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Bij de voorplaat 
Gezicht vanuit het zuidwesten op de Zijlpoort te Haarlem, geschilderd door Nicolaes Hals (1670). Frans Hals Museum, Haarlem.

Fragmentgenealogie
I.  Francois Fransz Hals, geboren Mechelen  [België] circa  1542, wever en lakenhandelaar, overleden in 1610, trouwt (2) Adriaentje van 

Geertenryck, geboren Antwerpen [België] circa 1552, overleden na november 1616.
Uit dit huwelijk:
1.  Frans I Hals, geboren Antwerpen [België] circa 1582, volgt IIa.
2.  Dirck Francoisz Hals, gedoopt Haarlem op 19 maart 1591, volgt IIb.

IIa. Frans I Hals, geboren Antwerpen [België] circa 1582, de bekende schilder, tekenaar, overleden Haarlem 26 augustus 1666, begraven 
Haarlem 1 september 1666, trouwt (1) circa 1610 Anneke Harmensdr, geboren Haarlem, overleden voor 1617, trouwt (2) Spaarndam in 
februari 1617 Lysbeth Reyniersdr.
Uit het eerste huwelijk, naast twee jong overleden kinderen:
1.  Harmen (Herman) Hals, gedoopt Haarlem 2 september 1611, schilder, begraven Haarlem 15 februari 1669.
Uit het tweede huwelijk, naast vijf andere kinderen:
1.  Sara Hals, gedoopt Haarlem op 21 februari 1617.
2.  Frans II Hals, gedoopt Haarlem 16 mei 1618, schilder, overleden Haarlem in april 1669.
3.  Johannes (Jan) Fransz Hals, geboren circa 1620, volgt IIIa.
4.  Adriaentje Hals, gedoopt Haarlem 21 juli 1623, ondertrouwt Haarlem 6 juni 1654 Pieter Gerritsz van Roestraten, gedoopt Haar-

lem 21 april 1630, schilder, tekenaar, overleden Londen [Groot Brittanië] 1700.
5.  Reijnier Fransz Hals, geboren Haarlem 11 februari 1627, schilder, begraven Amsterdam 3 mei 1672.
6.  Nicolaes (Claes) Hals, gedoopt Haarlem 25 juli 1628, schilder, overleden Haarlem 17 juli 1686, trouwt Jenneke Hendriksdr van der 

Horst, geboren Haaksbergen, rijke weduwe.
7.  Maria Hals, gedoopt Haarlem 11 november 1631.

IIb. Dirck Francoisz Hals, gedoopt Haarlem 19 maart 1591, schilder, tekenaar, stoffageschilder, begraven Haarlem 17 mei 1656, trouwt Ag-
neta Jansdr.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie Dircksz Hals, gedoopt Haarlem 19 oktober 1621, volgt IIIb. 

IIIa. Johannes (Jan) Fransz Hals, geboren circa 1620, overleden voor 1675, trouwt (1) 12 januari 1648 Maria Leendertsdr de With, overleden 
24 juli 1648, trouwt (2) 4 juni 1649 Sara Gerritsdr van Haarlem.
Uit het tweede huwelijk, onder andere:
1.  Jan Hals, begraven Haarlem 11 juni 1674.

IIIb. Anthonie Dircksz Hals, gedoopt Haarlem 19 oktober 1621, begraven Haarlem 25 januari 1691, trouwt 7 oktober 1656 Trijntje Salomons 
Saeghmolen, geboren Oldenburg [Duitsland].
Uit dit huwelijk:
1.  Marinus Hals, geboren in 1671, overleden in 1743.

Bronnen: Wikipedia, https://rkd.nl en Luc van Camp op https://gw.geneanet.org/luc1961.
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Oproep van de redactie

Van de redactie
We beginnen met een bijdrage van André Räkers, waarin hij uitvoerig het leven van de voorou-
ders van zijn moeder, het echtpaar Isaak van Tuijn en Maeijke Bronkhorst, beschrijft. Isaak is 
geboren in 1711 en zijn voorouders komen in 1597 uit Zantvoorde (Vlaanderen). Deze familiege-
schiedenis brengt ons op diverse historisch interessante plekken in Haarlem en beschrijft de lot-
gevallen van het gezin.

Maarten Larmuseau beschrijft in ‘Afkomst van je voorouders bepalen via je DNA?’ de wijze waar-
op drie gerenommeerde bureaus hun resultaten duiden en in hoeverre de personen voor wie zij 
deze test uitvoeren daarmee ook de door de bureaus beloofde informatie over hun voorouderlij-
ke afkomst ontvangen. De belofte, ik citeer: ‘Enkel wat speeksel in een testtube met de post op-
sturen voor een zogenaamde etnische DNA-test en na enkele weken krijg je een mooi overzicht 
van de regio(’s) waar jouw voorouders vandaan kwamen’, blijkt niet te worden ingelost. Kortom: 
wat wordt er getest en hoe betrouwbaar zijn de uitkomsten, ofwel wat is het nut hiervan voor de 
deelnemers.

Een volgende bijdrage betreft ‘De stiefmoeder van Aeltien Witmont’ van Petronella Elema. Aal-
tje werd geboren in 1693 en werd waarschijnlijk niet zo heel oud, want na de doop van haar eerste 
kind eind 1715 verdwijnt ze uit beeld. De moeder van Aaltje sterft kort na haar doop en haar vader 
rond haar tiende jaar. Maar gelukkig had zij een stiefmoeder die voor haar zorgde. Een korte fa-
miliegeschiedenis.

Daarna een familieportret van Henk Zomer getiteld ‘Gereformeerde mannenbroeders uit het 
gezin Zomer-Timmerman’. Hierin beschrijft de auteur het wel en wee van een gezin, eerst dat van 
de ouders en daarna van alle gezinsleden. Hierbij gaat het om zes zonen en een dochter. Dit ge-
zinsleven speelt zich af tussen 1850 tot 1940, een periode waarin binnen de Nederlandse samen-
leving grote maatschappelijke veranderingen plaatsvonden. In dit verhaal betreft het de maat-
schappelijke zuil van de ‘gereformeerde mannenbroeders’, die tot na de tweede wereldoorlog 
grote invloed uitoefende op het leven van de burgers.

Een paar artikelen, ingestuurd voor het thema Sterke Vrouwen, konden niet in ons maartnum-
mer worden geplaatst. Eén daarvan was van Peter van Rooden ‘Getekend door verdriet: het 
leven van Niesje Gerdina Lobbregt (1858-1940)’. Hierin beschrijft de auteur het leven van zijn 
betovergrootmoeder, Niesje Gerdina van Leeuwen-Lobbregt. Geboren in 1858 werd haar leven 
gekenmerkt door veel tegenslag en verdriet, zoals kindersterfte, armoede en drankmisbruik. 
Dergelijke levens waren meer regel dan uitzondering in, het toen sterk verarmde, Nederland. De 
wijze waarop zij hiervan toch het beste wist te maken en zich daarnaast ook inzette voor ande-
ren maakte dat zij op latere leeftijd zelfs uitgroeide tot een bekende persoonlijkheid in het klei-
ne Leerdam.

Hans Nagtegaal ‘De heraldische kwartieren van Willen Jansz van Ruyven’. Opmerkelijk hierbij is 
dat twee geslachten Van Ruyven, elk met een eigen wapen, met elkaar trouwden.
Voorts vragen wij aandacht voor een nieuwe rubriek van Antonia Veldhuis over Vanalles. Een 
wegwijzer in het digitale doolhof van websites, boeken, tijdschriften en regels om de genealoog 
te helpen bij zijn onderzoek. Het is een vervolg op een vergelijkbare Column die regelmatig ver-
scheen op onze oude website.
Voorts vindt u in deze uitgave de bekende rubrieken plus deel twee van de Zeven pijlers van Ge-
nealogisch onderzoek en deel twee van de Wapenregistraties uit 2016. De wapenregistraties uit 
2017, deel drie van deze serie, zal in onze novembereditie te lezen zijn. We wensen u veel leesple-
zier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn
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ANDRÉ  RÄKERS

Isaak van Tuijn (1711- circa 1751) en 
Maeijke Bronkhorst (1710-1776)

Een verhaal over stichtelijkheid en drankzucht, al eeuwenlang goede bekenden 
van elkaar. Maar ook een verhaal over een gewone Haarlemse familie, waar toch 
door intensief speurwerk heel wat over te ontdekken valt en waarbij je heel dicht 
bij een emotie van eeuwen geleden komt.
Het echtpaar Isaak van Tuijn en Maeijke Bronkhorst zijn directe voorouders van 
mijn moeder Elsje van Tuin (1921-2012). De familie Van Tuin gaat terug tot 1597 in 
Haarlem toen Andries Janszoon, afkomstig van Zantvoorde in Vlaanderen daar 
belijdenis deed. Uit de lidmatenregisters van de Nederduitsch gereformeerde 
gemeente van Haarlem bleek dat Isaak op uitzonderlijk jeugdige leeftijd zijn 
geloofsbelijdenis aflegde en dat hij bij veel personen als getuige optrad.

1. Fragment van de kaart van Het Brugse Vrije, door Joan Blaeu, 1664. Boven midden bij de pijl, circa 2 cm onder Oostende, Zantvoorde.
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Dit zette mij op het spoor om ook andere bronnen te raadple-
gen. Ik vond daarin hun verhaal dat mij om een aantal redenen 
ontroerde. Ten eerste omdat ik het leerde kennen in het ge-
bouw waar Isaak zijn ambt uitoefende, namelijk de Janskerk 
in Haarlem, nu het Noord-Hollands Archief en toen een be-
langrijk kerkelijk middelpunt. Ten tweede vanwege de tragiek 
in hun levens en tenslotte, en niet het minst, vanwege de veer-
kracht van Maeijke.

Achtergrond en jeugd

Isaak is geboren te Haarlem en gereformeerd gedoopt op 
13 oktober 1711 als achtste kind van Andries Andrieszoon 
en zijn tweede vrouw Hester Jacobsdochter Benoodt. Zijn 
vader is de achterkleinzoon van Andries Janszoon jonc-
gesel van Zantvoort in Vlaenderen die in 1601, wonend op 
de Schipmakersdijc, huwt te Haarlem en waarschijnlijk in 
1597 belijdenis deed als Andries Janszoon, joncgesel met 
attestatie van Leimuijden en wonend op Scipmakerdijck. 
Andries Janszoon noemt zijn derde zoon Andries en het 
lijkt erop dat hij daarbij de gebruikelijke vernoemingsregels 
heeft gevolgd. Als dat zo is dan heet de grootvader van An-
dries Janszoon ook Andries en daarmee wordt de voornaam 
Andries al zo’n 500 jaar binnen de familie Van Tuin aan vol-
gende generaties doorgegeven. Genoemde derde zoon is 
de volgende in de stamreeks. Hij heet Andries Andrieszoon 
(1618-1665) en is lintwercker. Hij huwt een meisje uit de Klei-
ne Houtstraat en vestigt zich buiten de Kleine Houtpoort. 
Zijn kleinzoon is de wever Andries Andrieszoon (1669-1744). 
Hij is de vader van Isaak. Isaak heeft dus Vlaamse roots en 
stamt uit een milieu van textielwerkers. Niet alleen via zijn 
vader is Isaak van verre Vlaamse origine, maar waarschijnlijk 
ook via zijn moeder want Hester is de dochter van Jacob Be-
noodt en Janneke Spillebout en dat zijn zeer Vlaams klinken-
de achternamen. In de stamreeks van mijn moeder is Isaak 
de eerste die de familienaam Van Tuijn voert. Hij heeft deze 
geadopteerd van een oom, een jongere broer van zijn vader. 
Deze Pieter van Tuijn(en) introduceert de familienaam in de 
schriftelijke bronnen bij zijn huwelijk in 1717. Waarom men 
voor Van Tuijn(en) gekozen heeft is uiteraard moeilijk te ach-
terhalen. Wel weten we dat de familie toen al twee genera-
ties buiten de Kleine Houtpoort woonde waar in die tijd veel 
moes- en siertuinen lagen. Ze woonden daar in de Cromme-
laan en de Suijder Crommelaan, dichtbij de Baen, het tegen-
woordige Frederikspark, en waren ook eigenaar van zo’n 
tuin. Een verbinding met andere families Van Tui(j)n(en) in 
Nederland of België is (nog) niet aangetoond. Het heeft er 
de schijn van dat de naam Van Tuijn in Haarlem uit de lucht is 
komen vallen.
Isaak groeit op met drie oudere broers namelijk Andries, Ja-
cobus en Abram. De overige broertjes en zusjes waren reeds 
overleden of overleden in de wieg. Zijn oudste broer Andries 
overlijdt als Isaak 21 jaar is. Abram overlijdt waarschijnlijk 
voor 1728, wanneer precies is onbekend. Met hem had Isaak 
vermoedelijk een goede band want hij noemt zijn jongste 

