goed in je eentje doen. Op haar eigen wijze ging ze met voort-
varendheid aan het werk. Als oudste voorouder in Nederland 
vond zij Johan(n) Friedrich Ridderbusch, volgens haar geboren 
te Blomberg op 26 januari 1766 – overleden te Erdbruch? Zij 
publiceerde zijn parenteel, waarin zij de gegevens gaf van vier 
voorgeneraties en van haar schoonvader met zijn nageslacht.
Inmiddels zijn er vele stappen gezet. Aan Nederlandse kant 
hebben drie genealogen zich zeer verdienstelijk gemaakt: W.A. 
Ridderbos te Amsterdam, en het echtpaar Bouchien Ridder-
bos en Willem Hubrechsen te Westervoort. Zij documenteer-
den allerlei Nederlandse takken. Aan Duitse zijde weerden 
zich Margrit Lenniger, Ronald Linde en Manfred Ridderbusch: 
zij brachten het totale voorgeslacht uit Lippe in kaart. (Zie 
bronnen nummer 3.)

Onze achternaam

De Duitse auteurs besteedden vele bladzijden aan de verkla-
ring van onze familienaam. Ietwat geërgerd moeten zij toe-
geven dat het hun niet lukt om een goede verklaring te geven. 
Want de Duitse voorou-
ders dragen echt de naam 
Ridderbusch, en anders 
dan Ritterbusch is dit 
geen goede Duitse naam.
Het probleem zit met 
name in het eerste deel, 
Ridder-; dat schijnt geen 
goed Duits te zijn. Het 
tweede gedeelte is min-
der problematisch. In een 
hedendaags Duits-Ne-
derlands woordenboek 
wordt het woord `Busch’ 
gewoon gevonden, met 
als betekenis: struik, kreu-
pelhout, oerwoud, rimboe, 
bos, helmbos, pluim. Ik 
heb altijd gedacht dat de 
uitleg, die mijn vader aan 
onze achternaam gaf, volksetymologie was. Gezien de moei-
te van de Duitse auteurs begint deze goed Groninger uitleg 
toch enige waarschijnlijkheid te krijgen: de pluim op de helm 
van een ridder, ‘mooi maar kan (ge)mist worden’. Een andere 
mogelijkheid, die genoemd wordt, is een spotnaam: ridder van 
het eikenhakhout.
Ik pleit voor een pragmatische aanpak. Omstreeks 1500 leef-
de te Homeien (Hillentrup) een Everd met de bijnaam Bunte. 
Hij betaalde vanaf 1519 rente aan de kerk onder de naam Evert 
Ryderbusch. Na zijn dood betaalde zijn zoon Johann deze ren-
te aan de kerk. Die zoon wordt in de kerkboeken aangeduid als 
Buntesche of Bunten, en ook als Ryderbusch. Voor zover wij 
weten is Ryderbusch de oorspronkelijke familienaam. Ridder-
busch en Ritterbusch zijn dan verbasteringen van deze oude 

naam. En wellicht lost die oude naam alle problemen over Rid-
der of Ritter op, want Ryder is geen aanduiding van een adellijk 
persoon. In het Oudnederlands is een ryder een rijder, oftewel 
een ruiter. En: wat was het simpel geweest wanneer de achter-
naam gewoon Bunte was gebleven. Dan hadden kinderen (en 
volwassenen?) zich de moeite kunnen besparen om te (dag)
dromen over het Ritterwald en het Ritterschlosz.

Streek van afkomst

Bij het huwelijk van zijn zoon verklaart Johan Frederich Rid-
derbos dat hij afkomstig is uit het vorstendom Bückeburg 
in Lipland. Wij kennen Lipland als Lippe, een gebied in West-
falen, gelegen tussen de rivier de Weser en het zuidoostelijk 
deel van het Teutoburgerwoud. Het paleis te Bückeburg is tot 
op de dag van vandaag een imponerend gebouw. De plaatsna-
men die in de genealogie Ridderbos genoemd worden, Erd-
bruch, Hofdonop en Cappel, zijn echter kleine kerkdorpen met 
een gering aantal inwoners.

Het Duitse voorgeslacht

De Duitse auteurs vertellen het droeve verhaal van een fami-
lie die langzamerhand verarmt. Het verhaal begint omstreeks 
1500, met een Everd Ryderbusch te Homeien. Vier genera-
ties lang is de heer des huizes ‘Vollspänner‘. Als uitleg van die 
aanduiding wordt gegeven: Der Vollmeier oder Vollspänner 
hatte neben geldlichen Abgaben und sonstigen Diensten, 
Dienst mit vollem Gespann (vier Pferde ) an 52 Tagen im Jahr 
zu leisten. Dieses musste z.B. auf Sternberg oder aber auf 
Oelentrup geschehen. Wenn Not an Mann war, musste man 
eventuell sogar bis nach Alverdissen, Vallentrup oder gar 
Varenholz ziehen. Zu einem Vollmeierhof gehörten zwischen 
150 und 200 Scheffelsaat Land. ‘Scheffelsaat’ is een maat die 
allerlei afmetingen kan hebben. In Lippe zou het gaan om 1717 
vierkante meter, oftewel 1/3 morgen.
De kostwinner van de vijfde generatie wordt aangeduid als 
‘Einlieger’ en linnenwever. Hierbij behoort de uitleg: Der Be-
sitzer, Betreiber einer Stätte war der Colon, seine Stätte das 
Colonat. Wollte ein junger Mann heiraten, so musste er eine 
Wohnung nachweisen. Wohnte er auf einer anderen Stätte, 
war er dort Einlieger.
Inmiddels zijn we rond 1650. De kostwinner van de zesde gene-
ratie wordt ‘Kleinkötter’ genoemd. Bij deze term wordt verteld: 
Die Großkötter, deren Wirtschaftsfläche um ca. 50 Schef-
felsaat lag, hatten Dienste mit ihrem Leib zu verrichten. Das 
mussten auch die Mittelkötter, die um 30 Scheffelsaat Acker 
besaßen und die Kleinkötter, die ca. 10 Scheffelsaat Acker be-
saßen, tun. Sie konnten immer zu Diensten gerufen werden, ob 
sie nun in der Ernte helfen oder im Winter Holz fällen mussten.
En dan volgen drie generaties, waarvan de kostwinner te 
Erdbruch het nederige werk van ‘Hoppenplöcker‘ moet doen. 
Daarbij behoort de uitleg: Die unterste Stufe in der Rangfol-
ge hatten die Hoppenplöcker oder auch Hoppenplücker oder 
Brinksitzer inne. Sie hatten noch weniger Land zur eigenen 

2. Uitleg familienaam door dr. N.H. 
Ridderbos, een (kleine) pluim op de 
helm van een ridder
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Bewirtschaftung. Die Hoppenplöcker mussten die Hopfengä-
rten pflegen und abernten, die es damals in großer Zahl an 
den Höfen und Gütern gab und für die Bierherstellung bei Hof 
benötigt wurden. Die Hoppenplöcker mussten aber auch son-
stige Arbeiten verrichten. Sie standen in der Regel der Herr-
schaft ständig zur Verfügung.
In negen generaties van ‘Vollspänner‘ tot ‘Hoppenplöcker‘. Het 
is geen wonder dat er twee uit de tiende generatie uitkijken 
naar ander werk en besluiten hun heil in Groningen te zoeken.

IX.  Johan Henrich Krop alias Ridderbusch, gedoopt Erdbruch 
6 oktober 1726, Hoppenplöcker, overleden Erdbruch 29 
december 1790, huwt Cappel (Blomberg), 9 december 1761 
Anna Elisabeth Ridderbusch, geboren Erdbruch 29 juli 
1733, overleden aldaar 21 maart 1806.
Uit dit huwelijk:
1.  Johann Henrich, gedoopt Blomberg 4 december 1761, 

overleden Erdbruch 5 september 1762.
2.  Johann Friedrich, volgt X. 
3.  Johann Henrich, gedoopt Erdbruch 26 januari 1766. 

Evenals zijn broer Johann Friederich gaat Johann Hen-
rich op zoek naar werk in Nederland.

4.  Anna Maria Elisabeth, gedoopt Erdbruch 28 februari 
1768, overleden Hofdonop 27 augustus 1824.

De Nederlandse tak (1)

Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland wordt ijverig 
gewerkt aan het zo nauwkeurig mogelijk achterhalen van de 
genealogische data. Die gemeenschappelijke inspanning le-
vert het volgende beeld op:

X.  Johan(n) Friedrich Ridderbusch, gedoopt Erdbruch 24 de-
cember 1763, overleden Erdbruch 27 februari 1828, huwt 
Amt Horn 29 november 1792 Ilsebein Sophia Fin(c)ke(n), 
geboren Brünturp (Blomberg) rond 1770, overleden Erd-
bruch 29 mei 1809.

De persoon die wij kennen als Johann Friedrich Ridderbusch 
wordt in 1821 vermeld als Johan Frederich Ridderbos, en te-
kent als Ritterbüsch. Zijn handtekening lijkt de handtekening 
te zijn van een geschoold iemand, en onderscheidt zich daar-
door van vele handtekeningen uit die tijd. In 1821 is hij (tijde-
lijk?) woonachtig op het tichelwerk onder de gemeente Adu-
ard.
Volgens Linde & Ridderbusch (zie Bronnen 3, p. 252) zou hij 
geheten hebben: Diederich (Johann) Friedrich. De voornaam 
Diederich lijkt zeer onwaarschijnlijk, omdat deze niet in het 
voor- of nageslacht voorkomt. Het lijkt eerder om een ver-
schrijving van Friedrich te gaan. Linde & Ridderbusch maken 
ook een, misschien gekunstelde, tegenstelling tussen de ach-
ternamen Ridderbusch en Ritterbüsch: ‘wobei sich westlich 
der Weser die alte, niederdeutsche Form ‘Ridderbusch’ gehal-
ten hat, während sich östlich der Weser die verhochdeutsche 
Form ‘Ritterbusch’ durchsetzen konnte’ (p. 15). Wat er van dit 
onderscheid ook waar is, feit blijft dat de door hen als een 
‘echte’ Ridderbusch geaccepteerde Johan(n) Friedrich rustig 
als Ritterbüsch ondertekende.
Zijn echtgenote kennen we onder diverse spellingswijzen. 
Haar achternaam wordt soms geschreven als Fincken, dan 
weer als Finken of Vinken, en ook als Finke.

Uit dit huwelijk:
1.  Si(e)mon Henrich, volgt XI.
2.  Anne Louise Sophie Elisabeth, gedoopt Erdbruch 6 

juni 1795, overleden Hofdonop 7 januari 1849.
3.  Anne Marie Sophie Elisabeth, gedoopt Erdbruch 1 april 

1797, overleden aldaar 7 januari 1849.
4.  Johann Jurgen Friedrich, gedoopt Erdbruch 11 septem-

ber 1799, trouwt Dorothee Berghahn. Uit dit huwelijk 
kinderen, maar geen verder nageslacht.

5.  Johann Ernst Philipp, gedoopt Erdbruch 5 september 
1805, overleden aldaar 26 april 1816, tweelingbroer van

6.  Levenloos kind, geboren Erdbruch 5 september 1805.

XI.  Si(e)mon Henrich Ridderbusch, gedoopt Erdbruch 10/16 
oktober 1793, dagloner, kramer, overleden Onderdendam, 
gem. Bedum, 13 augustus 1827, trouwt Bedum 27 decem-
ber 1821 Anna Hindriks Hilbrink of Hel(le)brink, gedoopt 
Groningen 3 mei 1795, daglonersche, kramersche, over-
leden Menkeweer 11 november 1874, dochter van Hindrik 
Hilbrink (molenmaker) en Aaltje Pieters Vos. Anna trouwt 
(2) Bedum 27 juni 1828 Jacob Hendrik Schling, geboren 
Heepen, Lippe (D), zoon van Johannes Hermannus Chri-
stoffel Schling en Anna Maria Elizabeth Budden.
Bij het eerste huwelijk worden twee kinderen geëcht:
1.  Si(e)mon Friedrich Ridderbusch, geboren Onderwie-

rum, gem. Bedum, 16 oktober 1817, volgt XII.
2.  Hindrik (Hilbrink) Ridderbusch, geboren Onderwierum, 

gem. Bedum, 29 augustus 1819, gedoopt Menkeweer 8 
april 1822(!). Over Hindrik zijn na 1840 geen gegevens 
bekend.

3. Kaartje van het gebied waar de Duitse tak woonde
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Het belang van de huwelijkse bijlagen
Wellicht het belangrijkste aandeel, dat mevrouw W.M. Rid-
derbos-de Rooij heeft  gehad aan het tot stand brengen van 
de genealogie Ridderbusch/Ridderbos, is het feit dat zij de 
huwelijkse bijlagen van het huwelijk van Siemon Friedrich Rid-
derbüsch en Anna Hindriks Hilbrink boven water heeft  weten 
te halen. Want die bijlagen zijn ongemeen instructief, en vor-
men een aansporing voor iedere onderzoeker om naar derge-
lijke bijlagen op zoek te gaan.
Volgens het geboorte-uitt reksel uit Cappel (Blomberg), en het 
doopboek van de plaatselijke kerk heet de bruidegom Simon 
Henrich (Ridderbusch). De huwelijksakte tekent hij als Sie-
mon Friedrich Ritt erbüsch.
Twee (voorechtelijke) kinderen worden aan hem toegeschre-
ven. Bij de geboorte-aangift e wordt echter een opmerkelijk 
verschil gemaakt: de eerste wordt aangegeven onder de 
achternaam Ridderbusch, de tweede met de achternaam Hil-
brink. De combinatie Hindrik Hilbrink is dezelfde als waarmee 
zijn grootvader van moeders kant wordt aangeduid.
Een ander verschil tussen beiden is, dat van de eerste opmer-
kelijk veel offi  ciële stukken in archieven te vinden zijn, terwijl 
van de tweede nauwelijks iets te vinden is. We weten dus niet 
of hij de achternaam Ridderbusch aangehouden heeft . Ei-
genlijk weten we ook niet, of hij wel een natuurlijke zoon van 
Simon Henrich was. Moeten we uit het ontbreken van sporen 
in de Groningse archieven afl eiden, dat hij emigreerde naar 
Duitsland, of – zoals vele mensen uit Lippe het deden – naar 
de Verenigde Staten? Op dit moment kunnen we niets anders 
zeggen, dan dat van hem ieder spoor ontbreekt.
Omdat we van de oudste generaties geen enkel portret heb-
ben, is de beschrijving van Siemon Friedrich in bijlage 3 inte-
ressant. Het zwart van zijn wenkbrauwen was blijkbaar do-
minant, want velen van zijn mannelijke nakomelingen hadden, 
soms tot in hun kist, zwart haar. Het bruin van zijn hoofdhaar 
was daarentegen niet dominant. Hij stamde echter af van 
iemand die de bijnaam der Bunte droeg. Zou hij als vele na-
komelingen rood haar gehad hebben? Tot in het vijft iende ge-
slacht werden nakomelingen om die haarkleur uitgescholden. 
Een van hen moest het in het klein-stedelijke Kampen verdra-
gen dat schoolkinderen hem nazongen: Jan pan pikkepoes, 
sliep vannacht in het hoenderhoes [blijkbaar deed zijn oran-
je-bruine haar hen denken aan de bruine Barneveldse kippen].

Huwelijksakte Siemon Friedrich Ridderbüsch en Anna Hin-
driks Hilbrink, 27 december 1821 No. 27
[...] [is] Gecompareerd Siemon Friedrich Ridderbüsch, oud 
acht en Twintig jaren en volgens overgelegt Doop-Extract 
geboren te Erdbruch in het gr.vorstendom Lippe den zesden 
october zeventien Honderd Drie en Negentig, en wonende 
te Onderdendam van beroep Dagloner Meerderjarige Zoon 
van Johan Fredrich Ridderbüsch van beroep dagloner wo-
nende te Erdbruch voornoemd en van wijlen Sophia Finken in 
leven deszelfs Echtgenote overleden te Erdbruch ingevolge 
een onder Eede aan mij afgelegde verklaring van de Compa-
ranten en getuigen, Hebbende dat Comparants vader zijne 

volkomene toestemming tot voltrekking van natemeldene 
Huwelijksverbintenis gegeven bij eene onderhandsche Acte 
gepasseert voor den Heer Schout van de Gemeente Aduard, 
behoorlijk geregistreert en kragtens art. 197 des Wet van den 
achtsten January 1817 No. 1, aan mij exhiberende een Certifi -
caat waar door hij Comparant bewees, aan de Ligting der Na-
tionale Militie tot op heden te hebben voldaan als Bruidegom 
ter Eene En Anna Hindriks Hilbrink oud zes en twintig jaren 
gedoopt te Groningen den Derden Mei zeventien Honderd vijf 
en Negentig volgens overgelegd Doop Extract van beroep 
kramersche wonende te Onderdam, Meerderjarig Dochter 
Van Hindrik Hilbrink van beroep Molenmaker wonende te 
Groningen hier tegenswoordig en toestemming gevende tot 
voltrekking als boven en van wijlen Aaltje Pieters Vos in le-
ven deszelfs Echtgenote overleden te Noordbroek bevorens 
er Registers van overlijden wierden gehouden, mede onder 
verklaring als boven door de Comparanten en getuigen als 
Bruid ter andere zijde. En hebben de voornoemde gehuwden, 
ter stond, hier op verklaard dat aan hen twee kinderen zijn 
geboren van het Mannelijk geslacht dewelke in het geboorte 
Register van de Civielen Staat van deze Gemeente, de eerste 
op den Achtt iende October van het jaar Achtt ien Honderd 
en zeventien onder den Naam van Siemon Friedrich Ridder-
busch en de Tweede op den Dertigsten Augustus van het jaar 
Achtt ien Honderd en Negentien, onder de Naam van Hindrik 
zijn ingeschreven, welke Kinderen zijlieden voor hunne Zonen 
erkenden, waar van en van al het vorenstaande deze acte is 
opgemaakt en voorgelezen, gedaan en gepasseerd in tegen-
woordigheid van Leendert van Leeuwen, oud Een en Tachtig 
Jaren van beroep kleermaker, Albert Pieters Danhof oud ze-
ven en vijft ig jaren van beroep Tapper, Harm Linke oud een 
en Dertig jaren de twee laatste Dagloners van beroep allen 
zonder graad van naamaagschap en te Onderdendam woon-
achtig als verzochte getuigen, welke deze nevens de Compa-
ranten Echtgenooten de toestemmende Vader en mij Schout 
hebben vertekend op dag, maand en jaar als Boven met uit-
zondering van de derde getuige welke verklaarde niet te kun-
nen schrijven.
w.g.: Siemon Friedrich Ritt erbüsch, Anna Hinderks Helbrink, 
H. Hellebrink, A.P. Danhof, L. van Leeuwen, S. Wienke (?).