zoon eveneens Abraham. Isaak doet op 11 januari 1728 op uit-
zonderlijk jeugdige leeftijd geloofsbelijdenis samen met zijn 
broer Jacobus. Jacobus was toen bijna 22 jaar terwijl Isaak 
net 16 jaar geworden was. Het is goed mogelijk dat Isaak een 
pienter ventje was want belijdenis deed je in die tijd rond de 
leeftijd van 22 jaar wanneer je enige bezonnenheid bezat en 
voldoende bijbelonderricht had genoten om de volle beteke-
nis ervan te kennen.
Met 20 jaar huwt Isaak de één jaar oudere Maeijke Bronk-
horst. Het huwelijk is op 3 augustus 1732 te Haarlem gesloten. 
Isaak woont dan bij zijn ouders in de Ridderstraat en Maaijke 
op de Botermarkt. Het eerste kind komt dertien maanden la-
ter ter wereld en er lijkt dus geen sprake van een zogenoemd 
gedwongen huwelijk. Isaak kon waarschijnlijk reeds op jonge 
leeftijd een gezin onderhouden. De ouders van Maeijke zijn 
Jan Pieterszoon (circa 1677-1726) en Hester Michiels Cloet 
(1681-1744). Zij wonen op de Botermarkt. Maeijke is op 29 juni 
1710 te Haarlem gereformeerd gedoopt en groeit op met een 
oudere zus Marijtje en twee jongere broers Michiel en Piter. 
Haar vader is vermoedelijk wever want hij was afkomstig 
uit de Raamstraat en ook een achterkleinzoon Bronkhorst 
is wever. Bovendien huwt de zus van Maeijke met iemand uit 
een weversfamilie. Alle kinderen van Jan Pieterszoon voeren 
de familienaam Bronkhorst. Oudere generaties zijn moeilijk 
eenduidig te traceren. Over de moeder van Maeijke is meer 
te vertellen. Zij is een afstammelinge van Michiel Cloet die als 
weduwnaar in 1592 te Haarlem opnieuw in het huwelijk treedt 
en afkomstig was van Roeselare in de provincie West-Vlaan-
deren. Vijf jaar eerder deed hij belijdenis wonend in de Clerck-
steech tegenover Enchuijsen. De Clercksteech is de huidige 
Bakenesserstraat. Zijn zoon Carel Cloet is linnenwever en 
woont op de Craijenhorstergracht waar zijn nazaten een aan-
tal generaties blijven wonen. Enkele familieleden, onder wie 
Maeijke’s overgrootvader Carel Cloet (1616-1700), zijn lid van 
de Rederijkerskamer De Wijngaertrancken. Maeijke’s groot-
moeder Maijke Vervis is doopsgezind. Zij is een dochter uit 
het gemengde huwelijk van de doopsgezinde Tanneken Abra-
hams en Jan Vervisch. Maeijke’s oom Johannes Cloet is bos-
schieter op een schip van de VOC en is in Indië gestorven. Ook 
Maeijke levert dus een bijdrage aan de Vlaamse roots van de 
familie Van Tuin.

Sociale positie en beroep

Isaak en Maeijke krijgen vijf kinderen waarvan twee de vol-
wassen leeftijd bereiken.
Opvallend is dat ze geen kind vernoemen naar de ouders van 
Maeijke. Hun dochter heet Magdalena en hun zonen heten An-
dries, Isaak en Abraham, naar de familie van Isaak. Ze kiezen 
voor minder volkse namen zoals Magdalena en Abraham. De 
beide moeders ontbreken als doopgetuigen. Dit geldt even-
eens voor de directe collega’s van Isaak. Familie is vooral bij 
de geboorte van de eerste kinderen aanwezig. Zijn oudere 
broer Jacobus vernoemt in 1745 zijn jongste zoon naar Isaak, 
wellicht als uiting van genegenheid of achting. Het gezin 
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woonde eerst in de Ridderstraat, misschien bij de ouders 
van Isaak, en later in de Gasthuijsstraat bij de Botermarkt. 
Daar is Maeijke in 1776, als weduwe, ook overleden. Niet ver 
van de Kloveniersdoelen die sinds 1512 in de Gasthuijsstraat 
op de hoek van de Luijtgensteeg gevestigd waren. Isaak’s 
beroep van catechiseermeester en zijn ambt van voorzan-
ger en voorlezer brachten waarschijnlijk enig aanzien met 
zich mee. In de achttiende eeuw was de scheiding tussen 
kerk en staat nog bijna geheel afwezig. De stedelijke ma-
gistraat hechtte veel belang aan goed godsdienstonderwijs 
voor iedereen en betaalde dan ook catechiseermeesters om 
ook aan de armen bijbelonderricht te geven. Ook hield men 
de kwaliteit in het oog. De voorzanger werd op voordracht 
van de kerkeraad door de stedelijke overheid benoemd. De 
namen van de doopgetuigen bij de geboorte van hun kin-
deren doen vermoeden dat Isaak en Maaijke zich bewogen 
binnen de kring van schoolmeesters en onderofficieren van 
de schutterij, bijvoorbeeld Hendrik van den Hof, Hofteman, 
Nolet, Albertus Giljard, Abraham van Beaumont. Laatst-
genoemde was in 1742 getuige bij de doop van hun jongste 
zoon Abraham. Deze Abraham van Beaumont is waarschijn-

lijk dezelfde als de Haarlemse schoolmeester en schrijver 
van de in 1741 verschenen Heidelbergsche catechismus in 
dichtmaat, en de latere factor van de rederijkerskamer De 
Witte Angieren, waar veel uitgeweken Vlamingen lid van 
waren. Isaak had als godsdienstonderwijzer een groot soci-
aal netwerk. Dat hij veel mensen kende en ook wist wie die 
mensen waren weten we uit de lidmatenboeken, waarin voor 
elk heilig avondmaal degenen die hun geloofsbelijdenis had-
den afgelegd met hun getuigen zijn opgetekend. In de perio-
de 1728-1749 was hij bij uiteenlopende personen getuige. Bij 
leden van de families Elout en Akersloot die tot de hogere 
standen behoorden, bij de notarisfamilie Baart maar ook bij 
Cornelis de Nijs, over wie later meer, en bij zijn zwagers die 
op de Botermarkt woonden. Hij getuigde vooral bij mensen 
uit het noordelijk deel van de oude stad, uit straten rond 
zijn eigen Janskerk waar hij voorzanger was. Maar ook voor 
mensen die ten zuiden van de Grote markt woonden trad hij 
regelmatig als getuige op. Hij begon hiermee in juli 1728, dus 
reeds op jonge leeftijd. De eerste jaren incidenteel en vanaf 
april 1733 allengs vaker. Vanaf januari 1733 was hij bij nage-
noeg elk avondmaal getuige bij de belijdenis van veel perso-

2. Haarlem, Joan Blaeu 1646. Rechts midden bij de pijl, circa 2 cm onder het Spaarne, De Crommelaan.
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nen. Hij hield dit vol tot juli 1748. Alleen in januari en juli 1734, 
juli 1740, juli 1747 en januari 1748 moest hij overslaan. Ook zien 
we hem niet in de periode juli 1748 tot oktober 1749. In okto-
ber 1749 trad hij voor het laatst als getuige bij een geloofsbe-
lijdenis op.

In het Kerkenraadboeck van anno 1735 tot anno 1764 zijn de 
volgende feiten te vinden over Isaak’s carrière als kerkelijk 
beambte. De vergadering van 9 december 1735 nomineerde 
Esgo Houtsma en Isaak van Tuijn als ziekentrooster uit een 
viertal kandidaten waar, naast hen, ook Jan van Bronkhorst en 
Leendert Bommelaar toe behoorden. Op 6 januari 1736 blijkt 
Esgo Houtsma door de heren Burgemeesteren aangesteld 
en als ziekentrooster geinstalleerd te zijn. Het tractement 
bedroeg f 500-0-0 per jaar. Op 3 juli 1736 blijkt Isaac van Tuijn 
opnieuw als genomineerde kandidaat ziekentrooster afge-
wezen te zijn en ditmaal ten gunste van Leendert Bommelaar. 
Op 5 april 1739 werd Isaac van Tuijn benoemd tot voorzanger 
en voorlezer in de Bakenesser kerk. Hij is door de heren Bur-
gemeesteren verkozen boven Gerrit van Haffen waarmee hij 
genomineerd werd uit een achttal waar ook Jan Bouquet (Jan 
Pauquet?), Claas de Koning, Pieter Bonnet, Johannes van Gar-
deren, Jan Frederikszoon, Abraham van Wieren en Hermanus 
de Groot toe behoorden. De notulen van de vergadering van 

15 mei 1740 laten zien dat Izaak/Isacus van Tuin wonend in de 
Ridderstraat tevens catechiseermeester was naast Esgo 
Hootsma, Leendert Bommelaar, Jan van Bronkhorst, Zaartie 
Zantvoort, Gerrit van Haffen en Pieter Vermeulen. En in de 
Kerkenraad van 21 juni 1740 onder leiding van dominee presi-
dent J.N. Creighton werd Isaak van Tuijn benoemd tot voor-
zanger, voorlezer en catechiseermeester van de Janskerk als 
opvolger van de overleden Paulus Aalbregt. Hij werd door de 
heren Burgemeesters verkozen boven Gerrit van Haffen met 
wie hij genomineerd werd uit een tiental sollicitanten onder 
wie Harmanus de Groot, Gabriël Fonteijn, Jan Brakenburg, 
Louis Soete, Jan van Soest, Philippus Rochel, Abraham van 
Wierdt, wonend op het Heilig Landt en Jan Pauquet in de Kruis-
straat. Twee weken later werd Gerrit van Haffen benoemd in 
de Bakenesserkerk. Waarschijnlijk was Isaak in zijn jonge jaren 
reeds actief als godsdienstonderwijzer en viel hij op door zijn 
bijbelkennis en muzikaliteit waardoor hij benoemd werd als 
voorzanger en voorlezer. Verder lijken trefwoorden als stich-
telijkheid, verheffing, een vleugje artisticiteit en een rijk soci-
aal leven dat zich zoals hierna zal blijken ook veelvuldig in de 
kroeg voltrok, van toepassing op het leven van Isaak en zijn 
vrouw.

3. De Janskerk te Haarlem, Romeijn de Hooghe 1688.
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Ontslag
Isaak vervult zijn functies in de Janskerk tot zijn ontslag in de 
buitengewone kerkenraadsvergadering van 12 januari 1750 
waarin een tweetal missives van de heren burgemeesteren 
worden behandeld, te weten:
1.  In Janskerk worden soldaten gelegerd, diensten worden 

verplaatst naar de Bakenesserkerk.
2.  Isaac van Tuin wordt ontzegt uit ampt van voorlezer en 

voorzanger en absoluut gedeporteert.
Beide missives zijn ondertekend door burgemeester J.J. van 
Bergum van Nieuwenhuijsen en gedateerd als actum ter Kae-
mer 6 januari 1750. De besluiten worden door de koster verder 
bekend gemaakt en op 15 februari 1750 is Willem Blommers 
benoemd tot opvolger van Isaak van Tuijn.Voorafgaand aan 
het ontslag traden er scheuren op in de conduite van Isaak van 
Tuijn. In de kerkenraadvergadering van 14 februari 1748 werd 
hij gereprimeerd wegens dronkenschap. In de buitengewone 
vergadering van 11 juni 1748, voorgezeten door J.N. Creighton 
met als scriba A. Hansen kreeg hij censure en 6 weken suspen-
sie wegens ergerlijk gedrag en herhaald dronkenschap. Anders 
gezegd: hij wordt uitgesloten van het heilig avondmaal en ge-
schorst in zijn ambt als voorlezer, catechiseerbank, regt om 
anderen in onze godsdienst te onderwijzen en alles wat tot 
zijne bedieningen behoort voor 6 weken hetgeen hem met veel 
aandoeninge door president is aangezegd. In de buitengewone 
kerkenraad van 26 juli 1748 is Isaac van Tuijn weer toegelaten 
tot voorlezer en voorzanger van de Janskerk ook om anderen 
in de gronden van onze godsdienst te onderwijzen en om op de 
catechiseerbank te zitten, maar bij recidive volgen strengere 
straffen en loopt hij zelfs gevaar gedeporteerd te worden. Men 
ontzegt hem nog de toegang tot het heilig avondmaal en bo-
vendien moet Isaak de f 6-0-0 die voor zijn vervanging betaald 
moest worden terug betalen. Tijdens de vergadering van 8 ok-
tober 1748 meldt men dat Isaac van Tuijn niet is komen opdagen 
om verzoek voor het heilig avondmaal te doen, ook heeft hij zijn 
dienst in de Janskerk door een ander laten verrichten en in de 
buitengewone vergadering van 27 december 1748 constateert 
men dat hij zijn dienst in de Janskerk met slapen heeft doorge-
bracht. Op 8 januari 1749 betuigt Isaak met tranen en krachtige 
aandoeningen van zijn gemoed spijt en belooft hij beterschap. 
Hij ontmoet mededogen en men besluit opnieuw tot censuur en 
dat hij alleen na toelating tot het heilig avondmaal zijn diensten 
weer kan hervatten. Op 1 april 1749 wordt het verzoek om weer 
tot het heilig avondmaal toegelaten te worden aan Isaac gewei-
gerd vanwege de te korte tijdspanne tussen het vergrijp en het 
verzoek. In de vergadering van 8 juli 1749, voorgezeten door Alb. 
Heshusius, met als scriba A. Hansen, willigt men Isaak’s verzoek 
alsnog in. Op 6 januari 1750 wordt weer melding gemaakt van 
geconstateerde misdragingen: dronken op straat gelegen en 
thuis gebracht, leerlingen niet onderwezen. De maat is vol. Isaak 
wordt ontslagen met kennisgeving aan de burgemeesters.
We weten niet of er verzachtende omstandigheden voor 
Isaak’s misdragingen waren. Wel is zeker dat ze samenval-
len met een periode van grote onrust in Haarlem. Was hij 
misschien maatschappelijk begaan of heeft hij zich politiek 

geuit? Zijn wangedrag in 1748 valt samen met het eerste zo-
genoemde pachtersoproer dat zich in de tweede helft van 
de maand juni in dat jaar afspeelde. Zijn misdragingen daar-
na vallen in een periode van grote onrust, culminerend in het 
tweede pachtersoproer van 2 en 3 januari 1750. Het ontslag 
wordt kort daarna aangezegd en valt samen met de komst 
van militietroepen van stadhouder Willem IV, die waarschijn-
lijk door (een deel van) de stedelijke magistraat te hulp geroe-
pen zijn. Mede omdat veel vendels of korporaalschappen van 
de stedelijke schutterij de grieven van het volk onderschreven 
en daardoor een onbetrouwbaar instrument in de handen van 
de machthebbers werden. In de schermutselingen tussen bur-
gers en de troepen vielen drie doden. Later zijn enkele bur-
gers, onder wie een schilder, gestraft met verbanning. Deze 
mannen zijn niet anders in verband met Isaak te brengen dan 
dat hij bij één van hen, namelijk de omgekomen Cornelis de 
Nijs, in 1736 getuige bij diens belijdenis is geweest. Gelijktijdig 
met zijn ontslag is besloten om de troepen in de Janskerk te 
legeren en om de kerkdiensten te verplaatsen naar de Bake-
nesserkerk. Heeft hij zich van dit alles in felle bewoordingen 
een tegenstander betoond en is hij uit machteloosheid weer 
te veel gaan drinken? Het zijn vragen waarop het antwoord 
waarschijnlijk voor goed in de nevelen der tijd blijft hangen.

Maeijke’s veerkracht

Isaak’s deconfiture zal hard zijn aangekomen. Daar hij aan-
vankelijk vromer dan vroom en keuriger dan keurig zal zijn ge-

4. Register, waarin schoolmeesters en matressen vanaf 1628 het formu-
lier van de Synode van Dordrecht ondertekenen.
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weest, moet zijn latere neergang veel verdriet en schaamte 
binnen zijn gezin teweeg gebracht hebben. Toch weet Maeijke 
zich op te richten en neemt zij de touwtjes in handen. Er sche-
mert zelfs iets van overeind gehouden liefde door in de vast-
gelegde gegevens, want bij het huwelijk van hun oudste zoon 
Andries in 1757 noemt Maeijke zich Maijke weduwe Van Tuijn 
en hun zoon Andries noemt zijn in 1759 geboren zoon Isaäc. 
Kort na het ontslag van Isaak weet Maeijke een betrekking als 
schoolmeesteresse te bemachtigen want op 27 juli 1750 zet zij, 
als Maijke Bronkhorst, haar handtekening in het register waar-
in de schoolmeesters en matressen het formulier van de Syno-
de van Dordrecht ondertekenen. Zo weet zij haar twee zonen 
groot te brengen. In 1762 neemt zij nog een schuld van f 259-10-
0 van haar jongste zoon Isaak over, wegens aan hem geleverde 
goederen en belooft deze af te betalen met een maandelijkse 
betaling van f 4-0-0. Maeijke wordt door haar zonen in 1776 be-
graven in een legerstede in de Nieuwe kerk. Dat was aanmerke-
lijk duurder dan op het kerkhof. Uit vrees dat zij schulden had 
gemaakt werd haar nalatenschap door haar zonen niet zonder 
voorafgaande inspectie van de boedel aanvaard. De oudste 
zoon Andries van Tuijn is als organist ondermeer verbonden 
aan de doopsgezinde gemeente van het Blok aan het Klein Hei-
ligland te Haarlem. Hij bereikt als musicus een zekere welstand, 
blijkende uit onroerendgoedtransacties en betaalde bedragen 
bij de imposten. Maar ook hij blijkt een drankprobleem te heb-
ben, als gevolg waarvan hij als organist bij de doopsgezinde 
gemeente wordt ontslagen. Als weduwnaar huwt hij de doops-
gezinde Johanna de Wolf. Ook zij was een sterke vrouw want na 
de dood van haar man heeft zij haar nog jonge zoon in de doops-
gezinde religie opgevoed en ervoor gezorgd dat hij een goede 
maatschappelijke positie, in De Rijp, wist op te bouwen waar hij 
ondermeer lid van de kerkeraad van de doopsgezinde gemeen-
te is geweest. Deze Rijper tak is de enige tak die tot in onze tijd 
naamdragers Van Tuin heeft voortgebracht, zowel in Nederland 
als in de Verenigde Staten.

Wat is er verder met Isaak gebeurd?

Het verhaal is nog niet af. In de impostregisters en in de be-
graafboeken is het overlijden van Isaak niet te vinden. Is Isaak 
elders overleden? En waarom heeft hij dan de stad verlaten? 
Is hij verbannen? Zou er in het Oud Rechterlijk Archief nog 
een vonnis te vinden zijn? Zeker is dat hij voor 30 mei 1757 is 
overleden want dan noemt Maeijke zich bij het huwelijk van 
haar zoon Andries, Maijke weduwe Van Tuijn. Zijn laatste 
levensteken is bij zijn ontslag op 12 januari 1750. Een indi-
rect teken van leven is de aantekening in het register waarin 
schoolmeesters en matressen het formulier van de Synode 
van Dordrecht ondertekenen. Daarin staat de (ongeoefende) 
handtekening van Maijke Bronkhorst met dagtekening 27 juli 
1750 en daaronder in een ander handschrift de aantekening 
huijsvrou van van Tuijn – obiit waarbij obiit weer in een ander 
handschrift. Hetgeen waarschijnlijk betekent dat Maeijke op 
27 juli 1750 aangesteld is als schoolmeesteresse en dat Isaak 
op die datum nog in leven was en later maar wel nog tijdens 

het schoolmeestersambt van Maeijke overleden is. In juli 1752 
doet hun oudste zoon Andries van Tuin belijdenis ten over-
staan van dominee L. Luijken en als getuige treedt zijn moe-
der Maeijke Bronkhorst op. Je zou verwachten dat hij zelf ge-
tuige zou zijn geweest, als Isaak toen nog had geleefd. Ergens 
tussen 27 juli 1750 en juli 1752 moet Isaak overleden zijn.

Genealogie Van Tuin in Haarlem

I.  Andries Janszoon, geboren circa 1570 Zantvoorde in Vlaan-
deren, vermoedelijke belijdenis Haarlem 8 oktober 1597, ver-
moedelijk begraven Haarlem (Bakenesserkerk) 3 november 
1624, ondertrouwde/trouwde Haarlem 9/20 februari 1601 
Magdalena Jeronimus. Zij verkoopt 28 januari 1640 als we-
duwe Andries Janszoon van Santvoort aan haar schoonzoon 
David Jacobszoon voor f 225-0-0 een huijs metten erve op 
Scheepmaeckersdijck in ’t Dunnebiersteechgen.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes, gedoopt Haarlem 29 november 1601 (get. 

Janneke Cornelisdochter), overleden voor 1606.
2.  Marijtje, gedoopt Haarlem 18 november 1604 (get. 

Jan Janss en Seligje Jironimus), overleden na 1654, 
ondertrouwt Haarlem 6 december 1626 David Jacob-
sen, jonggezel van Haarlem woont in de Sparwou-
werstraat, Mariken Andries, jonge dochter, mede van 
Haarlem woont op Scheepmakersdijck Uit dit huwelijk 
twee kinderen.

3.  Joannes, gedoopt Haarlem 5 november 1606 (get. Jan-
neken Cornelis), overleden na 1618.

4.  Jeronimus, gedoopt Haarlem 4 januari 1609 (get. Jan-
neken Cornelis), overleden na 1618.

5.  Joanna, gedoopt Haarlem 1611.
6.  Anneken, gedoopt Haarlem 9 februari 1614 (get. Pieter 

Jronimus en Maritie Pieters).
7.  Catharine, gedoopt Haarlem 18 september 1615 (get. 

Cors Jeronymus, Janneke Cornelis).
8.  Andries, gedoopt Haarlem 25 maart 1618, volgt II.

II.  Andries Andrieszoon gedoopt Haarlem 25 maart 1618 (get. 
Jeronimus Jeronimus, Cors Jeronimus, Janneken Cornelis), 
lintwercker, vermoedelijk begraven Haarlem 20 april 1665 
(Zuiderbegraafplaats), ondertrouwt Haarlem 10 oktober 
1638 Andries Andriesz, jong gezel van Haarlem wonend op 
de Scheepmakersdijck met Jannetie Wouters jonge doch-
ter van Haarlem wonend in de Klijnne Houtstraat, attesta-
tie gegeven op Heemstede den 24 oktober 1638 ende al-
daer dito getrout; Jannetie Wouters, vermoedelijk gedoopt 
Haarlem 25 december 1618 als Annetgen dochter van Wou-
ter Meijnertsz van Haerlem en Aegtie Claes (get. Robbert 
Smit, Derck Harmtsz en Jannetge Meijnerts).

Andries koopt 10 maart 1646 van zijn zwager David Ja-
cobsz voor f 400-0-0 het huis in de Dunnebiersteechgen en 
verkoopt dit 26 april 1647 aan Denijs Dercx, brouwer voor 
f 700-0-0, in deze akte wordt als beroep van Andries ver-
meld: lintwercker, koopt 4 maart 1648 van Gilles de Wilt 
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voor f 650-0-0 en f 8-5-0 jaarlijkse pacht een huijs metten 
erve en een gemeene putte aan de Baen, buijten de cleijne 
houtpoort in de Crommelaan op ’t lant van Ontgert Pietersz, 
perceel 100 voet diep, waarvan huis 18 en somerkoocken 
19 voet en verkoopt dit weer 6 januari 1652 aan Barent Car-
doos voor f 435-0-0, koopt 28 september 1656 van Isaacq 
Maseijr, lamferswercker voor f 192-0-0 en jaarlijks f 12-0-0- 
pacht voor de grond, den opstal van een huijs ende erve in 
de zuijder Crommelaan buijten de cleijne houtpoort.

Uit dit huwelijk:
1.  Andries, gedoopt Haarlem 14 augustus 1639 (get. Da-

vid Jacobs, Pieter Jronimis, Magdalena Jronimusdr.).
2.  Andries, gedoopt Haarlem 9 september 1640, volgt III.
3.  Wouter, gedoopt Haarlem 29 november 1643 (get. Da-

vid Jacobs en Martje Andries), overleden na 1671, trouwt 
(1) Haarlem 24 juni 1668 (voor schepenen) met Pietertie 
Andries, ondertrouwt/trouwt (2) Haarlem 15 december 
1669/5 januari 1670, als Wouter Andrieszoon, weduw-
naar van Haarlem, wo buijten de kleijne houtpoort met 
Jacomijntje Pieters, jonge dochter van Haarlem, wo in 
de St. Jansstraat. Uit het tweede huwelijk één kind.

4.  Aechje, gedoopt Haarlem 12 februai 1647 (get. David 
Jacobs en Maritje Andries), overleden. voor 1666.

5.  Johannes, gedoopt. Haarlem 20 maart 1650 (get. David 
Jacobs en Maritje Andries).

6.  Magdaleentje, gedoopt Haarlem 16 augustus 1654 
(get. David Jacobs en Maritje Andries).

III.  Andries Andrieszoon, gedoopt Haarlem 9 september 
1640 (get. David Jacobs, Magdaleentje Jromimis), ver-
moedelijk begraven Haarlem 24 mei 1690 (Zuiderbegraaf-
plaats), ondertrouwt/trouwt Haarlem 10/25 mei 1665) als 
Andries Andrieszoon, jong gezel van Haarlem met Anne-
tie Pieters jonge dochter, mede van Haarlem, beijde wo-
nende buijten de Kleijne Houtpoort met Annetie Pieters, 
vermoedelijk gedoopt Haarlem 6 maart 1644 als Annetje, 
dochter van Pieter Mandy van Haerlem en Trijn Jans, get. 
Geertje Cornelis).