4. Handtekeningen van Siemon Friedrich Ritt erbusch en Anna Hinderks 
Helbrink onder hun huwelijksakte
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Bijlage 1.a (vertaling, geen Duits origineel), 25 Oct. 1819, Bijla-
ge bij No. 1267 29 Oct. 1819
De ondergeteekende Groothertoglijk-Hessische Geheim-
raad en Vorstelijk Schaumburg Lippisches bondes Gezand, 
bevind zich eerst tegenwoordig in staat, Zijne Excellentie den 
Koningl. Nederlandschen Generaal Lieutenant en bondesge-
zand, den Heer Graaf van Grünne, den in ... Nota van 23e April 
d.i. verzochte Doopschijn voor Simon Ridderbusch hierbij ne-
derig te overzenden. Deze Doopschijn is mij van den Vorste-
lijk Schaumburg Lippischen Regering te Bockeburg met de 
omschrijving toegezonden, dat den Ridderbusch noch den 
daar zijnden Militaire verpligtingen onderworpen is, en dit de 
oorzaak zij, waarom de onmiddelbare aanschrijving om me-
dedeeling eenes Doopschijns onbeantwoord is gebleven.
Frankfort op den 8sten October 1819, w.g. handtekening [on-
leesbaar].
Bijlage 1.b (Nederlandse vertaling van 1.c) Extract uit het Ker-
ke Boek
Simon Henrich Ridderbusch is op den zestienden October, 
een duizend zeven honderd drie en negentig van Christelijke 
en echtelijke ouders in den echt geboren. Zijn Vader genaamd 
Johann Friedrich Ridderbusch van Erdbruch en zijne Moeder 
Ilsebein geboren Finken van Brüntrüp, Gevaders bij den Doop 
waren Friedrich Linneweber van Erdbruch, Johann Herm 
Topp, Simon Henrich Finke van Brüntrüp
Cappel den 14den Juny 1819, w.g. Neuburg Süp.(?) en Pred. Al-
daar.

Bijlage 1.c (Duits origineel van 1.b) met als opschrift:
Gezien voor Zegel 7 ½ ... Te Onderdendam den Zeventienden 
december 1821 onder No. 472 Ontvangen met de ... Negen 
Stuiver Zes ... Handtekening (onleesbaar; een andere handte-
kening dan die van de Schout).

Bijlage 2
Ondergetekende Johan Frederich Ridderbos Weduwnaar 
Wijlen Sophia Vinken, eigenaar Woonagtig te Hegtbrock in 
’t Ambt Blomberg Vorstendom Berekenborg in Lipland doch 
thans mij ophoudende aan het Tiggelwerk gelegen onder 
de Gemeente Aduard, geeft bij deze volkomen mijne toe-
stemming tot het Huwelijk van mijne Zoon Simon Frederik 
Ridderbos dagloner van beroep wonende te Onderdendam, 
Gemeente Bedum, Provincie Groningen, met de Jonge doch-
ter Anna Hindriks Hilbrink zonder eigen beroep mede te On-
derdendam woonagtig uit het Huwelijk van Hendrik Hilbrink 
eigenaar te Groningen woonachtig en wijlen Aaltje Pieters 
geboren.
Aduard den 19 November 1821, w.g. Johan ... Ritterbüsch
Gezien en gelegaliseerd bovenstaande handtekening van Jo-
han Frederik Ridderbos, zijnde de zelve in mijne presentie ge-
tekenden. Aduard den 19. November 1821.

Bijlage 3:
Certificaat NATIONALE MILITIE Provincie GRONINGEN
De GOUVERNEUR van de PROVINCIE GRONINGEN ver-

klaart, dat Siemon Friedrich Ridderbusch geboren te Erd-
bruch den 16 october 1793, van beroep dagloner, Zoon van 
Johannes Friedrich Ridderbusch en van Sophia Finken, van 
beroep -, wonende te -, binnen de Gemeente van Bedum, voor 
de Nationale Militie niet is ingeschreven; dat aan hem ver-
volgens bij na Loting voor 1816 is ten deel gevallen het Nom-
mer 586, het welk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot 
geenen dienst heeft verpligt.
Gegeven te GRONINGEN, den 6 December 1821. De GOUVER-
NEUR voornoemd: (handtekening onleesbaar)
Lengte El. Pm. Dm. Str.
Aangezigt lang
Voorhoofd Hoog
Oogen Bruin
Mond ordinair
Haar Donkerbruin
Wenkbrauwen zwart
Merkbare Teekens: een Lidteken boven het Linkeroog
Handteekening: siemon friedrich ritterbüsch.

Bijlage 4: Extract uit het Doopregister der Nederduitsch Her-
vormde kerk in Groningen, 3 mei 1795:
In den Jare Zeventienhonderd vijfennegentig den Derden Mei 
is gedoopt Anna. Dochter van Hindrik Hilbrink en Aaltje Vos. 
E.L. [echtelieden] buiten Heer Poort.

Bijlage 5.a: 18 oktober 1817 akte 81
[...] [is] gecompareerd Grietje Pieters oud zeven en veertig 
Jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Onderdendam 
binnen deze Gemeente dewelke aan Ons verklaarde dat uit 
Anna Hindriks Hilbrink wonende te Onderwierum Gemeente 
Bedum op Donderdag des Zestienden October dezes Jaars 
des avonds om Elf uur Geboren was een Kind van het Manne-
lijk Geslacht aan dewelke Zij de naam wilde geven van Simon 
Friedrich Ridderbusch.
Welke verklaring geschied zijnde in tegenwoordigheid van 
Leendert van Leeuwen oud acht en zeventig Jaren, van be-
roep Kleermaker wonende te Onderwierum en van Egbert 
Everts de Weerd oud Negen en twintig Jaren, van beroep 
Schoenmaker wonende te Onderwierum.
Zoo is hiervan deze acte geformeerd en door hun, benevens de 
Deposant en mij over teekend, na dat hun dezelve is voorgele-
zen, op dag, maand en jaar als boven; w.g. (vier handtekeningen).
Het Kind in bovenstaande acte vermeld erkend bij acte van 
Huwelijks Voltrekking van den zevenentwintigsten December 
achttien honderd een en twintig tusschen Siemon Friedrich 
Ridderbusch en Anna Hindriks Hilbrink aangegaan.

Bijlage 5.b: 30 augustus 1819 akte 66
[...] [is] gecompareerd Grietje Pieters oud negen en veertig 
jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Onderdendam bin-
nen deze Gemeente dewelke aan ons verklaarde dat uit Anna 
Hindriks Hilbrink van Beroep Daglonersche, wonende te Men-
keweer, Gemeente Bedum, Op Zondag den Negen en Twintig-
sten Augustus des Jaars des morgens om een uur Geboren 
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werd een Kind van het Mannelijk Geslacht aan dewelke zij de 
voornaam wilde geven van Hindrik.
Welke verklaring geschied zijnde in tegenwoordigheid van 
Freerk de Vries oud vier en vijftig jaren, van beroep Schipper 
wonende te Menkeweer en van Sikke van Efs(?) wonende te 
Menkeweer. Zoo is hiervan deze acte geformeerd en door 
hun, benevens den Deposant en mij verteekend, na dat hun 
dezelve is voorgelezen, op dag, maand en jaar als boven. w.g. 
(vier handtekeningen).
Het Kind in bovenstaande acte vermeld erkend bij acte van 
Huwelijks Voltrekking van den zevenentwintigsten December 
achttien honderd een en twintig tusschen Siemon Friedrich 
Ridderbusch en Anna Hindriks Hilbrink aangegaan.

De Nederlandse tak (2)

Nadat de elfde generatie zo nauwkeurig in kaart gebracht 
was, leverden de volgende generaties weinig problemen op.

XII. Simon Friedrich Ridderbusch, geboren Onderwierum, 
gem. Bedum, 16 oktober 1817, gedoopt aldaar 16 novem-
ber 1817, boereknecht, kramer, korenschipper, overleden 
Den Andel 23 januari 1874, trouwt Middelstum 7 mei 1841 
Kornelske Hannes de Goede, geboren Wittewierum, gem. 
Ten Boer, 4 mei 1815, overleden Den Andel 4 maart 1880, 
dochter van Hannes Klasens de Goede (Thesinge 31 okto-
ber 1773 - Ten Post 3 juli 1820, ijzersmid) en Geertje Harms 
Bultena (Uithuizermeeden 1 mei 1781 - Ten Post 15 decem-
ber 1823).
Uit dit huwelijk, ingeschreven als Ridderbos:
1.  Harm Ridderbos, volgt XIII.
2.  Johannes Ridderbos, geboren Uithuizermeeden 8 

december 1844, korenschipper, overleden Wester-
wijtwerd, gem. Middelstum, 10 mei 1896, trouwt 30 
april 1879 Auke Dob, geboren Usquert 11 januari 1845, 
overleden aldaar 20 februari 1923. Uit dit huwelijk een 
dochter: Trijntje Cornelia Ridderbos (Westerwijtwerd 
1 maart 1885 - Groningen 12 november 1944), trouwt 
Usquert 25 mei 1934 Doeko van der Hoek (Bedum 4 fe-
bruari 1871 - 25 november 1946); huwelijk kinderloos.

3.  Simon Ridderbos, geboren Uithuizermeeden 21 maart 
1847, emigreert als vrijgezel op 28 maart 1882 naar 
Grand Rapids, Iowa, USA, overleden/begraven Sher-
man Township, Maurice, Sioux, Iowa, 20/23 oktober 
1914, trouwt Orange City, Sioux, Iowa, 19 maart 1885 
Jetske (Jessie) Hettes Miersma, geboren Firdgum, 
Friesland, 27 september 1846, overleden Maurice, 
Sioux Rapids, Iowa, 4 oktober 1918. De echtgenote had 
een voorechtelijk kind: Sarah (Sipkje) Miersma, gebo-
ren Firdgum, gem. Franekeradeel, 6 december 1878, 
overleden Cedar Rapids, Iowa, 14 september 1961, 
trouwt Maurice, Sioux Rapids, Iowa, 30 mei 1900 John 
E. Mieras, geboren Racine, Wisconsin, 13 augustus 
1872, overleden Grand Rapids, Iowa, 7 november 1950. 
Uit dit huwelijk nageslacht.

4.  Hendrik Ridderbos, geboren Uithuizermeeden 21 sep-
tember 1849, korenschipper, overleden Den Andel 4 
juni 1882, trouwt 20 mei 1880 Eltje Luidens, geboren 
Baflo 1 oktober 1860, overleden Baflo 13 juli 1946. Uit 
dit huwelijk een dochter: Cornelia Ridderbos, onder-
wijzeres (Den Andel, 20 januari 1881 - Groningen 20 
mei 1963), trouwt Baflo 30 maart 1901 Cornelis Johan-
nes Runsink, onderwijzer (Den Andel, 20 juli 1877 – 5 
mei 1946). Uit dit huwelijk nageslacht.

5.  Anna Ridderbos, geboren/overleden Den Andel 30 
april 1854/7 januari 1855.

XIII. Harm Ridderbos, geboren Westerwijtwerd, gem. Mid-
delstum, 10 februari 1843, smid te Kommerzijl, vertrekt in 
1873 naar Bedum en wordt daar winkelier en scriba, over-
leden Bedum 12 maart 1901, huwt Usquert 24 april 1869 
Geeske Kruil, geboren Usquert 29 februari 1840, over-
leden Bedum 23 januari 1929, dochter van Jan Jans Kruil 
(schoenmaker) en Trijntje Jacobs Dob.
Uit dit huwelijk:
1.  Simon Ridderbos, geboren Kommerzijl, gem. Oldeho-

ve, 8 februari 1870, ongehuwd overleden Zuidlaren 9 
april 1918, begraven Bedum. Hij promoveerde op 9 juli 
1906 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam tot doc-
tor in de Letteren en Wijsbegeerte op het proefschrift 
De philologie aan de Leidsche Universiteit gedurende 
de eerste vijf en twintig jaar van haar bestaan.

2.  Jan Ridderbos, geboren Kommerzijl, gem. Oldehove, 19 
oktober 1871, overleden Bedum 16 september 1878.

5. Geeske Ridderbos-Kruil met drie haar kleinzoons voor Simon Jan, ach-
ter vlr, Herman Nicolaas en Nicolaas Herman
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3.  Johannes Ridderbos, geboren Bedum, 29 november 
1877, /overleden Bedum 11 september 1878.

4.  Jan Ridderbos, geboren Bedum, 24 november 1879, 
predikant te Oosterend, Meppel en Bussum, daarna 
hoogleraar te Kampen, overleden Kampen, 4 juli 1960, 
trouwt Bedum 12 april 1905 Gezina Velthuis, geboren 
Bedum 23 januari 1880, overleden Kampen 27 oktober 
1959; beiden begraven te IJsselmuiden. Uit dit huwelijk 
werden vier zonen geboren.

 Jan Ridderbos promoveerde op 8 juli 1907 aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam tot doctor in de God-
geleerdheid op het proefschrift De Theologie van 
Jonathan Edwards.

Een vraag, niet op het gebied van de genealogie maar van de 
religie: Hoe kwam een van oorsprong Lutherse man terecht 
in de kleine Christelijke Gereformeerde Gemeente? In april 
1873 meldde Harm Ridderbos zich samen met zijn gezin bij de 
Christelijke Gereformeerde Gemeente van Bedum. Hij over-
legde een attest van de Christelijke Gereformeerde Gemeen-
te van Niezijl, waaruit bleek dat hij op dat moment dooplid 
was. Voor een volwassen man en vader was het redelijk bij-
zonder dat hij pas op een-en-dertigjarige leeftijd, in april 1874, 
belijdenis deed en daardoor volwaardig lid van de kerk werd. 
Dat betekende, dat hij bij de doop van zijn oudste twee kin-
deren kerkelijk onmondig was. Het standaardantwoord op de 
gestelde vraag is, dat deze kerkelijke overgang te danken was 
aan zijn echtgenote.

Blijkbaar voelde Harm Ridderbos zich goed thuis in het kerke-
lijk milieu te Bedum. Hij bracht het tot scriba (secretaris) van 
zijn kerkenraad.
Er kan nog een andere vraag gesteld worden. Twee van de 
vier kinderen uit het gezin van de Bedumse kruidenier be-
reikten de volwassen leeftijd. Elk van deze twee zonen ging 
in het verre Amsterdam aan de Vrije Universiteit studeren; 
zij beiden rondden hun academische opleiding af met een 
promotie. Hadden zij hun intelligentie aan hun vader te dan-
ken? Of was het de moeder, die niet alleen hun kerkelijke ach-
tergrond maar ook hun intellectuele vermogens bepaalde? 
Afgaande op de Bedumse verhalen luidt het antwoord op de 
laatste vraag positief. Het is jammer dat wij in Nederland niet 
zoals in het huidige Duitsland de mogelijkheid hebben, dat 
kinderen de achternaam van beide ouders dragen. De ach-
ternaam Kruil-Ridderbos of Ridderbos-Kruil zou recht doen 
aan de inbreng van hun moeder, Geeske Kruil. Opmerkelijk is 
dat drie van de vier kleinzonen van dit echtpaar eveneens aan 
de Vrije Universiteit promoveerden, en dat twee van hen het 
tot hoogleraar brachten. Blijkbaar zat sinds Geeske Kruil dat 
promoveren in het bloed: uit de derde generatie sloten twee 
hun academische opleiding met een promotie af. Uit de vierde 
generatie waren het er drie, van wie twee evenals hun over-
grootvader aan de Vrije Universiteit promoveerden. Tegen die 
tijd was de theologie geheel uit het vizier verdwenen.

Afronding

Het geheel overziend, gaat het zeker niet om een succesverhaal. 
Het is wel het verhaal van een geslaagde integratie. En in die 
zin is het goed dat dit verhaal verteld wordt. Want het maakt, 
anders dan populisten willen, duidelijk dat integratie tijd nodig 
heeft. Twee zonen uit de vijfde generatie van de Nederlandse 
tak promoveerden, een van hen doorliep een glanzende acade-
mische carrière. Voor dat het zo ver was, waren er echter wel 
vier generaties nodig, die al sappelend hun weg moesten zien te 
vinden. Het was mooi dat daar toen nog tijd voor was.  <<

Bronnen (in volgorde van de tekst)
1.  W.M. Ridderbos-de Rooij: lemma ‘Ridderbos’ in De Afgescheidenen van 1834 en 

hun nageslacht, Kampen (Kok) 1984, p. 460-472.
2.  B. Ridderbos & W. Hubrechsen: Van Lippe naar Groningen. De familie Ridder-

bos, Boek 2 (Westervoort, eigen beheer, 1998).
3.  Margrit Lenniger, Roland Linde und Manfred Ridderbusch: Die lippischen Fa-

milien Ridderbusch und ihre Nachkommen in Deutschland, den Niederlanden 
und den USA, Münster 2008 [eerst in eigen beheer verschenen, zonder jaartal, 
onder de auteursnamen Linde & Ridderbusch].