Andries koopt in 1680 van M. Vianen en N. Schatter voor f 130-
0-0 een huijs metten erve in de suijder Crommelaan, borgen 
zijn Isaack Oergon en Gerrit Barensz, koopt 4 februari 1688 
van zijn buurman Johannes Schut voor f 200-0-0 de gront van 
een egthuin met opstal gelegen in de suijder Crommelaan, 
daarvoor tekent hij een schuldbekentenis tegen 4%.

Uit dit huwelijk:
1.  Achje, gedoopt Haarlem 1 september 1666 (get. Wou-

ter Andriesen, Jannetje Wouters).
2.  Andries, gedoopt Haarlem 4 juli 1668 (get. Pieter Pie-

ters en Catalijntje Daniels).
3.  Andries, gedoopt Haarlem 10 juli 1669, volgt IV.
4.  Trijntje, gedoopt Haarlem 12 april 1671 (get. Pieter 

Pieters en Cathalijntje Daniels), belijdenis Haarlem 13 
april 1691 (get. Annetje Pieters, mater), vermoedelijk 
overleden/begraven Haarlem 1/3 februari 1710 (Noor-
derbegraafplaats), ondertrouwt/trouwt Haarlem 8/22 

augustus 1694 Frans Gerrits Vermunte, van Haarlem. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen.

5.  Jannetje, gedoopt Haarlem 20 augustus 1673 (get. Pie-
ter Pietersen en Jacomeintje Pieters), vermoedelijk 
gestorven/begraven Haarlem 2/4 okt. 1702 (Zuider-
begraafplaats), ondertrouwt/trouwt Haarlem 7/20 
augustus 1695 Jan Jacobse (de Buijser), vermoedelijk 
gestorven/begraven Haarlem 9/10 september 1702 
(Zuiderbegraafplaats). In 1702 heerste in Haarlem een 
dysenterie epidemie die vooral na de zeer warme zomer 
veel slachtoffers eiste. Uit dit huwelijk drie kinderen.

6.  Aechijen, gedoopt Haarlem 27 januari 1675 (get. Pieter 
Pieters en Aechje Hendriks), vermoedelijk begraven 
Haarlem 10 mei 1689 (Gasthuiskerkhof).

7.  Marijtje, gedoopt Haarlem 26 september 1677 (get. 
Janneke Abrams), vermoedelijk begraven Haarlem 27 
april 1681 (Zuiderbegraafplaats).

8.  Marijtje, gedoopt Haarlem 4 november 1681 (get. Pie-
ter Pieters en Sanneke Jacobs Haegdoorn).

9.  Pieter, gedoopt Haarlem 3 september 1684 (get. Pie-
ter Pieters en Sanneke Jacobs).

10.  Pieter, gedoopt Haarlem 14 september 1687 (get. Pie-
ter Pieters en Sanneke Jacobs Haagdoorn), belijdenis 
Haarlem 9 juli 1717 als Pieter van Tuijn e.m. van Haar-
lem, wo in het gat van de O Kruijsstraat, (get. Jan van 
Bronkhorst), overleden Haarlem 7 december 1731, 
(vermoedelijk van de armen begraven), ondertrouwt/
trouwt Haarlem 2/17 mei 1717 als Piter van Thuinen met 
Janneke de Wolf, jonge dochter van Haarlem, beijde 
wo in de Kruistraat. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

IV.  Andries Andriesse, gedoopt Haarlem 10 juli 1669 (get. 
Wouter Andriesz, Trijntje Corstiaans), belijdenis 9 janu-
ari 1693 (get. Antie Pieters), wever, overleden/begraven 
Haarlem 27/30 juni 1744 als Andries van Tuijn (Noorderbe-
graafplaats), ondertrouwt/trouwt (1) Haarlem 26 april/31 
mei 1693 als Andries Andrieszoon jonge man van Haarlem, 
wonende buiten de Kleijne Houtpoort, Pietertje Harmens-
dochter, jonge dochter van Haarlem, overleden/begra-
ven Haarlem 25/27 april 1696 (Noorderbegraafplaats) 
ondertrouwt/trouwt (2) Haarlem 27 april/11 mei 1698 als 
Andries Andriesse weduwnaar van Haarlem, wonend op 
de Burgwal Hester Jacobs, wonend in de Gijerstraat, ge-
doopt Haarlem 7 april 1677, dochter van Jacob Benoodt 
van Haerlem en Jannetie Spillebouts (get. Sanneke Spille-
bouts), overleden/begraven Haarlem 3/4 juni 1740 (Noor-
derbegraafplaats). Andries verkoopt 12 mei 1708 met zijn 
moeder Annetje Pieters, weduwe Andries Andrieszoon en 
mede namens de overige erfgenamen, aan Cornelis Pro-
vo voor f 80-0-0 de grond van een thuijn gelegen Suijder 
Crommelaan buijten de cleijne houtpoort, vrij eigen grond, 
koopt 15 februari 1710 van de erfgenamen van Marten Lam-
bertszoon van Luijck voor f 130-0-0 een huijs metten erve 
in de Soetemelk wittebroot of heere Tatingstraat met een 
gang ten zuiden tot in de straat.
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Uit het eerste huwelijk:
1.  Annetje, gedoopt Haarlem 2 juli 1694 (get. Frederick 

Jacobsen en Annetje Pieters), vermoedelijk overleden/
begraven Haarlem (Zuiderbegraafplaats) 25/26 maart 
1702.

2.  Prijntje, gedoopt Haarlem 19 april 1696 (get. Frerik Ja-
cobsen en Prijntie Pieters), vermoedelijk overleden/
begraven Haarlem (Zuiderbegraafplaats) 18/19 sep-
tember 1696.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Andries, gedoopt Haarlem 3 februari 1699 (get. Frans 

Gerritse Vermunde en Antje Pieterse), vermoedelijk 
overleden/begraven Haarlem (Noorderbegraafplaats) 
11/12 februari 1699.

4.  Andries, gedoopt Haarlem 18 maart 1700 (get. Jurriaen 
Janssen en Annetje Pieterse), vermoedelijk overleden/
begraven Haarlem (Noorderbegraafplaats) 7/9 april 
1700.

5.  Jannetie, gedoopt Haarlem 26 juni 1701 (get. Henrick 
Claasz en Jannetie Wouters, nicht), vermoedelijk over-
leden/begraven Haarlem (Noorderbegraafplaats) 
29/30 december 1701.

6.  Andries, gedoopt Haarlem 9 september 1703 (get. Fre-
derik Jacobs van Duijn en Trijntje Pieters), belijdenis 
Haarlem 11 juli 1727 als Andries van Tuin j.m van Haar-
lem in de Soetestraat (get. de vader), overleden/be-
graven Haarlem (Noorderbegraafplaats) 4/6 septem-
ber 1733 als Andries van Tuijn de jonge/Andries van der 
Tuijn.

7.  Jacobus, gedoopt Haarlem 2 maart 1706 (get. Frerik 
Jacobsen van Duijn en Hermina Pieters), belijdenis 
Haarlem 11 januari 1728 als Jacobus van Tuijn en Isaac 
van Tuijn jongelieden van Haerlem, in de Soetestr., (get. 
de moeder), overleden/begraven Haarlem (Noorder-
begraafplaats) 22/24 november 1777, ondertrouwde/
trouwde Haarlem 22 april /6 mei 1731 als Jacobus van 
Tuijn jonge man van Haarlem, won in de Ridderstraat 
met Anna Kersten, jonge dochter van Nieuwit, won in 
de Soetestraat, overleden Haarlem 1 december 1745, 
begraven niet gevonden. Uit dit huwelijk vier kinderen.

8.  Abram, gedoopt Haarlem 8 juli 1708 (get. Juriaan Jansz 
Bossenaar en Marijtje Doeble).

9.  Anna, gedoopt Haarlem 30 maart 1710 (get. Caatje Ver-
schuur), vermoedelijk overleden/begraven Haarlem 
(Zuiderbegraafplaats) 31 januari/1 februari 1711.

10.  Isaak, gedoopt Haarlem 13 oktober 1711, volgt V.
11.  Jannetje, gedoopt Haarlem 23 mei 1714 (get. Caatje 

Verschuur), vermoedelijk overleden/begraven Haar-
lem (Noorderbegraafplaats) 11/12 juni 1714.

12.  Anna, gedoopt Haarlem 27 november 1715 (get. Catrina 
Verschuur), vermoedelijk overleden/begraven Haar-
lem (Noorderbegraafplaats), 27/28 april 1716.

V.  Isaak van Tuijn, gedoopt Haarlem 13 oktober 1711 (get. 
Caetje van Schuire), belijdenis Haarlem 11 januari 1728 als 

Jacobus van Tuijn en Isaac van Tuijn jongelieden van Hae-
rlem,in de Soetestr. (get. de moeder), catechiseermees-
ter, voorzanger en voorlezer in de Janskerk te Haarlem, 
woont Ridderstraat en daarna Gasthuijsstraat, overleden 
tussen 27 juli 1750 en 30 mei 1757, ondertrouwt/trouwt 
Haarlem 20 juli/3 augustus 1732 als Isaak van Tuijn jonge 
man van Haarlem woon in de Ridderstraat met Maaijken 
Bronkhorst, Jonge dochter van Haarlem, woon op de Bo-
termarkt, gedoopt Haarlem 29 juni 1710 als dochter van 
Jan Pieterszoon en Hester Michiels Cloet (get. Daniel 
Bosman), belijdenis Haarlem 7 april 1730 (get. Hester Mi-
chielsen), overleden/begraven Haarlem 23/30 september 
1776 (Nieuwe Kerk als een legerplaats in de Nieuwe Kerk, 
Zuijder trans no. 17).
Uit dit huwelijk vijf kinderen:
1.  Andries, gedoopt Haarlem 15 september 1733 (get. Ja-

cobus van Thuijn en Marijtje Bronckhorst).
2.  Andries, gedoopt Haarlem 19 september 1734, volgt VI.
3.  Magdalena, gedoopt Haarlem 22 juni 1738 (get. Alber-

tus Giljard en Magdalena Hofteman), overleden/be-
graven Haarlem 6/7 augustus 1738 (Noorderbegraaf-
plaats).

4.  Isaak, gedoopt Haarlem 21 juni 1739 (sondags namid-
dag) (get. Hendrik van den Hof en Prijntje Nolet), on-
dertrouwt/trouwt Haarlem 22 augustus/5 september 
1762 als Isaac van Tuijn jonge man van Haarlem, in de 
Gasthuijsstraat met Maria Ekarius, jonge dochter van 
Amsterdam bij de Nieuwe Kerk (get. Maijke Bronk-
horst, Lena van Woensel), vermoedelijk gedoopt Am-
sterdam (Grote Kerk) 27 maart 1737 (get. Willem Eka-
rius, Geertruij Smit, broer en schoonzus) dochter van 
Jurriaan Ekarius en Anna Potman. Insolvente boedel 
van september 1763 terwijl wonend in de Lange Veer-
straat te Haarlem, bij het overlijden in 1776 van zijn 
moeder wonend in Alkmaar, 7 november 1779 vanuit 
Alkmaar met attestatie in Medemblik aangekomen sa-
men met zijn huijsvrouw Maria Ecarius.

5.  Abraham, gedoopt Haarlem 5 september 1742 (get. 
Abraham van Beaumont en Christina Veldkamp), over-
leden voor 23 september 1776.

VI. Andries van Tuijn, gedoopt Haarlem 19 september 1734 
(get. Andries van Thuijn, Geertruij Egberts), belijdenis 
Haarlem juli 1752 (get. Maijke Bronkhorst), organist, onder 
andere van de doopsgezinde gemeente Het Blok op het 
Klein Heiligland, overleden/begraven De Rijp 8/9 novem-
ber 1793 (grafnr. 27, graf was eigendom van de weduwe, er 
is t/m het jaar 1800 betaald) , ondertrouwde/trouwde (1) 
Haarlem 15/30 mei 1757 (get. Maaijke, wed. van Thuijn en 
Gerard du Toij) als Andries van Thuijn jonge man van Haar-
lem, in de Gasth.straat Saartie de/du Toij, jonge dochter 
van Alphen, in de Stoofsteeg, gedoopt Alphen a/d Rijn 
29 oktober 1728 als dochter van Pieter de Toij en Jannigje 
Duurlijn (get. Jacob Senaat, Maria Duurlijn). Haar ouders 
schrijven zich op 21 april 1737 in als lidmaat te Haarlem 
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Afkortingen
GAH  Gemeente Archief Haarlem

Noten
1.  Er zijn twee dorpen met de naam Zantvoorde in Vlaanderen. Het ene, thans deel 

uitmakend van de gemeente Oostende, het andere thans deel uitmakend van 
Zonnebeke, in de buurt van Ieper, in de provincie West-Vlaanderen. De meest 
waarschijnlijke plaats van herkomst is Zandvoorde bij Oostende. Vanaf 1583 
waren Oostende en Sluis de enige Vlaamse steden in handen van de republiek. 
In 1584 werden de oostelijke duinen bij Oostende doorgestoken. Het gebied had 
tot de definitieve belegering in 1601 regelmatig te lijden onder Spaanse expedi

 ties dan wel rooftochten vanuit Oostende. Zie ook www.oostende.be/product.
aspx?id=4956.