4.  Herman Ridderbos: Jan Ridderbos. Bedum 1879 – Kampen 1960 (=Kamper 
Miniaturen IV), Kampen 1999.

6. Jan Ridderbos, 1870-1960
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JAN  DE  RUITER

Hollandse lotelingen van de lichting 1812 
bij Napoleons Marine

Al jaren houd ik mij bezig met de Zeeuwse jongemannen, die in de periode 1811 tot 
1813 een oproep kregen om te loten voor dienst in het leger van Keizer Napoleon 
Bonaparte. Dat heeft  geresulteerd in een boek over alle Bevelandse lotelingen 
(300 man), die in deze periode vanuit Middelburg op weg zijn gestuurd naar de 
diverse opleiding depots her en der in Europa.1 

Het 8ste Bataillon Ouvriers in Rochefort
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Op dit moment ben ik bezig met een vervolgonderzoek naar 
de jonge mannen van het Zeeuwse département Les Bouches 
de l’Escau (De Schelde monding), die door het loten bij de 
Franse marine terecht zijn gekomen. Het gebied van onder-
zoek betreft alleen de eilanden ten noorden van de Wester-
schelde. In Zeeuws-Vlaanderen, dat ook tot dit gebied (Schel-
de monding) behoorde, was namelijk al voor de invoering van 
de dienstplicht door Napoleon in Nederland (1810) Frans ge-
bied en dus was daar al veel eerder de dienstplicht ingevoerd. 
Het vervolgonderzoek wordt bemoeilijkt door het ontbreken 
van archieven hierover in belangrijke marinehavens uit die 
tijd zoals Antwerpen, Boulogne, Brest, Loriënt en Toulon. In 
het Nationaal Archief in Parijs zijn nog een paar stukken van 
de marine uit die tijd op te vragen.2 In het Nationaal Archief in 
den Haag is nog een omvangrijk archief aanwezig met betrek-
king tot de Franse marine in de Hollandse havensteden.3

Deze bijdrage wordt beperkt tot het weergeven van de resul-
taten van het onderzoek in het inschrijvingsregister van het 
8ème  Bataillon d’Ouvriers Militair de la Marine Impériale te 
Rochefort. Zie noot 14.

De Franse marine

Op 21 oktober 1805 werd de Franse marine verslagen door 
de Engelse vloot onder leiding van admiraal Nelson. Hierna 
verloren de Fransen de controle op zee en bleven de grote 
oorlogsbodems werkeloos in de havens liggen. Napoleon 
werkte aan herstel van de vloot en ook het leger vereiste 
keer op keer aanvullingen op geleden verliezen. Na de in-
lijving van Nederland bij Frankrijk in 1810 werd hier ook de 
dienstplicht (conscriptie) ingevoerd. Volgens de wet op de 
conscriptie werden alle jongemannen, die in het jaar dat zij 
twintig werden, opgeroepen om te loten voor het leger en de 
marine. Van de ingelote jongemannen werd ongeveer 30% 
ingedeeld bij de marine. Het overgrote deel van hen ging 
naar het landleger van Napoleon. En van dit kleine deel van 
de Bevelandse lotelingen, opgeroepen voor de marine, gin-
gen de meesten naar de Equipages de Haut Bord en Equi-
pages de Flotille , waar ze dienst deden op oorlogsschepen. 
Een ander deel werd te werk gesteld, als militaire werklie-
den, op de marine werven maar ook wel ingezet bij genie- en 
pionierswerkzaamheden voor de Garde Impérial in oorlogs-
gebieden.

Korte geschiedenis van de militaire werklieden4

Per decreet van 25 januari 1808 kregen de mannen die deel 
uitmaakten van de militaire werklieden op de Franse werf ar-
senalen, de naam van Ouvriers Militair de la Marine. Ze wer-
den georganiseerd in compagnieën. Een jaar later werden de 
compagnieën in Antwerpen omgevormd tot een oorlogsbatal-
jon, bestaande uit zes compagnieën, elk 140 man sterk.5 Later 
werd daar nog een oorlogsbataljon gevormd, dat bekend is 
geworden onder de naam Bataillon du Danube. De rest van de 
werklieden, die in compagniesverband op de Franse werven 

werkten, werden gereorganiseerd in acht bataljons. Vier in 
Antwerpen en verder in Boulogne, Cherbourg, Toulon en Ro-
chefort, elk één bataljon. Vanaf die tijd werden de bataljons 
gevoed en op sterkte gehouden met lotelingen. Tijdens de 
Duitse veldtocht in 1813 werden veel dienstplichtige Ouvriers 
Militair overgeplaatst naar de Garde Impériale, waar ze taken 
kregen bij de pontonniers of sappeurs.6

Het bataljon waar de Hollandse lotelingen in Rochefort te-
recht kwamen bestond uit zes compagnieën, elk met een or-
ganieke sterkte van 3 officieren, 14 onderofficieren en 200 
werklieden van de 1e, 2e of 3e klas en 1 tamboer. Dus totaal 218 
man per compagnie.

Rochefort

Rochefort is een vestingstadje gelegen aan de rivier de Cha-
rente. De monding van die rivier werd verdedigd vanuit een 
aantal forten, die de toegang van vijandelijke schepen moes-
ten verhinderen. Langs de rivier bij Rochefort waren dokken 
gegraven waarin oorlogsschepen werden gebouwd of her-
steld.

Daar stonden ook de onderkomens, in de vorm van kazernes 
en barakken, waarin de talrijke eenheden, die Rochefort als 
thuisbasis en opleidingsdepot hadden, waren ondergebracht. 
Op het terrein stond verder een opvallend lang gebouw de 
corderie. Dit was de grootste touwslagerij van de Franse ma-
rine. Eind maart 1813 waren er in Rochefort de navolgende 
eenheden gelegerd: de 13e, 17e, 28ste, 29ste, 41ste en 43ste Equipa-
ges de Haut Bord, de 19e Equipage de Flotille, de 3e compag-
nie Ouvriers d’Artillerie en het 8ste Bataillon d’Ouvriers.7 De 
mannen, ingedeeld bij de Equipages, kregen hun opleiding op 
de voor anker liggende oorlogsschepen en werden na hun op-
leiding als matroos of kanonnier geplaatst op een schip.8

Het 8ste Bataljon d’Ouvriers

Het was een oorlogsbataljon dat tijdens de campagne van 
Napoleon in Spanje al die tijd daar dienst had gedaan als 
deuxième Bataillon de Guerre, maar stond ook bekend onder 
de naam Bataillon d’Espagne. In maart 1813 waren de restan-
ten van dit bataljon uit Spanje teruggetrokken tot Bordeaux. 
Hier kregen ze de nieuwe naam van 8ème Bataillon d’Ouvriers 
Militaires de la Marine. In een brief van 12 maart 1813 van de 
Minister van Marine aan de Préfect Maritime van Rochefort, 
stond dat het de wens was van de Keizer dat het 8e Bataillon 
Ouvriers in Rochefort zou worden gelegerd en dat een contin-
gent van 160 nieuwe lotelingen als aanvulling aan dit bataljon 
zou worden toegevoegd. Verder kwam er nog een stroom van 
kersverse lotelingen naar Rochefort, waarvan 1130 man be-
stemd was als aanvulling voor de aldaar gelegerde Equipages 
de Haut Bord en 200 man kwamen terecht bij de 19e Equipage 
de Flotille.9
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2 en 3. Dokken van de werf in Rochefort
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Aantal Departement
12 Issel Supérieur
30 Bouches de la Meuse
17 Bouches du Rhin
5 Bouches de l’ Escaut
5 Arrondissement Breda*
29 Montenott e (Italië)
35 Gênes (Italië)
27 Apennins (Italië)
160 Totaal
*Dit is een gedeelte van het departement Les deux Nethes.

Beoogd aantal Eff ectief aantal Datum Aankomst Département Bijzonderheden
5 5 07 mei 1813 Bouches de l’Escaut* Zeeuwse eilanden boven de Westerschelde
17 17 11 mei 1813 Bouches du Rhin oost Brabant
12 12 15 mei 1813 Issel Supérieur Gelderland
 2 15 mei 1813 Bouches de la Meuse Dit waren vrijwilligers
30 43 18 mei 1813 Bouches de la Meuse Zuid-Holland
5 5 18mei 1813 Les deux Nethes west Brabant
69  84  Totaal  
*Op 7 mei werden ook nog vijf man uit het département de Gironde ingeschreven.

4. Touwslagerij

De lotelingen voor het bataljon d’Ouvriers moesten worden geleverd door Hollandse en Italiaanse departementen en waren 
als volgt hierover verdeeld:

Het betrof dus 69 man uit de Nederlandse departementen 
en 91 uit Italiaanse departementen. Hoewel het aanvankelijk 
maar om 69 Nederlandse lotelingen ging, werden er uiteinde-
lijk 83 mannen doorgestuurd naar Rochefort. Zuid-Holland le-

verde 14 mannen meer dan er gevraagd was.10 Waarschijnlijk is 
dit aantal bereikt door te korten op detachementen bestemd 
voor andere onderdelen.
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De ervaren mannen van het voormalige oorlogsbataljon Ba-
taillon d’Espagne (later omgedoopt in het 8ste d’Ouvriers) wer-
den na een korte rustpauze, waarin ze onmiddellijk werden 
uitgerust met nieuwe uniformen, doorgestuurd naar Saksen, 
waar Napoleon zijn legers samentrok voor een nieuwe cam-
pagne.11 Ze werden daar belast met pionierswerkzaamheden 
ter versterking van, onder meer, de vestingen Torgau, Witten-
berg, Dresden en Glogau.
De pas ingestroomde rekruten bleven in Rochefort achter en 
werden na hun militaire opleiding ingezet op de scheepswerf. 
Tijdens de keuringsprocedure waren ze voor hun toekomstig 
onderdeel speciaal geselecteerd naar hun burgerberoep, dat 
de Fransen goed konden gebruiken in de scheepsbouw. Het 

betrof beroepen zoals: timmerman, schrijnwer-
ker, smid, wagenmaker, zeilmaker, kuiper of (touw)
draaier. De boekhouding van de werkzaamheden 
aan schepen en andere werkzaamheden op de 
werf zijn minutieus bijgehouden. Van elk schip dat 
ter reparatie of onderhoud naar de werf kwam, 
werd een apart dossier aangelegd, waarin elke dag 
de namen van de werklieden, de gemaakte uren en 
de verdiende lonen werden genoteerd. Zo was op 
elke Franse marinewerf een aantal specialistische 
werkplaatsen, waar waarschijnlijk ook wel vak-
bekwame lotelingen te werk werden gesteld. Het 
betrof hier onder meer: la clauderie (hier werden 
spijkers/nagels gesmeed), grandes et petites for-
ges (smederijen voor groot- en klein smidswerk), 
la serrurerie (slotenmakerij), la chaudronnerie 
(koperslagerij), la menuiserie (schrijnwerkerij), la 
tonnelerie (kuiperij), la sonderie (werkplaats voor 
lood) of la voilerie (zeilmakerij). Maar ze konden 
ook geplaatst zijn bij la moulin laminoir (pletmo-
len) of le moulin à scier (zaagmolen). Het meren-
deel van de rekruten die als beroep timmerman 
hadden opgegeven werden geplaatst als scier de 
longue (plankenzager).12

Tot slot nog enige statistische gegevens van mei 
t/m december 1813. In totaal ging het bij deze lich-
ting om 84 Hollanders uit vijf verschillende de-
partementen, waarvan 60 jongemannen met het 
beroep charpentier (timmerman) en 17 met het be-
roep forgeron (smid) en 7 man met een ander be-
roep. Bij het contingent bevonden zich zeven rem-
plaçanten. Deze hadden een contract gesloten om 
tegen betaling voor een ander de militaire dienst 
waar te nemen. Verder marcheerden er nog twee 
vrijwilligers uit Den Haag mee. Van de 84 man wer-
den acht man in november 1813 overgeplaatst naar 
de 3e compagnie Ouvriers d’Artillerie, eveneens 
gelegerd in Rochefort. Dit waren: Jan Pieters (Mid-
delburg), Jan H. Huijting (Groenlo), Jan Binnenkamp 
(Oldenbroek), Frank van der Bie (Korendijk), Gerrit 
Faber (Den Haag), Jan Jansen (Gorcum), Daam Vis 

(Waddinxveen) en Jan van Rijp (Leiden). Van de 76 man die 
overbleven overleden er in het eerste half jaar zes in het hos-
pitaal, meestal à suite de fièvre. Dit is een verliespercentage 
van 7,9 %.13

Lijst van lotelingen

Veel gegevens over de marine van Napoleon in Rochefort zijn 
verzameld door de Association Napoléonienne Charentaise 
‘Le Garde Chauvin’. Dit is een re-enactements groep uit het 
departement de la Charente, waarvan de leden regelmatig ac-
tiviteiten organiseren, waarbij de geschiedenis van de marine 
in Rochefort ten tijde van Napoleon centraal staan. 

5. De replica van het schip l'Hermione dat op deze werf is gebouwd en net terug was 
van een reis naar de VS
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 Afk omstig uit het departement Bouches de l’Escaut, zijn de volgende stamboeknummers 166 t/m 169 en 251 (5 man),
   ingeschreven op 7 mei 1813 (xx: hier waren geen gegevens ingevuld in het stamboek) 

Nr.  Naam Geb. datum Geb. plaats Beroep Bijzonderheden
166 Jean Pieters 04-02-1792 Middelburg charpentier 3e cie Ouvr. Artillerie
167 Josias Wagenaar 13-03-1792 Grijpskerke charpentier 
168 Marin Meijler 23-01-1783 Goes charron remplaçant
169 Jacques Geldof 15-01-1788 Middelburg charpentier remplaçant
251 Jean van Koeveringen * xx-xx-xxxx Goes xx remplaçant, † Hospitaal 07-05-1813
*Jan van Koeveringen is op de dag van aankomst opgenomen in het hospitaal van Rochefort en nog die zelfde dag overleden.

6. Registerpagina met daarin Gerrit Kwak

De vereniging heeft  een uitgebreide website met veel histori-
sche informatie. 

Het inschrijvingsregister van het 8ste Ouvriers

In het geraadpleegde Registre de contrôle zijn per folio acht 
inschrijvingen verwerkt.14 Na het volgnummer van de inschrij-
ving volgt de kolom Grades et Payes. Hierin zijn de functies 
(beroepen) ingevuld, zoals: forgeron, charpentier, tonnelier, 
charron, etcetera. De volgende kolom is Date de l’ engage-
ment et lieu de naissance met daarin de datum van inschrij-
ving bij het onderdeel, geboortedatum, geboorteplaats en de 

naam van het departement. Daarna volgen er kolommen per 
maand (t/m december), waarin bijzonderheden staan, zoals 
Pr (present), opname en ontslag uit het hospitaal, overlijdens-
datum en aan welke aandoening de betrokkene is overleden, 
overplaatsingen binnen het eigen- of een ander onderdeel, 
etcetera.
De lijst met namen van lotelingen uit verschillende Hollandse 
departementen van de lichting 1812, die in mei 1813 bij het 8e 
Bataljon Ouvriers de la marine in Rochefort zijn hierna weer-
gegeven, gerangschikt naar departement van herkomst. 
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   Afkomstig uit het departement Bouches du Rhin, zijn de volgende stamboeknummers 172 t/m 188 (17 man).
   Ingeschreven op 11 mei 1813.

172 Jacques Schrijvers 08-10-1792 Oisterwijk charpentier 
173 Nicolas van Bussel 09-02-1792 Lierop charpentier 
174 Jean Michel Govers 21-10-1792 Budel charpentier 
175 Jean Weijnen 30-08-1792 Someren tonnelier 
176  Corneille van den Berg 05-02-1792 Bergeijk charpentier 
177 Jean van Duuren 10-02-1792 Veghel forgeron 
178 Justin Donkers 05-08-1792 Veghel forgeron 
179 Pierre van Heezebeek xx-xx-1792 Oirschot charpentier 
180 Corneille Vogels 16-05-1792 Oirschot charpentier 
181 Corneille Beekmans 05-01-1792 Oirschot forgeron 
182 Corneille v. Meulekom 16-05-1792 Dreumel forgeron 
183 Paul Moors 27-03-1792 Mill tourneur 
184 Albert Naas 22-09-1792  Nijmegen charpentier 
185 Nicolas van Tuijtenberg 18-09-1792  Nijmegen charpentier 
186 Antoine van Dieden 23-06-1792 Nistrik forgeron 
187 Jean van den Dungen ** 07-08-1792 Gemert charpentier † Hospitaal 20-10-1813
188 Gilbert van den Bert 15-08-1779 Wamel charpentier Remplaçant
**Jean van den Dungen was al op 5 augustus 1813 opgenomen in het marinehospitaal van Rochefort.

   Afkomstig uit het departement Issel Supérieur, zijn de volgende stamboeknummers 190 t/m 201 (12 man). 
   Ingeschreven op 15 mei 1813.

190 Jean Henry Huijting 13-04-1792 Groenlo charpentier 3e cie Ouvr. Artillerie
191 Jean Wolters 01-04-1792 Brummen charpentier 
192 JeanWillem ten Bensel 17-11-1792 Dinxperlo charpentier 
193 Willem Harmsen 22-09-1792 Gorssel charpentier 
194 Jean Binnenkamp 28-07-1792 Oldenbroek forgeron 3e cie Ouvr. Artillerie
195 Jean Gerrit Langenberg 29-06-1792 Zutphen charpentier 
196 Jean Albert Hietbrink 19-09-1792 Lochem forgeron 
197 Richard Reijnerus Theunisen 12-05-1792 Hengelo forgeron 
198 Bernard Hogelogt *** 18-01-1792 Hengelo tournus † Hospitaal 18-10-1813
199 Dorus Arlofs 09-12-1792 Bemmel charpentier 
200 Jean Arisen 01-07-1792 Bemmel charpentier 
201 Jacob Kaspers 28-01-1792 Zutphen charpentier 
***Hij is na 3 maanden opname in het hospitaal overleden par suite de fièvre.

   Afkomstig uit het departement Bouches de la Meuse, zijn de volgende stamboeknummers 202 en 203 (2 man). 
   Ingeschreven op 16 mei 1813.

202 Jean Jacques Beck 15-04-1793 La Haye charpentier enrolé volontair
203 Jean Guillaume Gisbert 25-03-1789 La Haye charpentier enrolé volontair

   Afkomstig uit het district Les Deux Nethes, zijn de volgende stamboeknummers 204 t/m 208 (5 man). 
   Ingeschreven op 17 mei 1813.

204 Henry Knicknie 26-01-1792  Baarle charpentier 
205 Gerard Jacobs 10-05-1782 Halsteren charpentier Remplaçant
206 Jacques Bruijnincx 08-10-1792 Gastel charpentier 
207 Antoine Hoogendijk 10-02-1792 Zevenbergen charpentier 
208 Gaspar van Saarloos 11-06-1792 Princeland charpentier 



48  –  Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 1

   Afkomstig uit het departement Bouches de la Meuse, zijn de volgende stamboeknummers 209 t/m 253 (43 man). 
   Ingeschreven op 18 mei 1813.

209 Henricus Brand 28-04-1792 Delft charpentier 
210 Leonard Boers (Bons) 20-01-1792 La Haye charpentier 
211 Gerard Faber 26-04-1792  La Haye menuissier 3e cie Ouvr. Artillerie
212 Pierre Baggerman 26-04-1792 La Haye forgeron 
213 Herman Wedepoel 29-04-1792 La Haye charpentier 
214 Joannes van Tongeren 22-11-1792  Voorburg charpentier 
215 Joannes Molekamp 01-07-1792 Loosduin charpentier 
216 Hubert Broos xx-xx-xxxx Maasland charpentier 
217 Jean André Sanders 01-12-1792 Delft charpentier 
218 Corneille Kool 01-02-1792 Delft charpentier Remplaçant 
219 Willem van der Wijngaarden 09-05-1792 Delft charpentier 
220 Jean Pierre Leeser xx-xx-xxxx Rotterdam forgeron 
221 Joannes Stuart xx-xx-xxxx Rotterdam Charpentier † Hospitaal 12-07-1813
222 André Lookermans 14-09-1792 Rotterdam charpentier 
223 Jean Pierre Trousselot 16-05-1792 Bois-le-Duc tourneur 
224 Adrien van Zuuren 02-01-1792 Rotterdam charpentier 
225 Gerrit Kwak 01-03-1792 Borsihil? forgeron Contingent Delft
226 Wouter Snijders 23-11-1792 Dordrecht forgeron 
227 Coenraad Welboren 22-05-1792 Zwijndrecht charpentier 
228 Dirk Deventer van Prouing 26-12-1792 Dordrecht charpentier 
229 Adrien van Nugteren 04-08-1792 Zwijndrecht charpentier 
230 Pierre van der Leer 20-09-1792 Zwijndrecht charpentier 
231 Henry de Graaff 28-09-1792 Giessendam charpentier 
232 Bernard Zeedijk 11-10-1792 Steenbergen charpentier 
233 Antoine Kempe 06-04-1792 Gorcum charpentier † Hospitaal 03-11-1813
234 Jean Jansen 04-05-1792 Gorcum forgeron 3e cie Ouvr. Artillerie
235 Jean Stellenboom 11-09-1792 Gorcum charpentier 
236 Frank van der Bie 25-12-1792 Korendijk forgeron 3e cie Ouvr. Artillerie
237 Daniël Vis 26-11-1792 Waddinxveen forgeron 3e cie Ouvr. Artillerie
238 Balthasar Gabrij 20-08-1792 Gouda menuissier 
239 Martin van der Velden 24-09-1792 Schiedam charpentier 
240 Abram Wuijster 02-04-1792 Schiedam forgeron 
241 Martin Krooswijk 20-05-1792 Rotterdam charpentier 
242 Pierre van Schaik 30-07-1792 Rotterdam charpentier 
243 Corneille Stolk 23-08-1792 Rotterdam charpentier 
244 Jean Huurman 02-01-1792 Rotterdam charpentier 
245 Jean van Rijp 18-02-1792 Leiden forgeron 3e cie Ouvr. Artillerie
246 Adrien L’Ecluse 30-06-1792 Leiden charpentier 
247 Jacob Haag 28-05-1792 Leiden charpentier 
248 Abraham Ingenegen 22-04-1792 Leiden  charpentier 
249 Huber Roer xx-xx-xxxx La Haye charpentier 
250 Antoine Lambert Beck 16-04-1791 La Haye charpentier Remplaçant 
251 Jean van Koeveringen xx-xx-xxxx Goes xx Zie Zeeuwen
252 Jean Baptiste Daroux 24-06-1782 Dep. Seine et Oise charpentier Geen Nederlander
253 Arie van Duivenbode **** 24-06-1792 Katwijk charpentier † Hospitaal 03-11-1813
****  Hij arriveerde pas 2 dagen later dan zijn contingent op 20 mei 1813 in Rochefort. Hij is ergens tijdens de reis en arrière  

(achterop) geraakt.

Op het eerste oog lijkt het handschrift van de administrateur 
gemakkelijk te lezen, maar gaandeweg waren er toch een aan-
tal slecht leesbare gegevens en soms namen van personen 
en plaatsen die ik niet direct herkende. Voor de Zeeuwen was 

dat geen probleem, omdat hier in het Zeeuws Archief te Mid-
delburg alle namen en geboorteplaatsen bekend zijn, en soms 
wist ik wat er zou moeten staan.
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Noten
1. J. de Ruiter, Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-

1814. De eilanden Noord- en Zuid-Beveland vormden samen het arrondisse-
ment Goes. Zie de boekbespreking door Hans van Felius in Gens Nostra, jrg. 70, 
p. 512-513.

2. Archieves Nationales et Fonds Marine déposé aux Archieves Nationales. Serie 
MAR CC3.

3. Nationaal Archief Den Haag. Toegangsnummer 2.01.30. Overzicht van stam-
boeken en andere bronnen betreffende militairen 1795-1950. A. scheepssoldij-
rollen. B. Diverse stukken betreffende de Franse Marine in Holland.

4. Alain Pigeard, Dictionnaire de la Grande Armée, pag. 445-446.
5. Een bataljon is een militaire eenheid die zowel voorkomt in het leger als bij 

de marine. De sterkte ervan wisselt, maar was ten tijde van de onderzochte 
periode van het Hollandse contigent van de lichting 1812 bestond een bataljon 
uit 6 compagnieën van elk 218 man.

6. In de brief van 11 maart 1813 verzocht de hertog van Frioul (grootmaarschalk 
Géraud Duroc) aan de minister van marine Decres of die een bataljon ouvriers 
de marine wilde sturen om ingezet te worden bij Frankfurt ter ondersteuning 
van de aldaar gelegerde Garde Impériale. De minister liet weten dat de aan-
vraag niet kon worden gehonoreerd, omdat hij recent het bataillon du Danube 
en het 1e battaillon de l’ Escaut, met een totale sterkte van 1800 man, naar 
Polen had gestuurd.

7. Per 1 januari 1811 telde de Franse marine 64 Equipages de Haut Bord en 22 
Equipages de Flotille, met een totale sterkte van ca. 59.000 man. Dit waren 
bewapende infanteristen, die dienst deden als matroos of kanonnier op 
oorlogsschepen, maar ook belast waren met het bewaken van werven en arse-
nalen. Een aantal van deze eenheden was op die datum nog niet effectief, maar 
in de loop van de jaren werden hier hele lichtingen lotelingen naar toe gestuurd.

8. De Zeeuwen van de lichting 1812 die bestemd waren voor de 17e Equipage de 
Haut Bord kregen hun opleiding in Rochefort aan boord van het oorlogsschip 
L’Océan, dat op de rivier le Charente voor anker lag.

9. Napoleon wilde van Rochefort een groot marine arsenaal maken. Om die 
stad makkelijker te kunnen bereiken liet hij een nieuwe verbindingsweg, met 
een lengte van 114 km, aanleggen tussen Fontaine-le-Comté (bij Poitiers) en 
Rochefort. Dit is deels de huidige D 911.

10. Kleine veranderingen in de toewijzing van lotelingen aan diverse onderdelen 
kon worden gedaan door de Prefect van het Departement op advies van zijn 
staf, waaronder de Kapitein van Recrutering en diverse officieren van leger 
en marine. Vooral de marine officier hield, met name, lotelingen met voor de 
marine bruikbare beroepen voor zijn equipages en ouvriers scherp in de gaten.

11. Uit een brief van 19 mei 1813 blijkt dat de aanvullende kleding voor de ouvriers 
uit Parijs moest komen. Het ging om een partij van 600 habits (vesten) en pan-
talons. Omdat de mannen van het oorlogsbataljon al uit Bordeaux en Rochefort 
op weg naar de oorlogsgebieden in Duitsland waren vertrokken, zouden de 
uniformen naar Orléans worden gebracht waar het bataljon langs kwam. Het 
was al bekend dat van die partij 64 broeken te klein waren, maar die werden 
naar Antwerpen gestuurd. De nieuwe rekruten uit de Hollandse departemen-
ten waren toen nog in opleiding en bleven in Rochefort achter.

12. Archief Rochefort, inv. nr. 7P5/207, chantiers, janvier 1814.
13. Overleden in het hospitaal van Rochefort zijn: Jan van Koeveringen (Goes), 

Cornelis van den Berg (Bergeijk), Jan van den Dungen (Gemert), Bernardus Ho-
gelogt (Hengelo), Johannes Stuart (Rotterdam) en Anthonie Kempe (Gorcum).

14. Archief Rochefort, inv. nr. Cote 3E 1635, Registre de contrôle du 8 ème Bataillon 
d’Ouvriers Militair de la Marine.

Hoewel de meeste namen en geboorteplaatsen uiteindelijk 
zijn ontcijferd is de geboorteplaats van Gerrit Kwak (nr. 225) 
niet opgelost. Achter zijn naam is ingevuld de plaatsnaam 
Boersihil. In het stadsarchief van Rotterdam is teruggevon-
den dat hij geboren was op 4 maart 1792 te Overschie als zoon 
van Gerrit Kwak en Marija van Swol. Na een oproep in de af-
leveringen 2016/1 en 2016/2 van het mededelingenblad van de 
afdeling Delfland van de NGV zijn een aantal reacties geko-
men, maar daar was helaas geen overtuigende verklaring bij. 
Hieronder volgt een aantal suggesties:
-  Piershil. In deze regio woonde een Gerrit Kwak, geboren te 

Zwartewaal op 22-06-1788, zoon van Frans Kwak en Dirkje 
van der Sluijs. Citaat van Marien Vermeer: Zwartewaal lijkt 
op het eerste gezicht niet echt op Boesihil, maar heeft een 
vergelijkbaar ritme, het eindigt op een l.

-  Gewoon Overschie. Mogelijk heeft Gerrit dit platboers uit-
gesproken en is door de Franse administrateur verstaan als 

Boesihil. Citaat van Ron van Rooijen: Ik denk dat Boesihil ge-
woon Overschie is. Bou=over en sihil=schie.

-  Bozenhoven. Dit was een gemeenschap tussen de plaatsen 
Wilnis en Mijdrecht. Heden ten dage is er in Mijdrecht een 
straat met de naam Bozenhoven. Citaat van Kees de Graaf: 
Zou Boesihil niet een verschrijving kunnen zijn van Bozenho-
ven?

-  Biesheuvel was vroeger een gehucht onder Babiloniënbroek. 
Een ander gehucht is daar Hill. Citaat van Aad Verouden: Ik 
vereenzelvig Boesihil met Biesheuvel in het land van Altena. 
Dit land van Altena behoorde niet tot het Departement des 
Bouches de la Meuse, maar grenst er wel direct aan.  <<

Dankwoord
Met dank aan Jaap van Zweeden, die veel namen en geboorteplaatsen 
heeft ontcijferd. Zonder zijn hulp was deze bijdrage nooit op deze manier 
tot stand gekomen.

Wie wil komend jaar de indexen maken van Gens Nostra?

Van de inhoud van Gens Nostra wordt elk jaar een index 
samengesteld met de registers van auteurs en voorko-
mende familienamen. Dit is een leuk klusje voor iemand die 
graag iets wil doen voor de vereniging, zelf zijn/haar tijd 
wil indelen en thuis wil werken.
Een index maken is een precies werkje, dat ongeveer een 
dag per nummer in beslag neemt.
Er is een methode beschikbaar in Word, maar het beden-
ken van een andere methode kan een uitdaging zijn.
Reacties graag naar redactie-gn@ngv.nl



De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld, 
te raadplegen in het Informatiecentrum, Kosterijland 3-5, 3981AJ Bunnik. 
Schrift elijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of 
Postbus 50, 3980CB Bunnik
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TON  BRUIJNIS  EN  HANS  VAN  FELIUSBoekrecensies

  J.M.G. Leune: Het fort Henricus te Steenbergen, Broek 
op Langedijk 2017, ISBN 978 90 8548 2116, 294 p. ill, in-
dex; info@gigaboek.nl

Steenbergen was ooit een belangrijke vestingstad in 
West-Brabant. In de periode 1626-1629 werd de stad aan-

zienlijk versterkt. Bij de 
toegang tot de haven 
werd een groot fort 
gebouwd dat Henricus 
werd genoemd, naar 
graaf Hendrik III van 
Nassau. Het fort vormde 
het noordelijke uiteinde 
van een waterlinie die in 
1628 tussen Bergen op 
Zoom en Steenbergen 
werd aangelegd en die 
anno 2017 gewoonlijk 
wordt omschreven als 
de West-Brabantse Wa-
terlinie.

Over de geschiedenis van deze vesting schreef Leune een 
boek, waarin de forthistorie vanuit diverse gezichtspunten 
wordt belicht: vestingbouwkundig, krijgskundig, landschap-
pelijk, politiek-bestuurlijk, sociologisch en demografi sch. Veel 
aandacht is besteed aan het verzamelen van gegevens over 
personen die bij het functioneren van het fort nauw betrokken 
waren. Het boek bevat een uitgebreid overzicht van de mili-
taire compagnieën die in de zeventiende en achtt iende eeuw 
in de stad garnizoen hielden. Voorts worden nog niet eerder 
gepubliceerde gegevens gepresenteerd over het functione-
ren van de West-Brabantse Waterlinie. Het boek ligt in het 
verlengde van andere publicaties van de schrijver over ves-
tingwerken in het zuidwesten van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en in de streek ten noorden van Antwerpen. (TB)

  Joke Wagenaar-Hardon: van Anneke tot Aagje, Nijme-
gen 2016, 120 p., ill., geen index, uitgave in eigen beheer.

Een buitengewoon mooi uitgevoerd boek over de levens van 
de voormoeders van de schrijfster, die in tegenstelling tot de 
veelal gebruikelijke lijn van voorvaders, haar voormoeders in 
beeld brengt. Zij volgt daarbij de lijn vanuit het heden naar het 
verleden: beginnend bij haar moeder Anneke (Anna Maria) de 
Wolf om zo vervolgens veertien generaties terug in de tijd te 
eindigen bij Aagje Auwelsdochter, die in het begin van de zes-
tiende eeuw in Akersloot of omgeving is geboren. Een zoek-
tocht naar voormoeders die een periode van circa 500 jaar 
bestrijkt.

Terecht merkt de schrijf-
ster op dat stambomen 
over de familienaam van 
de vader gaan, voorou-
ders met dezelfde naam 
kunnen vaak tot enkele 
eeuwen terug worden 
opgespoord. Vrouwen 
namen tot voor kort bij 
hun huwelijk altijd de 
naam van hun echtge-
noot aan waardoor het 

lastiger is de geschiedenis van ‘voormoeders’ door de eeuwen 
heen te volgen. Dat het de schrijfster (Joke) is gelukt zover 
terug in de tijd de namen van haar ‘voormoeders’ te vinden is 
dan ook een ware prestatie!
Hoewel niet van alle voormoeders evenveel informatie kon 
worden gevonden, staat wel vast dat ze voor de tijd waarin ze 
leefden een zekere mate van welstand genoten. Bierbrouwer 
en burgemeester kwamen regelmatig voor in de elkaar opvol-
gende families`. Echtgenoten van de voormoeders bekleed-
den ook vaak bestuurlijke functies in de gemeente, provincie 
of op landelijk niveau en in de achtt iende en negentiende 
eeuw hadden zij vooral beroepen waarvoor men moest heb-
ben gestudeerd.
De verhalen over de voormoeders krijgen een extra dimensie 
doordat de historische achtergrond van de periode waarin zij 
leefden, is opgenomen.
Het boek is prett ig leesbaar en prachtig geïllustreerd, er 
staan zelfs portrett en in van directe familieleden, die dateren 
uit de het begin van de zeventiende eeuw. (TB)

  J.P. Noppen: Genealogie Noppen (Nop, Noppe,Noppen, 
Noppen van Paddenburg, deel 2, De oudste acht gene-
raties, ‘s Gravenhage 2017,268 p, ill, index; uitgave in ei-
gen beheer, informatie via hans@noppages.nl

Nadat in 2016 het eerste deel van de genealogie Noppen was 
verschenen, is nu het tweede deel beschikbaar. Zoals de ti-
tel al aangeeft  behandelt dit deel de oudste acht generaties. 
Deze acht generaties leefden in de periode van circa 1540 tot 
omstreeks 1820. De oudst bekende voorvader is Evert Se-
bastiaensz, die vermeld werd in een akte van de Woerdense 
Weeskamer uit 1594. Zestig jaar later voert één van zijn naza-
ten voor het eerst de naam ‘Nop’, waaruit later de familienaam 
Noppen is ontstaan. De familie Noppen was een geslacht van 
pannenbakkers, die hun bedrijf uitoefenden op het Oudeland 
te Woerden.
Bij vrijwel alle personen worden de brongegevens uit bijvoor-
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beeld het notarieel ar-
chief, het (oud) rechter-
lijk archief, het weeshuis 
of de weeskamer en de 
doop, trouw en begraaf-
boeken vermeld en van 
interessante of opmer-
kelijke akten zijn volledi-
ge transcripties opgeno-
men. Daardoor is deze 
genealogie veel meer 
dan een opsomming van 
namen en data. Verder is 

het boek verluchtigd met allerlei illustraties.
Deze genealogie is mooi opgezet en de verbanden tussen de 
opeenvolgende generaties is met behulp van geneagrammen 
duidelijk weergegeven. Kortom een mooi uitgevoerde publi-
catie. (TB)

  Chris Rümke: Genealogie Rümke en Kips, Amsterdam 
2016, 200 p.; ill; index; uitgave in eigen beheer; informatie 
via chrisrümke@gmail.com

Deze mooi uitgevoerde genealogie behandelt twee families. 
De verbinding tussen de beide families ontstaat in 1890 wan-

neer Christian Ludwig 
Rümke in het huwelijk 
treedt met Cornelia Ge-
rardina Kips. Alle Rüm-
kes in Nederland zijn vol-
gens de schrijver familie 
van elkaar. Zij stammen 
af van Herman Henrich 
Bussmann, landbouwer 
in Mehnen (Duitsland) 
die in1752 trouwde met 
Johanna Friderica Rumc-
kens en dan de naam 
aanneemt van de boer-
derij waarvan zijn vrouw 
afk omstig was. Hun oud-

ste zoon Gerrit Hendrik Rumcke, trouwde in 1784 in Amster-
dam met Engeltje Josephs en vestigde zich in Amsterdam als 
broodbakker. Ook Christian Ludwig, de zoon van zijn jongere 
broer August, trouwde in Amsterdam en was daar eveneens 
broodbakker van beroep.
Deze genealogie beperkt zich niet tot een dorre opsomming 
van namen en data, maar het geheel is een familiegeschiede-
nis geworden waarbij van zoveel mogelijk personen het le-
vensverhaal wordt beschreven.
In de genealogie van de familie Rümke, die uit negen genera-
ties bestaat, zitt en ook genealogiefragmenten van aanver-
wante families Delhaas/Delhaes, Horstmann en Besem. Deze 
genealogie wordt afgesloten met de kwartierstaat van Chris-
tian Ludwig Rümke, de echtgenoot van Cornelia Gerardina 
Kips.