2.  Na het beleg van Haarlem in 1573 is men pas in 1595 begonnen met de we-
deropbouw van de Scheepmakersdijk e.o. Omstreeks 1650 stonden er op de 
Scheepmakersdijk van de toenmalige Goede Vrouw toren tot de toenmalige 
Nicolaasbrug zo’n 60 à 70 woningen. In 1597 en 1601 zal dit niet meer dan de 
helft daarvan zijn geweest. De kans dat daarin verschillende personen met de 

met attestatie van Alphen. Haar vader is evenals haar 
grootvader Gerard du Tooij meester loodgieter. Sara doet 
belijdenis Haarlem oktober 1753 (get. Maria Durlijn), over-
leden/begraven Haarlem 2/4 maart 1782 (Waalse Kerk, 
legerplaats nr 44). Trouwde (2) Haarlem 16 mei 1784 (voor 
schepenen) en bij betoog van de kerk 17 mei 1784 met 
de doopsgezinde Johanna de Wolff, geboren Haarlem 2 
juni1748 als dochter van Pieter de Wolf en Maria Verbeek, 
overleden De Rijp 28 november 1817, ingeschreven op 28 
februari 1790 als lidmaat der doopsgezinde gemeente van 
De Rijp. Samen met zijn eerste vrouw Sara maakt Andries 
een testament op de langstlevende.Andries is in mei 1771 
door de kerkeraad aangesteld als organist van de doops-
gezinde gemeente Vlamingen van den Ouden Blok op het 
Klein Heiligland. In augustus 1788 wordt Andries ontzet uit 
zijn dienst als organist wegens herhaalde dronkenschap in 
de kerkdienst. Pieter Hoogstraten wordt in zijn plaats per 
1 september aangesteld. Dit leren we uit het notulenboek 
nr. 6C der Vlaamsche gemeente van den ouden blok op 
het klein heiligland. Dit notulenboek leert ons verder: het 
tractement van organist Van Tuijn bedroeg f 100-0-0 per 
jaar, in 1772 besluit de kerkeraad f 10-10-0 per jaar boven 
zijn normale wedde te geven vanwege extra tongwerk, in 
1775 is iemand van de doopsgezinde gemeente bereid om 
organist Van Tuin jaarlijks 6 gouden ducaten bovenop zijn 
wedde te geven zolang hij leeft, in 1778 stopt deze betaling 
omdat de schenker is overleden, in 1779 worden de 6 gou-
den ducaten toch uitbetaald en daarenboven wordt zijn 
tractement verhoogd tot f 150-0-0 jaarlijks, in 1782 en in 
1786 wordt organist Van Tuin gereprimeerd voor gebrek-
kig spel en ongeoorloofd verzuim en in 1787 tenslotte is 
organist Van Tuijn steeds vaker dronken en dreigt ontslag. 
Verkoopt 14 oktober 1780 een huis aan de Korte Veer-
straat voor f 625-0-0 aan Dorothea Johanna Betting uit 
Amsterdam, verkoopt 29 november1781 een huis staande 
in zekere poort of plaats in de Kromme Elleboogsteeg of 
Brouwerysteeg uitkomende op de grote Krogt of Nieuwe 
Groenmarkt voor f 130-0-0 aan Laurens van Varelen. Be-
noemt zijn behuwd zwager Adrianus Zoontjes, Dirk Janse 
en Abraham de Haan tot voogden na het overlijden van 
Sara. Na zijn voorgenomen huwelijk met Johanna koopt 
Andries zijn kinderen uit, zij krijgen ieder f 75-0-0. Ook 
maakt hij een nieuw testament.

Uit het eerste huwelijk:
1.  N.N. van Tuijn, overleden/begraven Haarlem Noorder-

begraafplaats) 23/23 maart 1758.
2.  Isaäc van Tuijn, geboren/ gedoopt (gereformeerd) 

Haarlem 24/25 april 1759 (get. Gerard du Toiet, Maijke 
Bronkhorst), overleden Haarlem 6 nov. 1759 (begraven 
niet gevonden).

3.  Johanna van Tuijn, geboren/gedoopt Haarlem 18/19 
oktober 1760 (get. Isaac van Tuijn, Johanna du Toiet), 
belijdenis Haarlem januari 1781 (get. de vader), catechi-
seermeesteresse, overleden Haarlem 5 september 
1851, ongehuwd.

4.  Adriana van Tuijn, geboren/gedoopt Haarlem 4/7 au-
gustus 1763 (get. Jan Bosch, Engeltje van Dijk), belij-
denis Paschen 1782, (get. Andries van Tuijn) voor haar 
naam staat de datum 9 december 1787, overleden Haar-
lem 13 april 1820, trouwt Haarlem 15 oktober 1786 Gerrit 
van Leeuwen, schrijf- en rekenmeester, overleden Haar-
lem 12 november 1834. Hij trouwt (2) Haarlem 6 juni 1827 
Catharina Maria Tit, uitdraagster.

Uit huwelijk Van Leeuwen en Van Tuijn twee kinderen.
5.  Maria Cornelia van Tuijn, geboren/gedoopt Haarlem 

19/23 juli 1766 (get. Gerard du Toiet, Maria Cornelia 
Bes) belijdenis oktober 1786 (get. Andries van Tuijn), 
overleden/begraven Haarlem 7/11 april 1808, trouwt 
Haarlem 15 mei 1796 (voor schepenen) Jacob Kragt 
jonge man van Zwoll, spekslager, overleden Haarlem 
23 december 1818. Jacob was doopsgezind. Hij her-
trouwde met Aartje van Wadenoijen. Uit het eerste 
huwelijk één kind.

6.  Sara van Tuijn, geboren/gedoopt (Waalse kerk) Haar-
lem 18/25 maart 1770 (get. Isaac van Tuijn en Maijke 
Bronkhorst), belijdenis Haarlem juli 1791 (get. Johanna 
van Tuijn), overleden Haarlem 6 april 1856, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk drie kinderen:
7.  Jozina Maria, geboren Haarlem 5 februari 1785, overle-

den/begraven Haarlem (Zuiderbegraafplaats) 6 janua-
ri 1786.

8.  Isaac Petrus, geboren Haarlem 27 augustus 1787, (zie 
noot 66), overleden De Rijp 2 januari 1842.

9.  Jozina Maria, geboren Haarlem 9 oktober 1789, (zie 
noot 66), begraven De Rijp in graf no. 27 9 oktober 
1796 (zie noot 48).  <<
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naam,Andries Janszoon woonden met een leeftijd tussen 20 en 30 is zeer gering. 
Zie: M.A. Bulte, ‘Op en rond Scheepmakersdijk en Hannejansveld’, Haarlem 2002.

3.  In Nederduitsch gereformeerde kringen werd de eerste zoon naar de vader van 
de vader genoemd, de tweede naar de vader van de moeder, de derde naar de 
grootvader van de vader enzovoort. De ‘vernoemingsregels’ werden uiteraard 
niet altijd strict gehanteerd.

4.  De auteur is vernoemd naar zijn grootvader Andries Nicolaas van Tuin.
5.  GAH, Index Kohier Familiegeld 1715.
6.  In het boekje Verdwenen straatnamen uit de reeks Puiboeken Haarlem is als 

laatste vermelding van deze straat aangegeven: 26 april 1788 een buyten-
plaatsje, genaamt Over-Baen aan de zuydzyde van de Baan, uytkomende in de 
Noorder-Krommelaan.

7.  Andere families Van Tuin(en) en Van Tuijn komen onder andere voor in Friesland 
en rond Eindhoven en Woensel. In België vindt men Van Tuyn in de buurt van 
Antwerpen.

8.  F.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden (red.), ‘Retoricaal memoriaal: 
bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de 
middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw’, 1999.

9.  GAH, ‘Echt en nauwkeurig verhaal van ’t geen binnen de stad Haarlem aangaande 
de beroertens over het afschaffen der pachters is voorgevallen’, met daarin een 
lijst met namen van benoemde (onder)officieren der schutterij.

10.  Zie ook http://fr.wikipedia.org/wiki/De_Witte_Angieren.
11.  In Haarlem werd in die tijd vier keer per jaar het heilig avondmaal gehouden. 

Begin januari, met Pasen, begin juli en begin oktober. Voorafgaand deed men 
belijdenis. Daarna was men lidmaat en was men gerechtigd om aan het heilig 
avondmaal plaats te nemen. Ook kreeg men recht op ondersteuning vanuit de 
kerk. Daar tegenover stond dat de ouderlingen van de kerk de levenswandel van 
de lidmaten nauwgezet in het oog hielden. Op een misstap volgden reprimandes 
en ook wel uitsluiting van het heilig avondmaal. De meeste mensen deden met 
Pasen of in oktober belijdenis. In Haarlem gebeurde dit vaak op een zondag of op 
een vrijdag. Men beleed zijn geloof ten overstaan van dominee en ouderling en in 
aanwezigheid van een getuige, vaak een familielid.

12.  Ook collega catechiseermeesters van Isaak treden bij veel personen als getuige 
op. Kennelijk hoort dit bij de functie.

13.  De maand daarvoor had Isaak zijn moeder begraven.
14.  GAH, Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde gemeente te Haarlem: ‘Kerken-

raadboeck van anno 1735 tot anno 1764’, (tg. 1551), boek 28.
15.  Zie noot 9.
16.  H.C. Prinsen Geerligs, ‘Belastingoproeren in Haarlem in 1748 en 1750’, in ‘Jaarver-

slagen en Jaarboeken Vereniging Haarlem’ 1-1-1938, blz. 137 e.v. 
17.  Dr. J.A.F. de Jongste, ‘Onrust aan het Spaarne’, in: Hollandse Historische reeks 2, 

1984.
18.  In de achtiende eeuw werden schoolmeesters nog door de kerken voorgedragen.
19.  GAH, Commissies die toezicht op het onderwijs hebben uitgeoefend in Haarlem, 

Registers waarin de schoolmeesters en matressen het formulier vastgesteld 
door de Synode van Dordrecht ondertekend hebben, (tg. 3684), inv. nrs. 13, 14). In 
dit register staat ook onder de bijschoolmeesters de handtekening van genoem-
de Abraham van Beaumont, wonende in de kleijne houtstraat met dagtekening 
22 jan. 1732 en die van Gerrit van Haffen, 21 dec. 1749.

20.  GAH, Oud notarieel Archief Haarlem (notaris Jacob Elout), (tg. 1617), inv. nr. 1066, 
akte 48, schuldbekentenis d.d. 3-11-1762.

21.  Ibidem, notaris Wernerus Kühne, (tg. 1617), inv. nr. 1225, akte 153, Deliberatie d.d. 
24/30-9-1776.

22.  Theo Siraa attendeerde mij op het Notulenboek nr 6C der Vlaamsche gemeente 
van ‘den ouden blok’ op het Klein Heiligland lopende van januari 1762 tot einde 
1782, en berustend bij de Verenigde doopsgezinde gemeente, Frankestraat 24 
Haarlem, en stuurde mij heel vriendelijk een uitreksel. Daarin is het verhaal van 
de organist Andries van Tuijn te vinden. Theo is eveneens een nazaat van Isaak 
van Tuijn.

23.  GAH, Lidmaten Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 1578-1646, blz. 25. 
Alle doop-, trouw-, begraaf- en lidmatengegevens in dit artikel zijn via www.
zoekakten.nl opgetekend uit de door Familysearch gefilmde originele DTB- en 
Lidmatenboeken van Haarlem. Daarbij is zoveel mogelijk de letterlijke tekst 
aangehouden. Daar waar anders is dit aangegeven.

24.  Magdalena Jeronimus is vermoedelijk een dochter van Jeronimus Pieters 
en Janneken Cornelis; Janneken Cornelis doet op 10 januari 1601 belijdenis 
als de huusvrau van Jeronimus Pieters van bij de kuijnder en wonende tegen 
oude stadsmuurgrens (Haarlem, lidmaten 1578-1646, blz. 64); overlijden van 
Magdalena niet gevonden tussen 9-9-1640 en 29-11-1643; vanaf 1643 wordt in 
de begraafregisters de categorie ‘op het kerkhof’ ingevoerd doch zonder het 
noemen van namen; voor 1657 registreerde men in Haarlem de overledene alleen 
met naam als deze in de kerk begraven werd.

25.  GAH, Oud rechterlijk archief van Haarlem, Transporten (tg. 3111), inv. nr. 76.60, fol. 
32.

26.  GAH, index dopen Haarlem.

27.  In dezelfde week ook zeven doden door de pest.
28.  Het gebied buiten de Kleine Houtpoort, waar het nieuwbakken echtpaar zich 

waarschijnlijk gaat vestigen, behoorde in die tijd tot de heerlijkheid Heemstede.
29.  GAH, Oud rechterlijk archief van Haarlem, Transporten, (tg. 3111), inv. nr. 76.65, fol. 