In het tweede deel van het boek is de genealogie van de fa-
milie Kips opgenomen, die begint met Jogchem Kips, ver-
moedelijk wonende te Sleeuwijk, die rond 1750 trouwde met 
Aaltje Akkerhuijs uit ‘s Gravenhage. Ook de genealogie van de 
familie Kips wordt afgesloten met een kwartierstaat waarbij 
Cornelia Gerardina Kips de kwartierdrager is, en waarin de 
families Valckenier, Pauw en Alting een prominente plaats in-
nemen.
Het boek bevat mooie (familie)foto’s, bronteksten en anekdo-
tes en het geheel is mooi uitgevoerd. (TB)

  Wim den Engelsen: Vier eeuwen den Engelse(n): Genea-
logie van de nakomelingen van Peter Petersz (den Ou-
den), Apeldoorn 2017, 204 p., index, eigen beheer; infor-
matie via wim.den.engelsen@planet.nl

Deze genealogie beschrijft  de afstammelingen van Peter 
Petersz (den Ouden) die de achternaam den Engelse, den 

Engelsen of den Engel-
schen voeren. De stam-
vader werd geboren in 
1565 en heeft  geleefd in 
de gemeente Hooge en 
Lage Zwaluwe (NBr). De 
nakomelingen van Pe-
ter Petersz (den Ouden) 
bleven voor een belang-
rijk deel woonachtig in 
Zwaluwe, maar geleide-
lijk verbreidden ze zich 
ook in westelijke richting 
naar het noordwesten 
van Noord Brabant. Een 
gedeelte van de naza-

ten is in de negentiende eeuw geëmigreerd naar de Verenig-
de Staten van Amerika. In deze genealogie zijn helaas geen 
(overzichtelijke) schema’s of geneagrammen opgenomen die 
de relaties tussen de beschreven personen zouden kunnen 
verhelderen. (TB)
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Tijdschrift en
Enkele gebruikte afk ortingen: 
aanv.  = aanvulling(en)
afk .  = afk omstig
afl . = afl evering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

.Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980CB 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-
schrift en worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschrift en is verzorgd door het team 
Tijdschrift en, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Groot-Britt annië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, 
Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië) en 
Rob Dix (Nederland, Scandinavië en coördinator).

België
Heraldicum Disputationes, jg. 22, 2017-2. M. van de Cruys: 
Adelaars en lictorenbundels: de Republiek van Salò [de lic-

torenbundel als fascis-
tisch symbool]; H. van 
Heijningen: Henri Ga-
briëls, 2e bisschop van 
Ogensburg [1838-1921; 
wapenbeschrijving]; J-J. 
van Ormelingen: De ze-
gelmatrijs van de Loonse 
kanunnik Renier Delvig-
ne [1760-1830]; F. Mül-
lender: De schreeuw van 
de natt e leeuw [heisa in 
de Belgische gemeente 
Sankt Vith over plan-
nen om het stadswapen 
(de Limburgse leeuw) 

in kleur aan te brengen op de bodem van een nog aan te leg-
gen groot waterbekken bij het stadhuis]; A.C. Zeven, M. van 
de Cruys: Een wegkruis en meer dan één fi bula [archeologie 
in gemeentewapens]; Disputationes: o.a. wapens Perényi 
en Stembor; fontein dan wel bron of golvend in de heraldiek; 
nieuwe wapenvoerders; nieuwe gemeentewapens in Oosten-
rijk en Duitsland; het wapen van Theresa May.
 Idem, 2017-3. D. Coutereels: De Kleefse connectie, Jan 
I hertog van Kleef en Elisabeth van Nevers [analyse van de 
16 wapens van dit paar (gehuwd in 1455) op hun praalgraf in 
Kleef]; A.C. Zeven: Een hert met drie geweistangen [in het al-
bum amicorum van Joannes d’Andeleu uit ca. 1601; de wapen-
drager is onbekend]; M. van de Cruys: Heraldiek als antiek: (1) 
Maes [schilderij van wapen Maes d’Hooglede], (2) Het Throck-
morton reliëf [wapen op een albasten reliëf, in 2016 aangebo-
den op een antiekbeurs in Namen, na heraldisch speurwerk 
geïdentifi ceerd als dat van Sir Nicholas Throckmorton †1571]; 
A.M. Bosters: Susanna van Ett en, Cisterciënzerabdis van 
Leeuwenhorst [1549-1634, korte biografi e en haar acht kwar-
tieren]; Disputationes: o.a. brieven inzake de natt e Leeuw van 
Sankt Vith en fontein; het nieuwe bisschopswapen van Mgr. 

Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwaarden; heral-
disch recht: Damiaens/Odink versus ZARA home].

l’Intermediair/De Middelaar, jg. 72, 2017 nr. 418. G. Waltenier: 
Un inusable bobard: L’ascendance juive de Léon Degrelle 
[1906-1994; de joodse afstamming van deze nazi-sympa-
thisant en collaborateur is kletspraat]; G. Waltenier: Les chan-
gements de noms en Belgique [verv.; ca. 50 wijzigingen van 
achternaam 1919-1925]; G. Waltenier: Actes de fourmorture 
passés devant les échevins de la poësté d’Hérinnes [verv.; ca. 
150 wezerijakten, 1716-1738]; Y. D’Hoir: Stad Aalst: Klapper op 
de overlijdensakten voor de periode 1796-1812 [ca. 180 overlij-
dens; achternaam Bosmans-Caudron]; G. Waltenier: Dispen-
ses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te 
Paturages, Pecq, Peissant, Péronnes-lez-Binche, Péruwelz en 
Petit-Enghien, met verwantschapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 48, 2017-3. Dit nummer bevat slechts 
één artikel: J. Luyssaert: Koninklijk Handbooggilde Sint-Se-
bastiaan Merendree 1717-2017 [att ributen en structuur; ban-
den met de katholieke kerk; het gilde werd in 1934 koninklijk].

De Mechelse Genealoog, jg. 41, 2017-4. L. Vervloet: De kolonie 
leeft  weer [bedelarij in Antwerpen, bedelaarsgestichten, tij-
dens de vereniging met Nederland werd in 1818 de strafk olonie 
Merksplas gesticht, vergelijkbaar met de Nederlandse koloni-
en van de Maatschappij van Weldanigheid; de gebouwen van de 
in 1841 afgeschaft e instelling krijgen nu nieuwe bestemmingen; 
een bezoekerscentrum werd in juni 2017 geopend].

Le Parchemin, jg. 82, 2017 nr. 429. M. Belvaux: Nos beaux por-
traits: Louis-Ulric-Léonard Schaetzen et Marie-Thérèse de 
Bellefroid [gehuwd n 1833]; M. Belvaux: Pierre d’Incourt de 
Fréchencourt et Marie-Françoise Pommyer de Rougemont 
[gehuwd 1788; schema Dincourt/d’Incourt, 5 gen.]; M. De Ro: 
La famille De Ro de la ferme Hof ten Berg de Gooik [genea-
logie De Ro, 10 gen. 16e–20e eeuw; van Wilder, Walravens, 
van Cutsem]; F. de Meulenaere: Note sur les de la Torre (alias 
de la Tour) d’Escandon [twee gen. nazaten van de Spanjaard 
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Jean Baptiste de la Torre 
d’Escadon, gouveneur 
van Mardyck en Lynck, 
17e /18e eeuw]; H. Doux-
champs: Les quarante 
familles belges les plus 
anciennes subsistantes, 
Polain (le) et Poullet [le 
Polain, aanvankelijk de 
Waroux, later le Polain 
de Waroux, stamreeks 
29 gen. 12e eeuw-heden; 
Poullet, aanvankelijk de 
Fehme, later de Ferme, 
Poulhet de Ferme, Poul-

let, stamreeks 27 gen. 12e eeuw-heden; beide families komen 
al voor in ‘Le Miroir des nobles de Hesbaye’ door Jacques de 
Hemricourt uit ca. 1400]; B.M. Kamp: Anne de Fontoy et la dé-
volution de la seigneurie de Berbourg aux Gymnich [sterke 
aanwijzingen dat Ermgard, de moeder van Anne de Fontoy 
(von Fentsch) een Berbourg (von Berberg) was]; B. la Fontaine: 
Divers la Fontaine [aansluiting van 16e eeuwse bastaard Jean 
de la Fontaine onduidelijk; ook diverse correcties op eerder 
artikel uit 2013]; vragenrubriek: antwoord van Cutsem [fi lation 
paternelle du mécène Henri van Cutsem 1839-1904; 9 gen.].
 Idem, 2017 nr. 430. W. Wiertz: Une femme complète, la 
comtesse Marie de Villermont 1848-1925 [Marie en haar 
zuster Henriett e waren talentvolle schilders, hun doeken 
waren te zien op de Exposition des beaux-arts in 1889, maar 
zij maakten geen echte carrières; Marie schakelde over op 
de literatuur]; M. de Muyser Lantwyck: Autour du manoir de 
Coeckelberghe à Vaalbeek [omvangrijke studie van de voor-
ouders van Jean de Muyser, kort voor 1550 gehuwd met Ida 
van Lantwyck; de oudst bekende voorvader Henri de Muyse-
re (vermeld 1363 en 1365) was mogelijk een Mossere of een 
Moerseke alias Moessche; veel informatie over verwante fa-
milies Crabbe, Crainhem, Keye, Wassart en Wilre]; F. de Meu-
lenaere: Généalogie le Bourgeois 15e-17e siècles [uit Armenti-
ères, département du Nord, Frankrijk; genealogie 10 gen.; met 
fragment le Bourgeois dit de Houplines (een andere familie!) 
15e-16e eeuw ]; B. van de Walle de Ghelcke: Nos beaux ex/
libris. Thierry van de Walle de Ghelcke [1919-2014, kunsthis-
toricus en genealoog]; vragenrubriek: antwoord de Thoran, 4 
gen. 19e/20e eeuw].

De Rode Leeuw, jg. 48, 2017-2. J-P. Segers: Soldaat Hendrik 
Antoon Beuten, één van de dertien gesneuvelde helden van 
Stokkem [1886-1918; kwst. t/m nr. 31 (o.a. Breukers uit Sitt ard 
en Luyten en Modard uit Geleen) en fragmenten uit hogere 
generaties]; T. Schalenborgh: Het archief van de rechtbanken 
voor oorlogsschade [verv. gemeentelijke schadedossiers]; M. 
Kunnen: Testamenten verleden voor de pastoors te Opitt er 
1700-1777 (3) [samenvatt ingen van 9 testamenten 1730-1743; 
Smeets, Clemen].
 Idem, 2017-3. J. Maenen: Soldatenkerkhoven uit de Twee-

de Wereldoorlog te Lanaken [te Veldwezelt: lijst van 57 solda-
ten, allen gesneuveld 10 mei 1940; te Rekem: lijst van acht in 
1940 en ’41 neergestorte Britse piloten]; T. Maessen: De ramp 
te Godsheide op Valentijnsdag 1941 [35 schoolkinderen en 
twee volwassenen kwamen om bij oversteek van het Albert-
kanaal met een overvol vlot]; M. Kunnen: Testamenten verle-
den voor de pastoors te Opitt er 1700-1777 (4 en slot) [samen-
vatt ingen van 10 testamenten 1743-1778; Nuyens, Swennen, 
Pareijn]; J. Ernots: Joannes Joseph Bex, een gesneuvelde van 
Mal [1894-1918; kwst. t/m nr. 31]; T. Schalenborgh: Het archief 
van de rechtbanken voor oorlogsschade [verv. persoonlijke 
schadedossiers; Abeels, Mellemans]; R. Caestecker: Fami-
liegeschiedenis via kwartierstaten en rapporten: Neven en 
Vran(c)ken [overzicht naamdragers in diverse gemeenten].

Van mensen en Dingen, jg. 15, 2017-3. L. Devriese: Met de 
relieken van de Heilige Amelberga van Gent naar Tem-
se [vergeten jaarlijkse bedevaart, tot 1539]; J.P. De Cloet: 
Straatnaamgeving vandaag en in het verleden; L. Devriese: 
Voetschrabbers [voetschrappers; meestal in een uitsparing in 
de muur; opmerkelijke fotorapportage]; L. Devriese: Elyzeese 
Velden en Ruststraat [Gentse straten naar kerkhoven].

Vlaamse Stam, jg. 53, 2017-1. M. Larmuseau: Verborgen in 
het DNA: Het genetisch geheugen van de Nederlandse hon-
gerwinter [voor de leek begrijpelijke samenvatt ing van een 
studie van het UMC Leiden naar zogenoemde epi-genetische 
processen bij personen verwekt tijdens de hongerwinter en 
bij hun kinderen]; P. Eyckerman: Een communiefoto [van een 
onbekende, maar datering en vermoedelijke plaats van her-
komst vastgesteld aan de hand van allerlei details]; M. Lar-
museau: Genealogie is niet alleen een passie maar ook een 
verslaving [interview van prof. Filip Raes, hoogleraar psycho-
logie te Leuven]; J. Vanummissen: Franse Nobelprijswinnaar 
heeft  Vlaamse (Antwerpse) roots [Patrick Modiano exm. Col-
pyn kreeg in 2014 de Nobelprijs voor literatuur; stamreeks 
Colpyn 5 gen.]; W. Peene: Het archief en de bibliotheek van 
de Stichting de Bethune [burgerlijke familie uit Kortrijk]; P. 
Donche: Genealogie Voet te Antwerpen en in de Noordelijke 
Nederlanden [verv. omvangrijk artikel 40 p.!; gen. VII t/m XVII 
16e-20e eeuw; de portretschilder Jacob Ferdinand Voet uit de 
Antwerpse tak; zijn oudere broer Karel Voet werd kassier van 
het handelshuis Coijmans in Amsterdam en huwde dochter 
Alett a Coijmans, dit zeer tegen de zin van de broers van haar 
moeder Sophia Trip; Barchman Wuytiers, van der Meulen; 
andere takken Voet te Middelburg, Zwolle en Rott erdam]; M. 
Mortelmans: De harmonie van de stamboom [stamreeksen 
van de auteur en zijn moeder Julia Swannet; Swannet blijkt 
verbastering van Zanett i (uit Bellinzona)]; J. Verhelst: Bruide-
gom ‘trouwt’ met schoonmoeder [vergissing in huwelijksacte 
uit 1830; Johannes Baptist van Gestel huwde toen te Hilva-
renbeek met Maria Pijnenburg uit Tilburg]; C. Boeynaems: 
Hubert Boeynaems uit Antwerpen wordt bisschop Libert in 
Hawaï [1857-1926; kwst. t/m kw. 31]; G. De Baere: Verhaal van 
een familiekundige zoektocht [De Baere uit Maldeghem].
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 Idem, 2017-2. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA: Waar 
woonden onze voorouders? Een genetische testaankoop 

[DNA tests door drie 
commerciële testbedrij-
ven bij drie Vlamingen 
met bekende kwst. le-
verden zeer uiteenlo-
pende resultaten op]; 
diverse artikelen over 
het thema woongeschie-
denis: P. Eyckerman: 
Het interieur van de 
foto studio (ca. 1860-ca. 
1914]; M. Larmuseau: 
Zeven artistieke gene-
raties in woonwagens 
[interview van Jan Van 
den Broeck, alias Johnny 

Ronaldo over zijn voorouders en Circus Ronaldo]; W. Goet-
schalckx, V. van Hal: Kan huizenonderzoek bijdragen aan ge-
nealogisch onderzoek? [bij onderzoek in Antwerpen blijkt het 
antwoord: JA]; E. Hooft : De mens achter de gevel, de linken 
tussen de inventaris van het bouwkundig erfgoed en genealo-
gie [onderzoek o.a. via geo.onroerenderfgoed.be]; W. Devolde-
re: Waar woonden mijn voorouders? [bronnen uit het ancient 
regime]; G. Tavenier: Hutt enbewoners in het Brugse Vrije anno 
1665 [lijst van ca 175 hutt enbewoners]; P. Donche: De afzit-
tende vrijlaten van het Brugse Vrije in 1567, 1568/69 en 1570 
[transcripties van lijsten van vrijlaten (meest afstammelingen 
van vrijgelaten lijfeigenen); ca. 550 personen]; M. Preneel: De 
Mouvement de la Population et de l’État Civil 1841-1976 [his-
torische demografi e, cijfers en geen namen]; L. Lathouwers: 
Over parentelen, geografi sche spreiding en migratie, de naza-
ten van Petrus Adriaanszoon van Wechelen, alias De Lathou-
wer 1641-1704 [met schema, 13 gen., 16e eeuw-heden; takken 
in Stabroek, Put, Lillo, Rott erdam en Amerika]; L. Vervloet e.a.: 
Melaatsheid in Heist 1570-1650 [familiale verbanden tussen 
lijders aan lepra; Van Orshagen, Bercx, Smets]; J. Grietens: 
Smart Matt ches! Hoezo ... Smart? [de zoekrobot van My Heri-
tage].

Westhoek, jg. 33, 2017-1. J. van Acker: De refuge van de Dui-
nenabdij in Ieper [Gravin Margareta van Vlaanderen schonk 
in 1263 een stadshuis in Ieper aan de abdij Ten Duinen van de 
Cisterziënzer orde; dit huis diende als refuge, toevluchtsoord, 
in tijden van nood; in 1513 verkocht de abdij Ten Duinen het huis 
aan de Benedictijner abdij Nonnenbossche]; K. Papin: Alber-
to de Medici en de economische ondergang van de middel-
eeuwse 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 [opsoming 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 laatmiddeleeuw-

se binnenhuisinrichting 
van een Ieperse edelman 
[transcriptie van boe-
delbeschrijving uit 1460 
van dit echtpaar]; idem: 
De Honderdste Penning 
van Dikkebus anno 1570 
[belasting opgelegd door 
Philips II, transcriptie van 
het ‘redres’ (208 correc-
ties), met index op fami-
lienamen]; S. Lazoore: 
Het denombrement van 
de heerlijkheden Hol-

lebeke en Haghedorne anno 1618 [denombrement betekent 
lett erlijk 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 landen waarmee werd gehandeld, o.a. de 
Noordnederlandse republiek; Adriaenssen, Boeteman, Bos-
saert, Constant, Taisne de Boudet, de Wavrans]; G. Sedeyn: 
Het Ieperse Gerecht te Poperinge (1915-1921) [het functione-
ren van de rechtbank tijdens en kort na WOI, verplaatsing naar 
Poperinge en naar Watou]; N. Boussemaere: De wapenborden 
in de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Nood zoekt Troost’ in Ieper [be-
schrijving van vijf relatief recente wapenborden (periode 1851-
1962); Tack, Depoortere].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung [AfF], jg. 21, 2017-
1. J. Landerer: Der ‘Malefi cant’ Johann Conrad von Bodeck 

versteckte sich auf 
Schloss Dautenstein 
[von Geroldseck, Lum-
bart, Pleiß/Pleuß, Hoss 
von Renchen, Wurmser 
von Vendenheim, Streiff  
von Lauenstein, von der 
Leyen, von Thurbert, 
Grundschütz, von Kron-
b e r g - H o h e n g e r o l d s -
eck und Falkenstein, 
von Scharfenstein gen. 
Pfeil]; C. Kirchner: Die 
Seelenregister der Diö-
zesen Schleusingen und 
Suhl 1646/1647 [boek; 
Geyer, Griebel, Heerlein/
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Hörlein, Hopf, Bruckner, Fiedler, Graner, Leuthäuser, Witter, 
Heusinger]; O. Puffahrt: Deichrollen – amtsinterne Namens-
verzeichnisse [lijst van Deichkabelinhaber (=ingelanden): 
Ahlers-Zeyn]; O. Puffahrt: Gartower Kirchenrechnungen [ook 
uit Trebel; Bennin, Schultz, Hahlbohm]; L. von Lehsten: Adel-
slandschaften – Kooperationen ... [lezingen; von Sulzbach, 
Fugger, Castiglione]; OFB Grunbach 1558-1920 Beutelsbacher 
Familien 1573-1920.
 Idem, 2017-2. C. Burkhart: ‘Swigerus de Henscusheim (um 
1150)’ - der erste nach Handschuhheim zubenannte Ritter? 
[bronnenonderzoek; von Urach]; V.K.E. Sauerzweig: Von Su-
berentzwey zu Sauerzweig ... [naamduiding]; J. Bergmann: 
Genealogie der Freiherren O’Byrn in Sachsen [baronet von Ti-
mogue 1650; Copley, Fleming, von Steuben]; 10 Jahre AG Regi-
onalportale [goed overzicht van websites]; Kirchenbuch kehrt 
nach Schweidnitz zurück [teruggave door Ev. Zentralarchiv in 
Belin aan Schweidnitz/Swidnica in Silezië (Polen)].

Archiv ostdeutscher Familienforscher, Bd. 24, 2017. W. 
Kallabis: Kalabis/Kallabis aus Warmunthau im Kreis Cosel 
(Oberschlesien) [Görlich, Könner, Nowak, Schneider, Krajc-
zy, Dyballa, Gloger, Scholz]; W. Töpper: Rau, Schäferfamilie 
in den Kreisen Samter und Neutomischel, [Manthey, Pilz] en 
Reschke [Schulz, Korbany, Schefer, Redlich, Speichert]; E. 
Quester: Stiller aus Damme im Kreis Rawitsch [Rackete]; Ur-
basik [Könner, Jahn]; Kwartierstaten (AL): E. Bethke [Prahl, 
Erdmann, Dumke], G. Heilmann; Hetschko – Eggers, Hirsch-
felder; S. Kielmann; G.F. Krieger; Krueger; Matthias; R. Misch; 
G. Polinsky; Prinz; G. Schnude; Wieczorek; Wüst; H. Dolezal: 
Schlesische Pharmazeuten in den Dekanats-Rigorosen-Pro-
tokollen der Medizinischen Fakultät der Uni Wien 1751-1872 
[naamlijst Beyer-Zabystrzan]; P. Bahl: Kommunikanten-
verzeichnisse der evangelischen Gemeinde im Gouverne-
ment Kaluga (Russland) I: 1852-1860 [honderden namen]; M. 
Weihrauch: Taufen in der ev. Kirchengemeinde Würgsdorf im 
Kreis Bolkenhain/Jauer 1857 [80 uitgebreide transcripties 
met plaats- en naamindexen]; S. Sienell: Konfessionelle Min-
derheiten im Sterbebuch 1863-1881 ev. Kirche Kolberg (Pom-
mern) [130 namen per geloof: Altlutheraner, Ev. Ref., Katho-
liken]; M. Stanke: Sterbefälle auswärts geborener in Danzig 
1874-1904 I [600 namen]; G. Matzke: Die ansässigen Familie 
von Potulitz-Hauland (Wiesenfeld/Potuly) im Kreis Wongro-
witz (Posen) 1875-1927 [Matzke, Bethke, Pidde, Grabowski, 
Gramse, Wolk, Stelter, Hagel, Woltmann, Napieralla, Klos, 
Wendland]; R. Steffensen: Das Trauregister von Roschischt-
sche (Wolhynien) 1886 [honderden transcripten, met indexen].

Blätter der Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 
jg. 79, 2016. A. Sauer: Aus kleinsten Anfängen zur bedeuten-
den Landbrauerei. Die wechselvolle Geschichte der Brauerei 
Ilmmünster [vanaf 1553; Ostermaier, Paur, Scherer, Beta, Eins-
le]; D. Sattler, M. Ostermeier: Ein Geburtsbrief aus dem Jahr 
1653 [uit Hemau; Ehrl, Pollinger, Schmid, Bernhardt]; G. Beck: 
Dienerbücher des Freiherrn Albrecht von Elster in Ederheim 
[1717; von Leutrum, von Diemantstein, Schoch, von Schön-

burg-Rochsburg; dienaren van Bauer–Zillhardt]; Th. H. Rieß †: 
Die Probanden Rieß und ihre Ahnengleichheit mit Grace Kel-
ly späterer Fürstin Gracia Patricia von Monaco (1929-1982) 
[Blasius, Adam, Feucht, Majer, Berg, Grimaldi, Lambrecht, 
Eggert]; H. Rehm: Mein Großvater Friedrich Finckh, ein Ge-
schäftsbücher-Fabrikant in München [Seiferheld, Kögel, Büh-
ler, Röhler, Kachel, Mössinger]; H. Reis: Ausgewanderte Ver-
wandte und deren Nachkommen [USA; Herold, Zimmermann, 
Wittmann, Busch, Applebaum, Eckstein, Deichner, Frischholz]; 
H.W. Wurster: Beiträge zur kirchlichen Archiv- und Quellen-
kunde [Gössl, Hundt, Duschl, Hayden, Castner, Biechl]; H. 
Stürzl: Zur Hexenverfolgung im Oberen Stift des Hochstifts 
Eichstätt [lijst: Veitin, Magin 1616; Gölderin, Puckelin, Geißl-
brechtin, Bißwangerin, Schandin, Kop, Hagerin, Finckhin, Klin-
genschmiedin, Heüglin, Christin, Demmerin, Hartliebin, Hen-
staub, Auernamerin].
 Idem – Informationsblatt, Bd. 7, 2017-8. 

Blätter für fränkische Familienkunde (GFF) 2017 nr. 40. G. 
Reingrabner: Konfession und Machtpolitik. Ursachen der 
Auswanderung aus Österreich im 16. bis 18. Jh. [historisch 
overzicht]; U. Hitz: Büchsenschießen in Nürnberg 1485 und 
Inventar der Schießhütte 1486 [Pairen, Han, Witzl, Munich, 
Pehem, Kramer, Ekarius, Hamer]; H.-D. Lemmel: Frey- die Fa-
milie Von Albrecht Dürers Schwiegervater [Tracht, Hirschvo-
gel, Baumgartner, Stromer, Klinger, Haller, Lemlein, Tetzel, 
Eisvogel]; 6e vervolg Schulmeister in Langenzenn: Pfarrei 
Vach [vanaf 1533: Schmidt, Göringer, Köhler, Amberg, Brock, 
Gallmeyer, Hartmann, Hautsch, Keil, Zirner]; A. Hammer: Büt-
tnermeister im Oberamt Cadolzburg [75 man uit het Meister-
buch 1663-1709]; M. Schmölz-Häberlein: Globale Vermittler 
und religiöse Grenzgänger. A.F. Marcus uit Bamberg; H. Hel-
bich: Zur Apothekengeschichte von Königsberg in Bayern 
[1717-2017; Seeger, Müller]; M. Heller: Gauner- und Diebeslis-
ten ...18. Jh. [Descriptio 1724: vaganten met signalementen; 
bendes;181 man, met alfabetisch lijst]; J. Korn: Steuerregister 
des Klosters St. Klara in Hof ... 1547 [per wijk]; L. Hartung: Tes-
tament des Hofer Bürgers und Maurers Hannß Breij [trans-
cript; Dürsch ner, Niclaus, König, Greßmann, Wisendt, Pfeif-
fer]; P. Engel: Johann Philipp Beyerlein 1748-1810, Pfarrer und 
Kapitelsenior in Selb [testament van 1808; Wipprecht, von 
Ammon, Briegleb, von Furtenbach, von Reitzenstein]; Aufbau 
eines Signatursystems für ein Familienarchiv; plaats- en per-
sonenindex.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN; Roter 
Adler], Bd. 6, jg. 12, 2017-1. Die Garnisonkirche Potsdam; Pfar-
ramt Strasburg KB, lijst Uckermark; A. Freiberg: Auch namen-
lose Grabsteine haben ihre Geschichte [Byck]; Ratsfamilie 
Konow.

Idem, 2017-2. N. Henkel: Pfarrerdatenbank der BGG 
[49.256 personen]; J. Schnadt: Bilder als Quelle für Familien-
forschung [Glier, Glière]; G. Schwarzlose: Friedhöfe im Land 
Brandenburg [Grabstein-Projekt, met kaart Kreisgrenzen]; 
C. Schulz: Uckermärkische Kirchenbücher in der Nordkir-
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che: Pfarramt Hetzdorf 
[overzicht bestanden, 
vanaf 1661]; M. Rohde: In-
teressante Sammlungen 
in Ancestry [overzicht 
Standesamtsbücher met 
links en omschrijving in-
houd en tijdsperioden; 
Berlijn e.o.; Rheinland ev. 
1533-1950].

Idem, 2017-3. A. Hof-
fer: Quellen und Daten 
zur Ansiedlung Schwei-
zer Kolonisten in Bran-

denburg ab 1685 [zoektips; Mauerhof]; J. Böhm: Königliche 
Stammschäferei in Stahnsdorf bei Potsdam; R. Wernitz: 
Auf der Suche nach dem Ursprung der Wernitz [familienaam 
en plaatsnaam, naamsverklaring]; G. Schwarzlose, M. Sen-
ninger: Friedhöfe im Land Brandenburg: Die Prignitz [graf-
steenprojekten, plaatslijsten met kaarten]; G.-C. Treutler: 
Warum beklagte sich Müller Schwartz über Herrn von Bre-
dow [Mahlpfl ichtigkeit im Osthavelland; Schmidt]; M. Rohde: 
Straßenverzeichnis Alt Berlin bis 1919 [met juiste kerk]

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätt er 
[DFF], jg 43, 2017 nr. 164. G. Steger: Ansiedlerliste von 1788 für 
Krusevlje und Gakowa mit Herkunft sorten [met aanv. En ver-
schrijvingen op de OFB Gakowa 1763-1943: Barthos, Ruff , Lau-
don, Mandel, Tsirskan, Schnitt er, Steinfeld, Wentzler, Bless, 
Matz, Schwarz]; I.M. Angela Hefner- Hess [met kwst. 11 gen.; 
Weiss, Zapp, Roth]; H. Schwarz: Deutsche Grundbesitzer in Fi-
bisch/Banat 1815 [deel 1: naamlijst]; Zum 300. Todestag Maria 
Theresia am 13-5-1717; monument in Jarek; OFB Jarmina/Sla-
wonien.

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], Bd. 9, jg. 
26, 2017-2 (nr. 101). U. Bauer: Zur Herkunft der Siegels aus 
Eibenstock [16e eeuw, Müller en Bergbauer]; C. Kirchner: 
Auswärtige Ehepartner im Traubuch der Marienkirche zu 
Mühlhausen in Thür. 1620-1702 [per plaats: Amt Aerzen t/m 

Zellerfeld]; D. Seifert: Familiengeschichtliche Spuren im 
Schönfelder Hochland [Keppmühle; afstammingsreeks 13 
gen. ca. 1550-1938; Seifert, Thonig, Bär, Schmidt, Wehner, 
Lönhardt, Richter]; P.-J. Klippstein: Totenfahnen – seltene 
Quellen der Genealogie und Herladik in der Erfurter Pre-
digerkirche [Schrader, von Fleming, von Säge, von Tige, 
Flotau, Frangel, von Brandstein, Kranklese, von Stammer, 
Chynsky, von Seleinek]; D. Seifert: Bartolomäus Ziegen-
balg  Missionar aus der Lausitz [Brückner, Lygaard, vanaf 
1706 in Indië]; recensies: 800 Jahre Falkenhain en Einwoh-
ner von Krippendorf.

Genealogie [DZF], Bd. 33, jg. 66, 2017-2. R.C. Scholz: DNA-Ge-
nealogie. Gentests als Hilfsmitt el der Ahnenforschung [uitleg, 

g e b r u i k s m o g e l i j k h e -
den kaart/verspreiding; 
grootschalig project ‘Die 
Deutschen’; Living DNA 
(www.livingdna.com)]; 
J. Wagner: Vier unbe-
kannte Pfl egetöchter D. 
Martin Luthers? [Hanna 
von der Sale, Catheri-
na von Bora, Anna von 
Haugwitz, Katharina 
Förster, Bodenstein, von 
Mochau, Strauß, Schul-
lingstädt]; J. Udolph: 
Martin Luder - Eleutheri-

us - Martin Luther. Warum änderte Martin Luther seinen Na-
men? [negatieve naam]; J. von Gerlach: Familien des Namens 
von Gerlach [uit Pruisen en Polen; von Gardzinska, uit Danzig 
en Mierzynek (met stamtafel) en Bromberg]; N. Kogler: Die 
Taufdecke der Familie Kogler; M. Blazek: Johann Gerhard Lin-
denbaum, der erste Kolonist von Adelheidsdorf [deserteur 
onder Napoleon: Blume, Marquard].

Hessische Familienkunde [HFK], 2017-2. G. Wiechert: Der 
Weg von J.F. Seebold, dem Amtmann in Kirberg imTaunus, zu 
Burchardt Reiche, dem hessischen Amtmann in Sachsenhagen 
[17e eeuw; Hentze, Held, von Eiben, Polemann]; H. Heinemann: 
Familienforschung im Dritt en Reich – Das Gausippenamt 
Hessen-Nassau und sein Leiter Dr. H.F. Friederichs 1943-1945 
[Joden in andere KB te vinden]; A. Dietrich: Alte Kostheimer Fa-
milien IX: Dick [4 gen., 1613-1726; Weinheimer, Dönges, Schnorr, 
Schäff er, Backhaus, Kulp, Heintz, Lorumb]; W. Wiedenbeck: 
Grete, die Dongesin [Orth, von Stegen]; J. Kaldenbach: Natura-
lisationen der NL Gesandtschft en in Berlin [Schütz, 1894]; Das 
Frankfurter Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge (1911-1942) 
[Hirschberg, Mahnkopp, Amram, Pappenheim, Fürth, Schwarz-
schild]; recensie Nassauische Annalen. 

Königsberger Bürgerbrief, 2017 nr. 189. L. Grimoni: Das König-
sberger Umland: Eine Wanderung jenseits der Stadtgrenzen; 
K. Weigelt: Von der Samlandküste. Ein Lebensweg [Vogel, 
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Rösnick, Nicolaus, Weigelt]; W. Reske: Der Königlich Preußische 
Musikdirektor Albert Krantz [1851-1938; Lenzing]; L. Grimoni: 
Theodor Gott lieb von Hippel. Ein früher Vertreter der Frauen-
emanzipation [1741- ; bürgerliche Verbesserung der Weiber; 
Kaufmann, Woyt uit Holland]; Simon Dach empfängt Martin 
Opitz ... [Dett mann, Simon]; Denkmal für Herzog Albrecht in 
Ansbach [von Brandenburg-Ansbach, 1511-1525; Reusch]; Käthe 
Kollwitz vor 150 Jahren geboren; Das Pathologische Institut ... 
[Benecke, Kaiserling, Neumann, von Recklinghausen, von Baum-
garten, Nauwerck, Henke, Krauspe]; Deutsch-Russisches Haus 
geschlossen [Miegel].

Mitt eilungen des Mindener Geschichtsvereins, 2015 nr. 87. A. 
Hufschmidt: Das Wandern ist der Buchbinder Lust [inschrijf-
boekje 18-19e eeuw; statistieken; Bay, Armbrust, Albracht]; 
D. Ziesing: Das Minden-Ravensberger Landwehr- Regiment 
1813-1815 [Brunswick, Helle, Schnelle, Kröger, Lithoff , Ahldag]; 
G. Rook: Der Mindener Frauenturnverein von 1897 [vergeten 
vereniging; Bleek, Stremmel]; H. Alphei: Hans Bohnenkamp 
[1893-1977]; J. Reulecke: Wir wollen zu Land ausfahren [Kutz-
leb]; F.E. Anhelm: Spuren jüdischer Geschichte in Loccum, im 
Kloster und im Stift sbezirk; P. Koch: Heimatmuseum ... 1914.