25. Dit is hetzelfde huis waar ook zijn moeder woonde.
30.  Ibidem, inv. nr. 76.65, fol. 216.
31.  Ibidem, inv. nr. 76.66, fol. 25.
32.  Ibidem, inv. nr. 76.68, fol. 30.
33.  Ibidem, inv. nr. 76.70, fol. 83.
34.  In Haarlem komt ten tijde van het leven van Isaak ook een Antonij van Tuijnen 

voor. Misschien is deze Johannes zijn grootvader. Meest waarschijnlijk is dat 
Antonij afstamt van Jaques van Tuijnen die zich, komende van Roeselare, rond 
1600 in Haarlem vestigt.

35.  Mandy is een Waalse achternaam, komt nog voor in Arlon tegen de grens van 
’t zuiden van de Belgische provincie Luxemburg. In Nederland komt de naam 
thans niet meer voor en in het verleden ook slechts sporadisch en dan alleen als 
‘Mandij’.

36.  GAH, Oud rechterlijk archief van Haarlem, Transporten (tg. 3111), inv. nr. 76.84, fol. 
100v.

37.  Ibidem, inv. nr. 76.91, fol. 128v.
38.  Benoodt en Spillebout zijn Vlaamse namen. Benoodt komt thans nog voor in 

Gent. Afgeleid van Benoît= Benedictus.
39.  GAH, Oud rechterlijk archief van Haarlem, Transporten (tg. 3111), inv. nr. 76.101, fol. 

38v.
40.  Ibidem, inv. nr. 76.102, fol. 38v.
41.  Van Maijke kennen we de precieze overlijdensdatum en tijdstip uit de akte 

Deliberatie d.d. 24/30-9-1776, zie noot 21; overlijdensaangifte 28 sep. 1776 als 66 
j. beroerte, woont bij overlijden in de Gasthuijsstraat, (Puiboekjes Haarlem 1760-
1813).

42.  De Nieuwe Kerk in Haarlem is in 1649 gebouwd door Jacob van Campen en was 
het eerste stenen kerkgebouw in Haarlem dat speciaal voor de protestanten 
werd gebouwd. De toren stamt van de gotische Sint Anna Kapel en is in 1613 door 
Lieven de Keij gebouwd.

43.  Stadsarchief Amsterdam.
44.  GAH, Klapper Rekeningen van insolvente boedels 1578-1811 afgelegd aan schepe-

nen.
45.  Westfries archief Hoorn, Gereformeerd lidmatenregister van Medemblik, 1694-

1812.
46.  De getuige Abraham van Beaumont is waarschijnlijk dezelfde als de Haarlemse 

schoolmeester en schrijver van de Heidelbergsche catechismus in dichtmaat, 
verschenen in 1741. Later werd hij factor van de rederijkerskamer De Witte 
Angieren. http://fr.wikipedia.org/wiki/De_Witte_Angieren.

47.  In 1766 heeft Andries hoogstwaarschijnlijk de tien-jarige Mozart op het Müller-
orgel van de Sint Bavokerk zien spelen. Dit orgel was destijds het grootste van 
Europa.

48.  Noord-Hollands Archief te Haarlem, begraven De Rijp 1732-1829, blz. 263.
49.  Nationaal Archief, Den Haag, dopen Alphen (ZH) 1622-1817, Alfen vol. 22.
50.  GAH, Oud notarieel Archief Haarlem ( notaris Jan Beuns) (tg. 1617), inv.nr. 1033, 

akte 120, testament d.d. 1744.
51.  GAH, Familieregister verenigde doopsgezinde gemeente Haarlem (FR), deel 1, 

blz 169.
52.  GAH, Oud notarieel Archief Haarlem (notaris Jacob Elout) (tg. 1617), inv. nr 1058, 

akte 94, testament d.d. 26-12-1757.
53.  Zie noot 20.
54.  De schenker zou heel goed Pieter Teijler van der Hulst geweest kunnen zijn want 

hij overlijdt in april 1778.
55.  GAH, Oud rechterlijk archief van Haarlem, Transporten (tg. 3111), inv. nr. 76-136, fol. 

129v, inv. nr. 76-137 fol. 77v, inv. nr. 76-136, fol. 118v.
56.  GAH, Oud notarieel Archief Haarlem, (notaris Casparus Hendricus van Heimen-

berg Reuvens) (tg. 1617), inv. nr. 1434, fol. 174v, voogdbenoeming d.d. 27 maart 1782.
57.  Ibidem, inv. nr. 1436, fol. 144.
58.  Ibidem, inv. nr. 1437, fol. 20.
59.  GAH, Gereformeerde lidmaten Haarlem 1767-1843, vol. 12, fol. 186.
60.  Boekzaal der geleerde wereld: tijdschrift voor de protestantse kerken in het 

koninkrijk der Nederlanden voor januari 1817, erven D. onder de Linden en zoon, 
1842.

61.  De knecht van notaris Wernerus Köhne heette ook Jan Bosch; zie ook: www.
rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-532.

62.  GAH, Gereformeerde lidmaten Haarlem 1767-1843, vol. 12, fol. 201.
63.  Ibidem, vol 12, fol. 277.
64.  GAH, Vredegerecht Haarlem 1e kanton, 1819, (tg. 39), inv. nr. 8-101, akte 17.
65.  GAH, Gereformeerde lidmaten Haarlem 1767-1843, vol. 12, fol. 346.
66.  GAH, ‘Familie register verenigde doopsgezinde gemeente Haarlem’ (FR), deel 2, 

blz. 4
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MAARTEN  LARMUSEAU

Afkomst van je voorouders bepalen via je DNA?

Een eerdere versie van dit artikel werd gepubliceerd in de rubriek ‘Verborgen 
in het DNA’ in het tijdschrift Vlaamse Stam, 2017, volume 53 (2): 119-124. In dit 
artikel is bewust gekozen om in de tekst de toenmalige prijs van de DNA-testen, 
de methode en de voorgestelde resultaten te behouden.

Een genetische test-aankoop

1. Copyright: Gudrun Makelberge
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Een steeds groeiend aantal online bedrijven geven via flit-
sende reclamespotjes en veelbelovende advertenties de 
indruk dat via een eenvoudige DNA-test de ‘woonplaats’ 
van onze voorouders kan achterhaald worden. Enkel wat 
speeksel in een testtube met de post opsturen voor een zo-
genaamde etnische DNA-test en na enkele weken krijg je 
een mooi overzicht van de regio(’s) waar jouw voorouders 
vandaan kwamen. Sommige bedrijven beweren zelfs dat 
het niet lang meer zal duren vooraleer men het dorp of stad 
kan aanduiden waar jouw genetisch genealogische wortels 
liggen. Met wereldwijd al miljoenen verkochte DNA-kits be-
antwoorden ze duidelijk aan een behoefte en is deze sector 
een booming business geworden. Zelfs reisbureaus springen 
tegenwoordig mee op de kar, met het aanbieden van een per-
soonlijke rondtrip doorheen alle landen waar je voorouders 
leefden volgens de DNA-test. Maar zijn dergelijke resultaten 
wel betrouwbaar? Populatiegenetici stellen al langer vragen 
bij deze commerciële activiteiten en bovendien kan bij deel-
name - voor je het beseft - je DNA-profiel en dat van jouw 
familie zomaar te grabbel liggen op het internet. Voor dit ar-
tikel lieten we als experiment drie anonieme Vlamingen een 
dergelijke afstammingstest uitvoeren bij drie verschillende 
bedrijven. De resultaten van de testen voor eenzelfde per-
soon lagen steeds ver uiteen en bleken inderdaad algemeen 
weinig betrouwbaar te zijn. Verrassend genoeg kreeg men bij 
aanvang ook (bijna) nooit enige waarschuwing voor de moge-
lijkheid tot onaangename verrassingen voor de deelnemer en 
zijn of haar familie. Het onderzoek toonde duidelijk aan dat 
voor de meeste geïnteresseerden de ‘traditionele genea-
logie’ op basis van archiefdocumenten veel meer concrete 
informatie zal bijbrengen over de woonplaats van de eigen 
voorouders dan geavanceerde genetische testen kunnen 
bieden.

Zat er een Spanjaard onder mijn voorouders?

Een vriendelijke man belde me onlangs rond het middaguur 
met een voor hem schijnbaar eenvoudige vraag. Hij wou zo 
snel mogelijk een genetische test laten afnemen om ‘einde-
lijk’ vast te stellen dat hij en zijn families wel degelijk Spaan-
se wortels hebben. Op het internet vond hij vele bedrijven 
die claimen een DNA-test aan te bieden die zijn vraag zou 
kunnen beantwoorden. Welke van deze dure testen was hier-
voor het best geschikt? Deze vraag rond ‘Spaans’ DNA krijg 
ik nogal dikwijls te horen bij publieke lezingen in Vlaanderen 
en Nederland. Hoewel ik het antwoord al kon raden, stel-
de ik toch maar de aanvullende vraag waarom hij dacht een 
Spanjaard onder zijn voorouders te mogen rekenen. Ik kreeg 
onmiddellijk het verwachtte antwoord, namelijk dat er in 
zijn familie verschillende personen zijn met een nogal brui-
ne huidtint en dat hij via zijn grootmoeder vaak het gerucht 
over een Spaanse soldaat in de familiegeschiedenis heeft 
gehoord. Vanuit de geschiedenislessen uit zijn jeugd wist hij 
trouwens ook dat tijdens de 16de en 17de eeuw de Spanjaarden 
inderdaad lelijk thuis hebben gehouden in Vlaanderen en Ne-

derland. Als antwoord gaf ik mijn standaard uitleg dat een 
meer-dan-gemiddelde donkere huidskleur niet onmiddellijk 
wijst op een ‘speciale’ afkomst maar gewoon een variabel 
kenmerk is in elke West-Europese populatie. Bovendien is 
het praktisch onmogelijk om zoveel eeuwen na datum deze 
specifieke historische relatie via een individuele DNA-test te 
bevestigen. Maar om daarop een wetenschappelijk correct 
antwoord te bieden moest ik hem wel eerst enige basisken-
nis genetica aanleveren alsook de resultaten vermelden van 
ons experiment met verschillende commerciële etnische 
DNA-testen.

De volledige verzameling DNA-moleculen van één enkel indi-
vidu wordt een genoom genoemd. Tussen mensen verschilt de 
volgorde van de nucleotiden of DNA-bouwstenen op talrijke 
locaties in het genoom. Verrassend genoeg verschillen geno-
men tussen mensen gemiddeld maar 0,1 procent van elkaar. In 
die variatie zit een geografisch patroon en daar zijn logische 
verklaringen voor. Onze voorouders huwden vooral met men-
sen uit dezelfde omgeving. Dit betekent dat hoe dichter twee 
groepen mensen bij elkaar wonen, hoe meer ze doorgaans 
genetisch op elkaar lijken, en omgekeerd. Daarnaast zien we 
in ons genoom nog steeds de ‘echo’ van de trektocht die onze 
voorouders vanuit Afrika ondernamen. Hoe verder van Afrika, 
hoe minder divers genomen worden. Tot slot leefden sommige 
groepen mensen lange tijd zo geïsoleerd – door geografische 
barrières of culturele gebruiken – dat hun genoom typische 
verschillen vertoont. Deze verschillen tussen populaties zijn 
daarom interessant om evolutionaire en historisch patronen 
te onderscheiden maar ook om de algemene herkomst van 
een onbekend slachtoffer of dader in een forensische zaak te 
bepalen. Dit laatste zal nochtans voornamelijk succesvol zijn 
op continentale schaal en dan nog steeds met de nodige voor-
zichtigheid, aangezien de subtiele populatieverschillen tussen 
genomen immers een zeer langzame gradiënt vertonen.