Mitt eilungen der Westdeutschen Gesellschaft  für Familien-
kunde [WGfF], jg. 105, 2017-2. H. Priewer e.a.: Zur Geschichte 

der Familie Sayn in den 
W e s t e r w a l d d ö r f e r n 
Rückeroth und God-
dert [Schmitt , Hofmann, 
Hummerich, Steinebach, 
Lindner, Käß]; B. Wiß-
mann: Ergänzungen und 
Korrekturen zu einigen 
Stammtafeln in Johann 
Gabriel vonder Kett ens 
genealogisch-heraldi-
scher Sammlungen [von 
Salm, Hoesch, Nurbergh, 
Himmel, Hambloch]; 
K.G. Oehms, Th. Ober-
billig: Die Malerfamilie 

Thanisch in Straßburg – Nachtrag [Erang]; R. von der Bank: 
Stammt das Aachener Patriziergeschlecht von der Bank aus 
Breslau? (2) [von der Heiden]; R. Schneider Berrenberg: Zur 
Familie der Ritt er von Hessen in Kleve [Tack (NL), Duden]; M. 
Degenhard: Liste der Höchstbesteuerten des Kantons Rich-
rath aus dem Jahre 1812 [lijst 50 pers.]; OFB Mürlenbach, Bet-
tenfeld und Meerbach, Irlich, Föhren, Niederlauch.
 Idem, 2017-3. L. Müller- Westphal: Wappen und Haus-
marken bürgerlicher und bäuerlicher Familien nach Origi-
nalquellen Teil XVII [Ahlius, Blesen, Coenen, Bonn, Birnbach, 
Haas, Knippenberg, von Schlegel, Göbbels, Müllenberg, Klee, 
Curtius, Rey, Norff , von Neustatt , Nopelius, Odingen (daglo-
ner; huismerk), Schauberg, Trommen, Kerris, van de Wall(e), 
Ernst, Pavenstedt, Thenberg]; B. Wißmann: aanvullingen Jo-

han von der Kett en ... Sammlung [von Romer, Vogel, Himmel 
= Satzvey =von Vey]; M. Kersten: Geschichten einer Linie der 
Familie Kersten [uit Lobith, Rees en Elten; Scheeders; Wolf; 
tabaksbedrijf geboortes ook uit Amsterdam en Weesp; 
merknamen Kiepenkerl, Piet Hein, Unsere Acht; 8 jongens, 
met de Kaiser als peetoom, als de serie geboortes niet werd 
onderbroken door een dochter; Radt, Hoppe]; M. Degenhard: 
Liste der Höchstbesteuerten der Kantone Bensberg und Wip-
perfürth  1812 [90 notabelen; Fauth, Calmve, Fues, Hamacher, 
Hempelbach, Niemand, Sellbach, Ossenbach]; J. Kaldenbach: 
Moerser Kriegsratopfer in den Niederlanden 1702 [Chr. Droll 
uit Duisburg, deserteur; opgehangen]; bidprentjes Wilhelm 
Vingerhoet (1898-1978; ook in 1916 doodverklaard; exm. Flo-
renz), Ph. Vogt (in 1848 verongelukt), Kreuz en Wagner, Ja-
cobs.

Mitt eilungsblatt  117 Anglo German Family History So-
ciety [agfh s.co.uk]. S. Davies: Always a German [Groth- 
Chmielowviec, Saunders]; M. Schmiede: recensie ‘The German 
Orphanage Dalston 1879-1939’; P. Mason: The repatriarion 
of British wives and children of interned WW I enemy aliens 
[Fricke-Holzbacher]; J. Taylor: Franz Joseph Buch: Interned ... ; 
Carl Gussefeld - a soldier in the Napoleonic Wars.

Zeitschrift  für Mitt eldeutsche Familiengeschichte [ZMFG/
AMF], jg. 58, 2017-2. A. Kraft : Die Nachkommen des Chemi-

kers Georg Ernst Stahl 
(1659-1734) [Sellentin, 
Buchholz, von Unruh, 
von Oppeln-Bronikow-
ski, Arends]; P. Engel: 
Christoph Pinckardt 
(1652-1725) [Wipprecht]; 
F. Spring: Bürger und 
Einlieger von Garz auf 
Rügen in Einwohner-
listen des 17. und 18. 
Jahrhunderts [naamlijs-
ten 1695]; M. Bock: Ein 
Pfarrerleben der ersten 
Hälft e des 19. Jahrhun-
derts [Carl Traugott  Koe-

hler (1778-1859)]; I. Schrecker: Ein evangelisches Pfarrhaus 
[Schrecker, Schultze, Brauer, Heinemann, Rodatz, Eckstädt]: 
OFB Schillingstadt.
 Idem, Inhaltsverzeichnis en Register jg. 56 en 57, 2015-
2016.

Zeitschrift  für Niederdeutsche Familienkunde, 2017-2. 
H. Bichels: Opfer der Revloutionsjahre 1918-1920 [kerkhof 
Ohlsdorf, deel 1; Baumann, Durke, Garbel, Kubicki, Schröder; 
Hungerunruhen]; W. Koch: Familienforschung – ein Hobby 
ohne Ende. Mit Ancestry auf Spurensuche in Australien [Do-
meyer, Kleinert]; H.-J. Gut: Vogthöfe im nordwestlichen Raum 
Hamburgs und ihre familiären Verbindungen zueinander (2) 
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[verv.; Dreckmann, Behrmann, Wagner, Martens, Behn, Timm, 
Timmermann, Lüdemann, Krohn, Schröder]; M. Bruhn: Die 
ältesten Schleswig-Holsteinischen (Volks)Zählungen Rant-
zau-Breitenburg aus dem Jahr 1707 [Lindewitt , Roßtorff , Mün-
sterdorf, Stellau, en Dannau met personennamen].

Zeitschrift  für Ostdeutsche Familiengeschichte [AGOFF], 
jg. 65, 2017-2. S. Ferenc: Die Geschichte der Kirche in Lisków 
[Duits en Pools]; S. Rückling: Inhaltsverzeichnis zum Erbson-
derungs-Ingrassationsbuch des Stadtgerichts Grünberg 
(Schlesien) von 1814 bis 1815 [overzicht boedels met tientallen 
namen]; D. Kuss: Die älteste Rangier-Rolle des neumärkischen 
Infanterie-Regiments ‘Markgraf Carl’ von 1761 (Leib-Compag-
nie) [181 namen per rang, met alfabetische lijst: Adam–Zim-
mermann]. 
 Idem Arbeitsbericht, 2017-1. Böhmische Brüder; H.F. Köh-
ler; OFB Gross Friedrichstabor/Bralin; Forschungsgruppen 
Kreis Sensburg en Liegnitz (inwoners 1573-1700), Erdmanns-
dorf/Hirschberg, Gott schee; 1200 Kolonien in Wolhynien, vnl. 
buitenlanders, Luzk, Rowno, Zhitomir, Königsberg/Neumark 
en Schweidnitzer Gymnasialblatt  in hun archief; J.G. Günther: 
Langhans, Krebs, von Moltke.
 Idem, 2017-2. Deelname Duitslanddag in Weesp en Alten-
berge; aanvullingen website; Wordspott ing in historischen 
Dokumenten; Akten über Religionsgemeinschaft en ausser-
halb der Landeskirche Preussens [met vindplaatsen en inv. 
nrs].; Arbeiten mit den Archiven des Vatikans; site Bessarabi-
en

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], jg. 39, 2017 nr. 153. B. Jérôme: Guerre 
de 7 ans. Combatt re pour la France en Amérique [1755-1760; 

biografi sche gegevens 
van vier combatt anten 
uit Sartrouville, Mallard]; 
J. Rocher: Les bases de 
données en ligne sur le 
site du CEGHIF, mode 
d’emploi [CEGHIF-Cercle 
d’Études Généalogiques 
et Héraldiques de l’Île-
de-France, uitgever 
van Stemma]; A. Jou-
vin: Natifs du Val d’Oise 
mariés ou décédés en 
Seine-Saint-Denis [aanv. 
21 personen; 18e-19e 
eeuw]; J. Huguin: Car-

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

 Idem, 2017 nr. 154. J. Rocher: Une enquête sur une dispa-
rution étrange se termine sur un air bien connu [Antoine Elie 
Fouché, op 8-2-1897 verdwenen, zijn lijk 30-4-1897 gevonden, 
blijkt mede-eigenaar te zijn geweest van een bedrijf dat ab-
sinthe produceerde]; A. Jouvin: Natifs du Val d’Oise mariés 
ou décédés en Seine-Saint-Denis [aanv. 26 personen; 17e-19e 
eeuw]; J. Rocher: Les bases de données en ligne sur le site 
du CEGHIF, mode d’emploi [verv.]; G. Callu: Nourrissons pari-
siens décédés à Chars de 1753 à 1772 [lijst van 72 jong overle-
den voedsterkinderen, met vermelding van beide in Parijs 
wonende/werkende ouders]; L. Quennet: Ascendance franci-
lienne de Laurence Quennet [verv.; kw. 2218-4361; kw. 4204-
4361 werden twee maal afgedrukt!]; B. Jérôme: Guerre des 
farines à Maisons-sur-Seine, deux Sartrouvillois parmi les 
émeutiers? [twee slachtoff ers van opstandjes wegens woe-
kerprijzen van graan in 1775].
 Idem, 2017 nr. 155. B. Jérôme: Étienne Clary, curé révolu-
tionnaire, mais pas seulement ... [1740-1824; pastoor te Sar-
trouville in woelige tijden]; G. Callu: Aux hasards de la route 
[reizende kooplieden onderweg gestorven]; L. Quennet: As-
cendance francilienne de Laurence Quennet [verv.; kw. 4362-
5049]; M. Pinault: Visite royale à Eaubonne en 1817 [Lodewijk 
XVIII]; A. Jouvin: Natifs du Val d’Oise mariés ou décédés en 
Seine-Saint-Denis [aanv. 29 personen; 17e-19e eeuw].

Groot-Britt anië
Genealogists’ Magazine, jg. 32, 2017-6. G.E. Gray: Tracing the 
descendants of midshipman George Stewart of HMAV Boun-

ty [combinatie histor-
isch onderzoek en DNA; 
Eayrs/Eyre, Olivera]; P. 
Maggs: Confusion and 
myth in the Gregorian 
Calendar Reform; G. 
Wilkie: Some reactions 
to the introduction of 
civil registration [forme-
le zaken]; They shall grow 
not old ... ; The Society of 
Genealogists at ‘Who do 
you think you are?’ live 
[publieksevenement].

Idem, 2017-7. R. 
Curtis: British Nauvoo 

[4000 Mormonen in Illinois; Clyton; database]; S. Abrahart: 
Admiral Forbes’conscience. Admiral Byng’s death warrant 
(1757); R. Dunning: Knight of Chawton and Godmersham [May, 
Standen, Austen, Brodnax]; N. Ashworth: Herrings of Devon. 
A very fi shy business [Pembroke Coll.; Pym, Pollard]; S. Dibbs: 
A preview of the Margaret Higgins Database of over Quarter 
of a Million Roman Catholics in England and their Friends be-
tween 1607-1840 [komt online op 7 okt. 2017]; They shall grow 
not old [Chapman, Bailey].
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Oostenrijk
Adler, Bd. 29, 2017-1. J.Budischowsky: Der bürgerliche Handels-
mann, Bankier und Fabrikant Johann Georg Schuller (1716-1771) 
[Strobl, Petz, Peisser von Wertenau, Berger, Zehetner, Kreyl, 
Pradatsch, von Ilzdenczy, Angerer]; M. Göbl: Der ewige Dop-
peladler. Kaiser Franz Joseph I. als Regimentsinhaber der 1st. 
King’s-Dragoon Guards [in 1907 naar Oost-Indië; Riddelborg]; 
W. Szaivert: Denkmäler zu Johann Wolfgang Unverzagt (gest. 
1627). Eine Spurensuche [medaille, ets, kanonneninscriptie, 
wapen; Tánzl von Trazberg, v. Dietrichstein, v. Krausenegg, v. 
Puchheim, v. Kielmannsegg]; aanvullingen Nobilitierungen.

Polen
Ostpommersche Jahreshefte [Verein für Familienforschung 
und Heimatkunde], 2006. Nieuw ruilabonnement, streek 
Noord-Polen, Stettin en oostelijker. U. Jelden: Trauungen im 
Kirschspiel Barzwitz 1871-1911 [chronologisch, met beroepen, 
plaatsen, Frenz, Last, Silaff, Witt, Behnke, Lange, Ziebell, Pie-
per, Papenfuß, Brose, Pyritz, Jeske, Vandreyer, Pagel, Voß]; 
Th. Sick: Die Nachkommen von Peter Dobernowsky [Schrö-
der, Neumann, Schulz, Maaß, Pahnke, Prophet]; M. Kallas: 
Weihefeier des Kriegerdenkmals in See Buckow, Kreis Schla-
we [deelnemers, declamanten; ook gevallenen uit Steinort, 
Neuwasser, Büssow, Böbbelin].
 Idem, 2007: M. Sielaff: Trauungen im Ksp. Barzwitz 1834-
1842 [Braun, Hartke, Maaß, Halfpap, Palth, Groth, Borch-
mann]; A. Walter: Die pommerschen Verluste im Deutsch-Dä-
nischen Krieg von 1864 [per Kreis opgeschreven; doden en 
gewonden; Jahnke, Appel, Appelmann, Kook]; M. Sielaff: Die 
Wassermühle in Suckow, Kreis Schlawe [historie; Ross 1675, 
Schramm, Heyen, Pirchen, Pape, Müller, Höftmann, Havemeis-
ter, Wetzel, Lübke, Bartz, Lietz, Schwuchow]; M. Kallas: Die 
Gefallenen im Befreiungskrieg 1813-1814 aus Strippow und 
Strachmin im Kreis Köslin [Maske, Pretzel, Eggert, von Blan-
kenburg, Wachholz, Strelow, Buchweiz]; U. Neitzel: Schulzen-
familien im Kreis Schlawe - Die Familie Woldt [Low, Laffrentz, 
Panten, Schwarzen, Damerow, Stüwe, Zemke, Schwarte, 
Barske, Schünemann, March, Gürtler].
 Idem, 2008. M. Kallas: Die Familie Eggert in Strippow, 
Kreis Köslin [vanaf 16e eeuw; Wachholz, Hardt, Lüttschwa-
ger]; H. Runow: Ahnenfolge der Geschwister Runow aus 
Wendisch-Tychow, Kreis Schlawe [Soike, Steinhorst, Bonke, 
Nemitz, Schulz, Kapischke, Krause, Wetzel, Gabbel]; Th. Sick: 
Einwohnerliste des Kreises Kolberg-Körlin von 1866 [lijsten 
per dorp, met beroepen en betaalde belasting; 88 dorpen 
w.o.: Alt-/Neu Marrin, Alt-/Neu Quetzin, Alt-/Neu Werder, 
Altstadt, Bodenhagen, Dassow, Eickstedtswalde, Kerstin, 
Klaptow met Vorwerk Emmasthal, Kruckenbeck, Naugard, Pa-
penhagen, Petershagen, Plauenthin, Rossenthin, Stolzenberg, 
Tramm, Trienke en Zürkow]; Tip over onderwijzersonderzoek 
in Pruisen: de Volksschullehrerkartei in de Bibl. für Bildungs-
geschichtliche Forschung in Berlijn, b.v. Nimtz].