Door die langzame gradiënt in populatieverschillen is het 
toch al onmogelijk om tussen groepen van mensen zomaar 
grenzen te trekken en duidelijke populaties af te bakenen. 
Zogenaamde ‘rassen’ onder de mens hebben genetisch en 
biologisch trouwens geen enkele betekenis. Er bestaat gene-
tisch geen ‘Europeaan’, zoals er ook geen ‘Afrikaan’ bestaat. 
Binnen Afrika bijvoorbeeld is de genetische variatie groter 
dan in de rest van de wereld. Zo kan een Nederlander zelfs 
genetisch meer verwant zijn met een Ethiopiër dan een Ethi-
opiër met een Kameroener. Genetische grenzen opstellen 
tussen regio’s is daarom onmogelijk, maar toch is het dit wat 
afstammingstesten doen. Sommige advertenties claimen 
zelfs dat ieder genoom een ‘GPS’-coördinaat – ‘Genome po-
sition system’ – kan aangeven en dat dit soms mogelijk is tot 
op het niveau van één welbepaald dorp of stad. Dit is uiter-
aard al helemaal absurd, alsof al je gekende voorouders van 
één welbepaald dorp afkomstig zijn en een gemeente geen 
continue migratiedynamiek heeft gekend doorheen de ge-
schiedenis.
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Hoe werken die afstammingstesten eigenlijk? Bedrijven die 
dergelijke DNA-testen aanbieden, kijken naar de variatie op 
welbepaalde nucleotiden of DNA-bouwstenen, die ze als ge-
netische merkers voor afkomst gebruiken. Die vergelijken ze 
met het DNA van groepen mensen waarvan bekend is dat hun 
grootouders in een welbepaald gebied woonden, dat zijn de zo-
genoemde referentiepopulaties. Vertonen die merkers voor jou 
bijvoorbeeld 10 procent overeenkomst met het ‘algemeen pro-
fiel’ van mensen uit Scandinavië, dan ben je 10 procent Scandi-
navisch. De definitie van deze referentiepopulaties en hoeveel 
merkers men bij de test analyseert, kan sterk verschillen tus-
sen de online bedrijven. Zo vergelijkt AncestryDNA je genoom 
op basis van circa 720.000 merkers met 26 ‘etnische groepen’, 
waarbij men voor iedere etnisch groep een 50-tal individuen 
heeft geselecteerd. Het bedrijf AncestrybyDNA deelt je maar 
op basis van 144 merkers in vier grote groepen in maar gebruikt 
een 200-tal individuen voor de referentiepopulaties. Maar 
waarom kiest men net die populaties met welbepaalde geogra-
fische grenzen? En zijn 50 of 200 individuen per populatie wel 
voldoende om een genoom van een individu correct toe te kun-
nen wijzen aan de verschillende populaties in de analyse? Vrij 
complexe en geen sluitende antwoorden zal je krijgen als je der-
gelijke vragen stelt aan populatiegenetici. Om maar te zwijgen 
dat deze testen de woonplaats van je voorouders zal aangeven 
want de populatieverschillen waarop de testen zich baseren, 
zijn enkel deze tussen huidig levende personen en niet deze tus-

sen individuen 500 jaar geleden. Er moet dus met nogal wat aan-
names en onjuistheden rekening gehouden worden vooraleer je 
de resultaten van een dergelijke DNA-test kunt interpreteren ...

Een experiment met drie Vlamingen

Hoewel we vanuit wetenschappelijk oogpunt al onmiddellijk 
de betrouwbaarheid van genetische afstammingstesten ter 
discussie kunnen stellen, is nog steeds the proof of the pud-
ding in the eating ... Vandaar hebben we aan drie Vlamingen 
gevraagd om volledig anoniem deel te nemen aan een derge-
lijke test bij drie verschillende bedrijven. De geselecteerde 
bedrijven voor dit experiment waren The Genographic Pro-
ject (het project van National Geographic), AncestryDNA en 
23andMe. De bestelling van de drie testen was eenvoudig 
via internet te verrichten waarna men binnen twee weken de 
DNA-kits kreeg opgestuurd. Voor The Genographic Project 
(kostprijs 140 euro zonder transportkosten) werden daar-
bij twee borsteltjes meegeleverd om wat wangslijmvlies af 
te schrapen die dan in kleine tubes met buffervloeistof te-
ruggestuurd moesten worden. Voor AncestryDNA (99 euro 
zonder transportkosten) en 23andMe (140 euro zonder trans-
portkosten) moest men een welbepaald volume speeksel 
spuwen in een tube, waarna de buffervloeistof eraan toege-
voegd werd vooraleer het teruggezonden kon worden. In de 
laboratoria van de bedrijven werden vervolgens een reeks 

A) B)

C)
 99.7 % European

   Northwestern European
 40.7 %   French & German
 20.9 %   Britisch & Irish
 2.9 %   Scandinavian
 < 0.1 %   Finnish
 30.7 %   Broadly Northwestern European
   Southern European
 1.4 %   Italian
 0.7 %   Broadly Southern European
 < 0.1 %  Ashkenazi Jewish
 2.4 %   Broadly European

 0.2 %  Middle Eastern & North African
 0.2 %   North African
 < 0.1 %   Broadly Middle Eastern & North African

 0.1 %  Sub-Saharan African
 0.1 %    West African
 0.1 %  Unassigned

2. De resultaten van de afstammingstesten voor individu 1 met Oost-Vlaamse voorouders; volgens A) The Genographic Pro-
ject, B) AncestryDNA en C) 23andMe.
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genetische merkers verspreid over het volledige genoom 
geanalyseerd. Het aantal merkers verschilde sterk tussen 
de drie testen, namelijk 300.000 merkers bij The Geno-
graphic Project, 700.000 merkers bij AncestryDNA en meer 
dan 600.000 merkers bij 23andMe. Op basis van dit aantal 
merkers werd een individu toegewezen aan een welbepaald 
aantal gedefinieerde populaties, 43 referentiepopulaties bij 
The Genographic Project, 26 populaties bij AncestryDNA en 
31 populaties bij 23andMe. Uiteraard heeft de keuze van de 
referentiepopulaties invloed bij het vergelijken van de drie 
resultaten voor eenzelfde deelnemer, al kwamen de gedefini-
eerde populaties binnen Europa zo goed als overeen.

De eerste Vlaming die we hebben laten deelnemen in dit ex-
periment was een man waarvan alle voorouders in zijn kwar-
tierstaat afkomstig waren uit het midden van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Op basis van zijn uitgezochte genealogische 
gegevens voldeed hij bij de drie testen aan alle voorwaarden 
om tot de gedefinieerde West-Europese referentiepopulatie 
te behoren. Zijn genetische resultaten waren nochtans ver-
rassend: volgens The Genographic Project blijken zijn voorou-
ders voor 62% afkomstig te zijn uit Scandinavië en 37% uit 
Zuid-Europa (Figuur 2a). De informatie die bij het resultaat 
werd gegeven was dat ‘[zijn] voorouders meest waarschijnlijk 
hebben overleefd door te jagen, te verzamelen en te vissen, en 
dat in Scandinavië de landbouw zich maar sinds enkele duizen-
den jaren ontwikkeld heeft’ en dat ‘de Vikingen uit deze regio 
afkomstig waren’. Als eerste referentiepopulatie werd Dene-
marken aangegeven en als tweede Noorwegen. Vervolgens 
rapporteerde AncestryDNA dat deze eerste kandidaat 48% 
West-Europees, 37% Brits, 5% Iberisch, 3% Joods en 2% 

Scandinavisch was. Ook sporen (<1%) uit andere Middellandse 
Zee-populaties werden gevonden (zie Figuur 2b). Finaal toon-
den de resultaten van 23andMe een even divers resultaat met 
zo’n 41% Frans/Duits, 21% Brits/Iers en 3% Scandinavisch 
DNA. Daarnaast werd er ook circa 1,5% uit Italië gevonden en 
sporen gelinkt aan het Midden Oosten en aan Afrika ten zui-
den van de Sahara (Figuur 2c).
De tweede Vlaming die deelnam aan dit experiment was een 
man waarvan alle voorouders in zijn kwartierstaat afkomstig 
waren uit het zuiden van de provincie West-Vlaanderen. Op 
basis van zijn uitgezochte genealogische gegevens voldeed 
hij net als de eerste kandidaat aan alle voorwaarden om bij de 
drie testen tot de West-Europese referentiepopulatie opge-
nomen te worden. Zijn genetische resultaten waren nochtans 
opnieuw vrij divers: volgens The Genographic Project bleken 
zijn voorouders voor 49% afkomstig te zijn uit West- en Cen-
traal Europa, 44% uit Groot-Brittannië en Ierland, en 3% uit 
Scandinavië. Ook 3% Joods DNA werd hierbij gerapporteerd 
(Figuur 3a). De concrete informatie die bij het resultaat werd 
gegeven was dat ‘[de voorouders van deze persoon] leefden 
in de Europese regio waar de Neanderthaler thuis was’. Als 
eerste referentiepopulatie werd Duitsland aangegeven, als 
tweede Nederland. Vervolgens was de tweede kandidaat vol-
gens AncestryDNA zo’n 55% West-Europees, 24% Brits, 11% 
Iers, 6% Iberisch, 2% Joods en 2% uit het Midden-Oosten 
(zie Figuur 3b). De resultaten van 23andMe vertoonden 40% 
Brits/Iers, 23% Frans/Duits en 3% Scandinavisch DNA. Daar-
naast werd er 1,2% DNA gevonden gerelateerd aan de Balkan 
en ook sporen toegewezen aan voorouders uit Oost-Azië en 
(inheems) Amerika (Figuur 3c).

3. De resultaten van de afstammingstesten voor individu 2 met West-Vlaamse voorouders; volgens A) The Genographic Project, B) 
AncestryDNA en C) 23andMe.

C)

A) B)

 99.7 % European
   Northwestern European
 39.2 %   Britisch & Irish
 23.0 %   French & German
 2.9 %   Scandinavian
 29.2 %   Broadly Northwestern European
   Southern European
 1.2 %   Balkan
 0.3 %   Iberian
 1.3 %   Broadly Southern European
 2.6 %  Broadly European

 0.1 %  East Asian & Native American
    East Asian
 0.1 %   Broadly East Asian
 < 0.1 %   Native American
 0.2 %  Unassigned

Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 3  –  145 



De derde Vlaming die deelnam aan dit experiment was een 
vrouw wiens moeder uit (Belgisch) Limburg afkomstig is – 
waarbij al haar gekende voorouders uit de kwartierstaat in 
midden-Limburg hebben geleefd – en wiens vader afkomstig 
is uit Italië met alle gekende voorouders uit de omgeving van 
Treviso. Deze deelneemster kan door haar gemengde af-
komst uiteraard nooit aan de voorwaarden voldoen om tot 
een referentiepopulatie opgenomen te worden maar haar 
uitgezochte genealogische afkomst toonde wel aan dat haar 
genetische data voor de helft zou moeten toegewezen wor-
den aan de West-Europese populatie en voor de andere helft 
aan de Zuid-Europese (meer bepaald de Italiaanse) populatie. 
Haar genetische resultaten waren echter opnieuw opvallend: 
volgens The Genographic Project bleken haar voorouders 
voor 61% afkomstig te zijn uit West- en Centraal Europa, 
23% uit Zuid-Europa, 9% uit Klein-Azië en 7% uit Scandina-
vië (Figuur 4a). De informatie die daarbij werd gegeven was 
opnieuw dat ‘[de voorouders van deze persoon] leefden in de 
Europese regio waar de Neanderthaler thuis was’. Als eerste 
referentiepopulatie werd Nederland aangegeven, als twee-
de Frankrijk. Volgens AncestryDNA was de derde kandidaat 
50% West-Europees, 24% Iberisch, 16% Italiaans/Grieks, 
3% Oost-Europees en 2% Brits. Ook werden er sporen ge-
vonden uit Ierland en Centraal-Azië (zie Figuur 4b). De resul-
taten van 23andMe vertoonden 40% Frans/Duits DNA, 10,5% 
Brits/Iers DNA, 4% Italiaans DNA en 2,5% Iberisch DNA. 
Daarnaast werd 1,6% van het DNA toegewezen aan de Balkan 
en 1,4% aan Oost-Europa (Figuur 4c).

Conclusies van de test-aankoop
In alle advertenties van de online bedrijven die genetische af-
stammingstesten aanbieden, valt te lezen dat de resultaten 
je als deelnemer zullen verbazen. Dat was inderdaad voor alle 
drie personen in het experiment het geval. Maar dan eerder 
omdat de resultaten van de drie testen zich in grote mate 
hebben tegengesproken en de eigenaardigheden in het resul-
taat van een bepaalde test nooit bevestigd werden door een 
andere test. Uiteraard zal een doorsnee deelnemer die maar 
aan één dergelijke dure test zal meedoen, de resultaten niet 
kunnen verifiëren met andere testen en zo ter goeder trouw 
de resultaten van hun ene test met oog voor detail onder de 
loep nemen en deze als waarheid aanzien. Tevergeefs blijk-
baar...

Allereerst is het belangrijk te vermelden dat de eerste twee 
deelnemers aan alle voorwaarden zouden voldaan hebben om 
deel uit te maken van de referentiepopulatie voor West-Eu-
ropa (weliswaar de ‘Frans/Duitse populatie’ in 23andMe) en 
ook de derde persoon heeft een duidelijke 50% West-Eu-
ropese en 50% Italiaanse afkomst op basis van haar uitge-
breide genealogische gegevens. Maar al onmiddellijk valt 
bij het overzicht van de resultaten van deze deelnemers op 
dat deze verwachtingen in geen enkele test duidelijk werden 
bevestigd. Het feit dat de voorouders van persoon 1 bij The 
Genographic Project tot Scandinavië en Zuid-Europa werd 
gerekend maar dat enkel <5% van zijn DNA tot deze popula-
ties werd toegewezen door AncestryDNA, spreekt helemaal 
niet in het voordeel van de betrouwbaarheid van deze testen. 
Ook bij persoon 3 komt de 50% Italiaanse genenpoel niet 

C)

4. De resultaten van de afstammingstesten voor individu 3 die een moeder met Limburgse voorouders heeft en een vader met Italiaanse 
voorouders; volgens A) The Genographic Project, B) AncestryDNA en C) 23andMe.