 Idem, 2009. H.-J. Henke: Beiträge zur Chronik von Kerstin 
und Kruckenbeck [Gemeindeblätter der Ev. KG in de UB 
Greifswald 1920-1950; von Manteuffel, von Kleist, v.d. Golt-
zen, vanaf 16e eeuw; von Gaudecker, von Stojentin, v. Günters-
berg, von Bonin, Kielpinski]; A. Papenfuß: Gefallene 1864-1871 
aus dem Landkreis Stolp [ook gewonden: naamlijsten per 
slag; Albrecht-Zoschke]; H. Krockow: Die Seelenlisten der 
Stadt Schlawe von 1780 und 1792 [honderden met kinderen 
en personeel]; M. Sielaff: Der große Brand von Karnkewitz... 
[1801, Backe, brandstichting door Jb. Gehrke, Pieper, Schulz, 
Karsten, Krukow].
 Idem, Register 2004-2009: op plaats- (Aalken–Zwölfhu-
fen) en achternamen (Abe-Zypries).
 Idem, 2010/2011. Ortsfamilienbuch der Landgemein-
de Freetz, Kreis Schlawe, von M. Kallas [de kerk; school, 
onderwijzers (m/v; Schulz, Jahnke, Buhrow, Witt, Seeliger, 
Scheunemann); Nass; met de Amtsvorsteher, Schiedsmän-
ner, Schulzen, Bürgermeister; 804 gezinssamenstellingen 
Adam-Zuppe; 158 getuigen van buiten: Ahlert-Zupp; 193 hui-
zen voor de verdrijving 1945, ook in Aschenborn, Lietzenberg, 
Heide, Hinter der Bahn, Rehmen en Hofkamp, met kaarten]; L. 
Villbrandt-Meyhack: Die Ahnin rettet den Hof ... Schulzenhof 
Karsten, Sielaff, Schimmelpfennig: Veränderungen; Beilfuß, 
Böttcher].
 Idem, 2012. H.-J. Henke: Aus den KB von Kerstin und Kruken-
beck (DTB 1931-1932) [Einwohnerlisten ... Schlawe ... met plek in 
de stad]; Th. Sick: Witwen und Waisen 1813-1815 [28 ondersteun-
den door de Frauen-Verein in Kreis Damberg; Blaurock-Vötz-
mann]; vervolg Barzwitz [honderden overledenen 1870-1883].
 Idem, 2013. C. Reuß: Staat und verwaltung Preußens im 
18. und 19. Jh. Pommern [overzicht]; T. Sick: Kirchen-Kapital 
auf Bauernhöfen im Rügenwalder Amt 1737 [brief uit 1737; 
specificaties met namen uit Altschlawe, Freetz, Stemnitz, 
Järshagen, Kannkewitz, Damerow; Brandenburg, Silaff, Schei-
le]; T. Sick: Die Einquartierung preußischer Truppen im Amt 
Köslin 1674 [Döring, Ratzlaff, Parno, Scheünemann, Buldrian, 
Treichell, Polnow, Volckmann, Belde, Schinkell, Varchmin, 
Wehrmeister, Penning, Köpe, Reineke, Schwantes, Mietke, 
Scharping, Heydenreich, Kolemey, Razlaff, Döpke, Lenzing]; 
U. Jelden: Das Sterberegister von Barzwitz 1884-1889 [namen 
met doodsoorzaken].
 Idem, 2014 . H. Litta: Einige Nachrichten über die Nacht-
wächter im Schlawer Kreis von 1879/1880 [met naamlijst ]; 
T. Sick: Der Brand von Järshagen 1827; Die Einquartierung 
preußischer Truppen im Amt Kasimiersburg 1674 [Westphahl, 
Schniedersche, Pennink, Knop, Krey, Holtnagel, Leffin, Püttel-
kow, Rosenowen, Knake, Schinkel, Schwertfeger]; S. Goitow-
ski: Die Militärpflichtigen der Kreise Kolberg-Körlin, Köslin, 
und Bublitz 1866 [naamlijsten per dorp].
 Idem, 2015. C. Reuß: Donnerwetter, wir sind Kerle - Militä-
rsystem und Gesellschaft vor 1914 [overzicht]; M. Kallas: Das 
Ansiedlerdorf Neuwieck Kreis Berent in Westpreußen [Will-
ner, Schoewe, Pappart, Laaser, Kräft, Dörchner, Pahlow, Krüger, 
Wendt, Kunkel, Heier; grafoverzichten]; K.-H. Schröder: Ostpom-
mern zur Zeit des schwedisch-polnischen Krieges 1655-1661.
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Idem, 2016. J. Schlicht: Einwohnerliste des Kreises Bütow 
von 1866 [namen met beroepen en betaalde belasting, ook 

uit Mangwitz und Ze-
chinen, Czarndamerow, 
Hygendorf, Damsdorf, 
Sommin, Groß –/ Klein 
Massowitz, Moddrow, 
Damerkow, Groß und 
Klein Gustkow, Dampen, 
Groß-/ Klein Pomeis-
ke, Jassen, Stüdnitz, 
Przywors, Prondzonka, 
Trzebiatkow, Gramenz, 
Meddersin, Lupowske, 
Klonczen, Klößen, Reck-
ow, Zerrin, Platenheim, 
Polczen, Bernsdorf, 
Gröbenzin, Jabloncz 

und Lonken, Pyaschen, Tangen, Zemen, Petersdorf, Gersdorf, 
Klein-/ Groß Tuchen, Borntuchen und Morgenstern, Wusse-
ken, Reckow, Jellentsch, Meddersin, Damsdorf, Jablonez, Libi-
enz, Borntuchen en Hygendorf]; H. Litt a: Gast- und Schankwir-
te, Kaufl eute, Bäcker, Fleischer und Hausierer in den Kreisen 
Kolberg- Körlin, Bublitz, Schlawe und Rummelsburg 1863 [per 
beroepsgroep ingedeeld] ; vervolg inwoners Barzwitz 1815; 
ook uit Dörsenthin, Karzin, Zillmitz en Vitt e].
 Idem Band I, II en III van 2001 – 2003: Die Einwohnerlisten 
des Rügenwalder Amtes 1731-1803; Die kirchenchronik der pa-
rochie Altschlawe 1908-1933; Adressbuch des Kreises Schlawe.

USA
New York Genealogical and Biographical Record, jg. 148, 
2017-1. M.G. Hait: identifying the families of Lorinah (Brush) 
(Hait) Olmsted [via testamenten; met schema parenteel 5 
gen.; Reid, Finch, Hait, Olmsted]; C.L. Stott : The German ori-
gins of Michael Righter and his wife, Anna Dorothea Weining, 
of Schenectady and Schoharie Co., NY: ancestors of the Rec-
tor family, part 1 [uit Ramholz en Vollmerz in Beieren, x 1741, 
met 2 schema’s; Ochs, Blum, Cress, Lamb, Rau]; W.M. DeGrove: 
Adolph DeGrove, 1720-1796, of Newburgh, NY, and some of his 
descendants [verv., 4e gen.; Beach, Strachan, Tompkins, Reno-
de]; H.A. Henderson: ‘A continual claim and struggle’: DeGrove 
gleanings from the Appellate Court; F.J. Doherty: Apprentice-
ships in early Dutchess Co., NY [verv.].

Zuid-Afrika
Capensis, 2017-1. P. le Roux: A tale of Two Urchins or the Bald-
wins of the Overberg [Baldwin, van Breda, Geary]; J. & Th. De 
Beer: Twee De Beers by die Holappa-familiebyeenkoms in Fin-
land [uit DNA onderzoek blijkt dat de Zuid-Afrikaanse familie 
de Beer en de familie Holappa in Finland van dezelfde voor-

vader afstammen: Matt i 
Antinpoika, *ca. 1675; 
terminal SNP: Y11631, 
dit is het Kareliëveld]; A. 
Verwey: Die 350-jaar sa-
menkoms van die familie 
Verwey in Suid-Afrika; S. 
Malan: Die kwessie van 
‘Van die Kaap’ [niet ieder-
een die met Van de Kaap 
wordt aangeduid is van 
slavenafk omst!]

Idem, 2017-2. A.Th. 
Morkel: The Lady visits 

and the hosts are absent; E.J. Van der Walt: Boekbespreking 
‘Teen die Stormwinde in’ [experiment: een autobiografi e na 300 
jaar, feit en fi ctie; Gaele Andriesz uit Friesland huwt in Stellen-
bosch in 1742 Johanna Weyers, houder van het VC-Posthuys in 
Muizenberg]; I.P. Bosman: Jacob Heineman – Deel 1: Hebreeuse 
briewe en DNS-getuienis [DNA onderzoek levert haplotype J2-
M172 op c.q. J-Z6048, dit is van Joodse afk omst, beschouwin-
gen over gerelateerde families en afk omst uit Europa].

Familia, jg. 54, 2017-1. Th. van Wyk, W. Mahne: Die Mahne Familie 
1740-1924 (2) [van der Heever/Hefer, Bodenstein, Kotze]; D. Aus-

tin: Aldborough Family 
of Depwade Forncett  St. 
Mary [sinds 1800; Wright, 
Bloy, Graham]; S.J. Basch: 
Of mine and mines – A 
brief look at descendants 
Alexander Basch in South 
Africa [uit Breslau 1837; 
Smit, Stoltz, Combrink, 
Snyman]; S. du Plooy: 
Henning-du Plooy, tra-
giese familiegeskiedenis 
[19e eeuw; grote kinder-
sterft e]; F. Calitz: Regstel-
ling: Calitze van die Klein 
Karoo.

Idem, 2017-2. L. Farell van Wyk: Ouma Bett y ’n merkwaar-
dige vrou [van der Walt exm. Minnaar, du Toit, Swanepoel]; 
A. Jamison: Jamie Jamieson ... [Bostock, Green, Heyworth, 
Wilson]; K. van Rooyen: Familieverhaal uit ’n foto-album [Snij-
der, Heuvelman, Streutgers, Russcher, Yssel, van Vuuren]; K. 
Clarkson: Shipping ... history [Yorkshire].
 Idem, 2017-3. D. Opperman-Gericke: Enkele grepe uit die 
geskiedenis van die Opperman-familie in Suid-Afrika [uit 
Krossen in zuidoost Duitsland, via dienst bij de VOC 1725 in 
Zuid-Afrika gekomen, 7 gen.]; F. de Villiers Hagelberg: Die sage 
van die Kaapse rebel – PJS (Pieter) Du Toit en sy eggenote me 
(Maggie) Fouche [familiehistorie]; E. du Plessis: My soektog 
na Hester Johanna Venter [verslag onderzoek, stamreeks 9 
gen. 1663-1994; Viljoen, van de Walt, Kruger]; H. Northall: The 
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life and times of John Henry Northall [familiegeschiedenis]; R. 
Lubke: The Baragwanath saga: The story of a Cornish sett ler 
family in Southern Africa [uit Cornwall, 6 gen., ca. 1590-1942]; 

Zwitserland
Bolletino Genealogico, jg. 20, 2016 nr. 20. O. Nosett i: Un’antica 
famiglia patrizia di Brissago: i Codonini. Genealogia e strate-
gie familiari []; G.Gianinazzi: Franzoni II dal ramo locarnese a 
quello ginevrino [].

Regio-Familienforscher, jg. 30, 2017-2. M. Zulauf-Semmler e.a.: 
Seltener Fund bei den Erbschaft sinventaren im Staatsarchiv 
Basel-Stadt [Schardt x Vest]; J. Rauber: Das Geheimnis der drei 
unehelichen Stierli-Frauen [Müller, Hott mann, Widmer, Burck-
hardt]; Frage-Ecke: Anfrage Lips in Holland, ehemals aus der 
Schweiz [9 gen., 1573-1811; van Dongen, Spillmann, Müller, Brun-
ner, Hägi, Huber, Frey ], en Pletscher, aus der Schweiz [14e-18e 
eeuw, via internet te raadplegen; Bletscher, Zipp], en Wiesner/
Wisener aus den USA; OFB Tumringen.
 Idem, 2017-3. H. Hertzog-Schafft  er: Her(t)zog-Treff en in 
Wegenstett en [overzicht KB Wegenstett en en Online-Recher-
che in staatsarchief Aargau]; R.T. Hallauer: Bürgerrodel der Bur-
ger von Bern [Amsler, Baumann, Beck, Bodmer, Eggli, Büeler, 
Desgout, Ertzenholtz, Hüßler, Hooff , Ratz, Teüff el, Rijchener, 

Schelli, Schmiedt, Suter, 
Tschudi, Werner, Walder]; 
Genealogie von Rodt, 
von Werdt, Gruner; OFB 
Haagen/Lörrach; Die 
Dame aus der Barfüsser-
kirche in Basel [mummie]; 
Mühletaler von Sonvilier 
zogen her von Herzogen-
buchsee; M. Zulauf: Aus-
zug aus dem KB Liestal 
3, Taufen (1751-1825) [Sei-
lers, Pfaff en]; Frage-Ec-
ke: Frey [stamreeks 5 
gen., 1830-1946].

Verder ontvingen wij:
Archivar [Zeitschrift  für Archivwesen], jg. 70, 2017-2 en 3.
The British Columbia Genealogist [Canada], jg. 58, 2017-1. Re-
censie Atlantic Canada’s Irish immigrants.
Genos [Finland], jg. 88, 2017-1 en 2.
Mitt eilungen GFF, 2017 nr. 55.
Rundbrief [Verein für Familienkunde in Baden-Württ emberg], 
2017 nr. 31.

Duitslanddag 3 februari 2018 in Bunnik
Ook in Bunnik gaat de traditie van de Duitslanddag door: 
vaklui uit Aken, Dortmund, Hessen, hertogdom Kleef/ Kleve, 
Noordrijnland- Westfalen, prinsbisdom Osnabrücker Land, 
Ostdeutsche Familienkunde (Polen, Rusland, Estland, Letland 
en Litouwen), Rheinprovinz (Grossherzogtum Niederrhein, 
Mitt elrhein), het Graafschap Tecklenburg en de Werkgroep 
Genealogisch Onderzoek Duitsland zullen weer present zijn 
met hun adviezen, PC’ s, boeken, folders, etc. Uiteraard zijn 
onze eigen collecties boeken en tijdschrift en ook ter inzage.
Het bezoek aan Kosterijland 3 in Bunnik is op zaterdag 3 fe-
bruari zoals altijd gratis, u bent vanaf half 11 tot 16 uur wel-
kom. Bereikbaar: met bu s 41 vanaf Utrecht CS of station Bun-
nik of afslag 19 Bunnik van de A 12.

Namens de medewerkers van het Informatiecentrum NGV 
(info@ngv.nl), Jos Kaldenbach Duitslanddag 2016 in Weesp. Foto Maja Westhoff .

Nieuws In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, genealogische dagen, afdelingsoverstijgende eve-
nementen en verslagen daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl.  Let wel op dat er tussen het in-
sturen van uw bijdrage voor Gens Nostra en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitt en.
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Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

Van de voorzitter
Voorafgaand aan de najaars-Algemene Vergadering heb ik 
grafisch de leeftijdsopbouw van onze vereniging getoond. 
Meer dan twee derde van het aantal leden is tussen de 60 
en 80 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd 67 jaar bedraagt. 
De vergrijzing zet zich, zonder maatregelen, de komende 
jaren voort. De NGV heeft dan ook dringend jongere leden 
nodig. Bij deze een oproep aan jullie allen om jongeren in 
jullie omgeving te interesseren voor de NGV.
In de vergadering is het werkplan 2018 aan de orde geko-
men.  Het werkplan bevat de belangrijkste activiteiten 
die het hoofdbestuur het komende jaar wil uitvoeren. Het 
heeft daarbij aangegeven terughoudend te zijn vanwege 
de onderbezetting. Het hoofdbestuur is enthousiast over 
de suggestie tot instelling van een genealogische help-
desk. De uitvoering ervan is echter alleen mogelijk als zich 
vrijwilligers melden. En daar ontbreekt het aan, ook voor 
andere vacatures.
De begroting 2018 is vastgesteld. Vanwege ziekte van de 
penningmeester zullen enkele vragen schriftelijk worden 
beantwoord.
Voorts heeft de Algemene Vergadering ingestemd met 
verdere uitwerking van de nota ‘De NGV op weg ...’. Het gaat 
om zaken als toekomstige activiteiten, producten en dien-
sten, de organisatie en de zeggenschap binnen de vereni-
ging. De vervolgnotitie is voorzien voor de voorjaars-AV in 
2018.

Peter de Bruin

Van de secretaris
In de Algemene Vergadering van 25 november jl. zijn de 
contributie en bijdragen vanaf 2018 als volgt vastgesteld: 
Lidmaatschap met het lezen van Gens Nostra via een 
beeldscherm €36. Lidmaatschap idem en met toezending 
van een gedrukte Gens Nostra (in Nederland) €45.  De in 
het buitenland woonachtige leden betalen een toeslag 
voor extra portokosten (€24) Voor Buitengewone leden 
(organisaties) gelden dezelfde bedragen. Gezinslidmaat-
schap €11. Administratieve inschrijving per extra afdeling 
€11,- Abonnement Heraldisch Tijdschrift voor leden €20. 
voor niet leden €30. en voor in het buitenland wonende 
abonnees €40. 

De inning van contributies en bijdragen zijn begin januari 
gestart en verloopt via een betalingsverzoek door Mollie. 
Deze organisatie voldoet aan alle richtsnoeren voor de 
veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Euro-
pese Bankautoriteit. Ze staan onder permanent toezicht 
van De Nederlandse Bank. Leden met een e-mailadres ont-
vangen een betalingsverzoek, dat ze zelf dienen te autori-
seren, dus de regie over de betaling blijft bij jezelf. Leden 
zonder e-mail ontvangen een factuur per post met het ver-
zoek deze tijdig te betalen.

Voor een hanteerbare ledenadministratie is het gewenst 
dat we beschikken over emailadressen van zoveel moge-
lijk leden. Ik doe dan ook een dringend verzoek aan u om 
uw emailadres op te geven via ledenadministratie@ngv.nl. 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing. Deze regelgeving han-
teert het bestuur in het gebruik van onder andere email-
adressen voor onze administratie. In elke nieuwsbrief 
staat onderaan de mogelijkheid om voor deze nieuwsbrief 
uitgeschreven te worden.

Arie van Herk

 Foto Maja Westhoff
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties 
opgeven via het profi el op de website, of melden via het 
emailadres ledenadministratie@ngv.nl of per post aan 
nevenstaand adres.

Opzegging lidmaatschap 
Schri� elijk vóór 1 december van het lopende kalenderjaar via het 
profi el op de website, of aan ledenadministratie@ngv.nl of per 
post aan nevenstaand adres.

Contributie en bijdragen (bedragen per jaar)
Gewoon lidmaatschap (met gedrukte Gens Nostra): € 45. 
Digitaal lidmaatschap (met Gens Nostra lezen op een beeld-
scherm, zonder mogelijkheid tot downloaden): € 36.
Beide vormen zijn inclusief de inschrijving bij één afdeling.
Buitengewoon lidmaatschap voor organisaties (met Gens Nostra 
digitaal, respectievelijk gedrukt): € 36 of € 45.
Voor in het buitenland wonende leden of organisaties kost toe-
zending van Gens Nostra per post € 24 extra.
Gezinslid: € 11 (zonder Gens Nostra).
Lidmaatschap van een extra afdeling: € 11.
Abonnement Heraldisch Tijdschri�  voor leden in Nederland: € 20, 
niet leden € 30 en in het buitenland € 40.

Betaling contributie en bijdragen
Een verzoek tot betaling van contributie en bijdragen wordt per 
e-mail verzonden via ‘Mollie’ als inningsorgaan. De wijze van be-
taling kan zelf worden gekozen, b.v. iDeal. Leden zonder e-mail-
adres ontvangen een factuur per post.
Ook betalingen vanuit landen buiten Europa vinden plaats via 
Mollie en PayPal op info@ngv.nl. Cheques worden, vanwege de 
hoge kosten, niet meer geaccepteerd.

Informatiecentrum, Kosterijland 3 te Bunnik
In het Informatiecentrum zijn beschikbaar: bibliotheek met boe-
ken en tijdschri� en, cd-roms, biografi sche documentatie, heral-
disch archief en microfi ches.
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke 
tweede zaterdag van de maand van 10 -16 uur (behalve op feest-
dagen). Vrije toegang voor leden en niet-leden.
Het centrum is telefonisch bereikbaar via 085-105-1199 (tijdens 
de openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf 
station Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station 
Bunnik.

Doelstelling Vereniging 
De vereniging hee�  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 hoe�  te betalen over ontvan-
gen erfenissen en schenkingen.
Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gi�  van de in-
komsten- of vennootschapsbelasting a� rekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra



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