 100 % European
   Northwestern European
 39.3 %   French & German
 10.5 %   British & Irish
 0,7 %   Scandinavian
 23.5 %   Broadly Northwestern European
   Southern European
 4.0 %   Italian
 2.5 %   Iberian
 1.6 %   Balkan
 1.0 %   Sardinian
 6.1 %   Broadly Southern European
 1.4 %  Eastern European
 9.4 %  Broadly European

A) B)
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direct tot uiting in de resultaten, vooral in de 23andMe ana-
lyse werd er echter maar 4% tot Italiaans DNA en maximum 
14% tot Zuid-Europees DNA gerekend. Deze tegenstrijdige 
resultaten tonen des te meer aan dat online bedrijven (nog) 
niet aan hun beloften kunnen voldoen. Het bevestigt ook wat 
populatiegenetici steeds hebben aangegeven, namelijk dat 
door de aanwezigheid van hoge genetische diversiteit binnen 
populaties en lage verschillen tussen populaties het (nog) 
moeilijk is om de afkomst van een enkel individu binnen een 
bepaald continent te achterhalen op basis van zijn of haar 
DNA. Uiteraard zal de kwaliteit van dergelijke testen wel al-
leen maar kunnen toenemen in de toekomst, naarmate men 
meer en meer individuen aan referentiepopulaties kan toe-
voegen, maar het definiëren van populaties bij de mens zal 
toch steeds arbitrair blijven en enkel op grote geografische 
schaal betrouwbaar worden.

Wanneer men de talrijke berichtjes op de forums van de onli-
ne bedrijven erop naleest, vinden deelnemers vooral de rap-
portering van ‘exotisch DNA’ - hoe klein het percentage dan 
ook mag zijn - een leuk weetje waarmee ze interessant uit de 
hoek willen komen bij het volgende familiefeest. Voor elk van 
de drie deelnemers werden inderdaad onverwachte resulta-
ten vermeld: bij deelnemer 1 werd er door 23andMe zowaar 
DNA toegeschreven aan Afrikaanse populaties ten zuiden 
van de Sahara, bij deelnemer 2 werden bij hetzelfde 23andMe 
DNA-fragmenten toegewezen aan inheemse Amerikaanse 
populaties en volgens AncestryDNA mag de derde deelnemer 
zich DNA toe-eigenen die men eerder verwacht bij individuen 
uit Centraal-Azië. Nochtans werden deze eigenaardigheden 
in geen enkele van de drie gevallen gereproduceerd door de 
andere twee testen voor hetzelfde individu. Er werd voor 
deze exotische toeschrijvingen dus helemaal geen consensus 
gevonden en zo moeten ze - met de genealogische gegevens 
van de deelnemers in het achterhoofd – ook als de typische 
technische tekortkomingen van genetische toewijzingsana-
lyses bekeken worden en dus zonder enige betekenis voor de 
afkomst van de deelnemer zelf.

Uiteindelijk bleken de DNA-resultaten toch al een ontnuch-
tering te zijn om te achterhalen waar iemands voorouders 
leefden. Het duidelijkste voorbeeld hiervoor is het resultaat 
van kandidaat 2 waarbij ancestryDNA en 23andMe zo’n 40% 
van zijn DNA toeschreven aan populaties in Groot-Brittan-
nië. Als informatie werd hierbij steeds aangegeven dat de 
helft van zijn voorouders geleefd hebben op de Britse Eilan-
den. Nochtans toont de uitgebreide stamreeks voor deze 
persoon aan dat al zijn voorouders tot voor 1650 in het zui-
den van West-Vlaanderen hebben gewoond. Het is daarom 
onwaarschijnlijk dat 40% van deze voorouders hun wortels 
toch over het Kanaal hebben gehad. Maar waarom dan dit 
resultaat? Uiteraard omwille van de algemene genetische 
gelijkenis tussen de West-Europese en Angelsaksische po-
pulatie door de historische en prehistorische migraties van-
uit het continent naar de Britse Eilanden. Het toont aan dat 

de afstammingstest eigenlijk enkel de gelijkenis tussen indi-
viduen uit huidige populaties aangeeft en niet aanduidt waar 
iemands voorouders effectief leefden. Om dan nog maar te 
zwijgen dat men soms op basis van dergelijke testen afleid 
of je een Kelt of een Germaan bij jouw voorouders kan reke-
nen, iets wat biologisch en historisch onzin is aangezien deze 
begrippen verwijzen naar culturele groepen en niet naar bio-
logische entiteiten.

Niet zo onschuldig als ze lijken

Dat commerciële afstammingstests niet zo betrouwbaar blij-
ken te zijn op basis van ons bescheiden experiment, is eigenlijk 
lang niet onze grootste bezorgdheid als wetenschappers. Het 
echte probleem van deze recreationele genetica is dat je bij 
deelname zowel jezelf als je naaste en verre familie kwets-
baar opstelt. Hoewel het allemaal onschuldig en enkel voor 
de ‘fun’ lijkt te zijn, zijn deze testen echter zeer duidelijk over 
verwantschap tussen deelnemers. Bij alle bedrijven komt je 
DNA-profiel in een online databank terecht en krijg je samen 
met de resultaten van je afstammingstest ook een lange lijst 
met verwante personen. Vaak gaat dit over personen die ver-
af verwant met je zijn in de 5de of 7de graad zodat het een puz-
zel kan zijn om mogelijke genealogische verwantschap te vin-
den, maar uiteraard kan er ook onverwachts een zeer nauwe 
verwantschap tevoorschijn komen of net ontbreken wanneer 
een ander familielid ook heeft deelgenomen aan de test. Hier-
door kan je bedoeld of onbedoeld te weten komen dat bijvoor-
beeld je (groot)vader niet je biologische (groot)vader is of dat 
een mannelijk familielid een anonieme spermadonor blijkt te 
zijn geweest. Dan wordt je leven of die van je verwanten toch 
serieus overhoop gehaald door zo’n onschuldig lijkende DNA-
test. Nochtans waarschuwen verkopers van commerciële 
DNA-tests daar heel zelden voor, wat ook bleek bij de aankoop 
van de kits in ons experiment.

Wie meedoet, doet dat dus onbewust wel met de hele familie. 
Zo hoeft een sperma- of eiceldonor zelf niet in de databank 
te zitten om zijn of haar anonimiteit te verliezen. Als een kind 
en een neef van die donor in de databank zitten, is dat al vol-
doende om de match te vinden. Dat betekent dat anonimiteit 
voor sperma- of eiceldonoren niet voor 100 procent meer ge-
garandeerd kan worden: een risico dat fertiliteitscentra on-
middellijk zou moeten melden. En hoewel de advertenties van 
de afstammingstesten aangeven dat het interessant zal zijn 
om je genealogische wortels te achterhalen, maken ze ook 
terzelfdertijd zeer gerichte reclame bij donorkinderen om de-
zelfde test te laten afnemen om enig spoor tot verwantschap 
te vinden in hun uitgebreide databank.
Uiteraard is dit een logische stap voor deze kinderen die vaak 
vruchteloos op zoek zijn naar hun biologische vader of moe-
der. Of dit een terechte zoektocht is of niet laten we hier vol-
ledig in het midden, maar het is wel relevant om op te merken 
dat wanneer een klant van een genetisch bedrijf zijn of haar 
toestemming geeft om een DNA-analyse uit te voeren dit 
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Vocabularium
Gradiënt = Een vaak gebruikte term binnen de populatie-
genetica om de geleidelijke veranderingen in de frequen-
ties van genetische varianten tussen geografische regio’s 
aan te duiden.
Nucleotiden = Dit is een groep van bio-organische verbin-
dingen die de bouwstenen voor DNA vormen. 
Populatiegenetica = De discipline binnen de genetica 
waarbij de genetische variatie en differentiatie binnen en 
tussen populaties bestudeerd worden.
Recreationele genetica = Algemene term voor ‘populair’ 
genetisch onderzoek waarbij de resultaten geen infor-
matie (zouden mogen) geven over medisch gerelateerde 
kenmerken maar toch interessant kunnen zijn voor de 
deelnemers.
Referentiepopulatie = een groep individuen geassoci-
eerd met een welbepaalde geografische regio op basis 
van hun genealogische afkomst.

Noot
1.  KU Leuven - Laboratorium van Forensische Genetica en Moleculaire 
 Archeologie; Familiekunde Vlaanderen vzw.

ook de privacy van de familieleden kan schenden ondanks 
dat zij geen toestemming hebben gegeven. We tillen toch al 
het zwaarst aan het feit dat je zonder probleem ook het DNA 
van minderjarigen kan laten analyseren bij dergelijke gene-
tische testen. Er worden geen toestemmingen of leeftijden 
gevraagd, maar zo’n test kan daarom wel grote gevolgen heb-
ben voor een kind als blijkt dat er geen verwantschap wordt 
gevonden met de vader of grootvader (of een andere pater-
naal gerelateerd familielid) die zich ook ooit eens heeft laten 
testen. En uiteraard kan een test naar je afkomst ook onrecht-
streeks dienen als een heimelijke vaderschapstest. Mannen 
die vermoeden dat ze niet de biologische vader van hun kind 
zijn, kunnen hun vaderschap laten testen zonder dat de moeder 
of het kind hiervan op de hoogte zijn of enig argwaan hebben. 
Nochtans is dit wettelijk verboden in vele landen, waaronder 
Frankrijk en Zwitserland, en biedt recreationele genetica dus 
een duidelijk achterpoortje.

Meedoen aan dergelijke testen heeft niet alleen consequen-
ties over de genetische privacy van jezelf maar ook van je 
familie. Wetenschappers en forensici die op zoek zijn naar 
misdadigers, snuisteren bovendien ook in de online data-
banken. Dat lijkt misschien nog oké. Maar verschillende on-
line bedrijfjes verkopen hun data ook als handelswaar door 
aan farmaceutische en andere geïnteresseerde bedrijven, 
inclusief je DNA-profiel als de informatie over je levensstijl. 
Want je stuurt niet alleen je DNA op: bij een afstammings-
test wordt je vaak ook aangemoedigd om een heleboel – 
voor de test nochtans irrelevante – vragen in te vullen, over 
je gezondheid en lifestyle. Uiteraard is dit vaak niet enkel 
voor wetenschappelijke doeleinden dat ze dergelijke vra-
gen stellen. DNA-testen in een medische context zijn strikt 
gereglementeerd, maar deze recreationele genetica zit echt 
nog in een grijze zone waarbij men profiteert van de geïnte-
resseerde deelnemer. Aangezien bedrijven zoals 23andMe 
(waarvan Google belangrijke aandeelhouder is) de data ook 
doorverkopen, zullen ze hun producten trouwens met een 
aanzienlijk lagere prijs aan hun klanten kunnen aanbieden 
zodat deze nog meer geïnteresseerd worden om deel te 
nemen. De klant blijkt dan ook het product te zijn. Geen pro-
bleem zolang de klant goed geïnformeerd wordt maar uit 
onze analyse blijkt dat dit zeker niet altijd het geval is. Het 
is dus dringend tijd dat er betere reglementering komt rond 
afstammingstesten.

Zijn deze testen dan bij definitie nutteloos voor genealogen 
en familiekundigen? Neen, voor bijvoorbeeld Afro-Amerika-
nen die de afkomst van hun ongekende voorouders willen tra-
ceren, of voor adoptie- en spermadonorkinderen zonder eni-
ge informatie over hun afkomst, kan een dergelijke etnische 
DNA-test emotioneel veel betekenen. Maar de echte meer-
waarde ligt dan eerder in de mogelijkheid om nauwe verwan-
ten op te sporen, zeker voor hen met een onbekende ouder of 
grootouder. Voor de doorsnee deelnemer aan deze testen zal 
het eerder een extraatje zijn om na een grondige stambooma-

nalyse in de aangegeven lijstjes met mogelijke verwanten op 
zoek te gaan naar een link met de eigen genealogie.

‘Spijtig’, zei de man die mij telefoneerde om zijn Spaanse af-
komst te laten bewijzen via DNA. ‘Uw volledige uitleg bete-
kent dat ik echt aan stamboomonderzoek moet gaan doen om 
mijn voorouders te leren kennen en om te achterhalen waar 
ze woonden. Dat zal zoveel meer tijd en werk vragen, wat ik 
net wou omzeilen met een genetische test’. Spijtig? Neen, die 
man weet nog niet welke voldoening en plezier de ‘klassieke’ 
genealogie hem zal geven.

Geïnteresseerd in dit onderzoek?

Meer informatie over recreationele DNA-tests en de mogelij-
ke ethische consequenties is terug te vinden in de publicatie 
van Larmuseau M.H.D. et al. (In druk) en is getiteld: ‘Paternity 
testing under the cloak of recreational genetics’. Dit artikel 
werd reeds online gepubliceerd in het vaktijdschrift European 
Journal of Human Genetics. Een PDF-kopie van het artikel is 
aan te vragen via maarten.larmuseau@kuleuven.be.  <<
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PETRONELLA  J.C.  ELEMA

De stiefmoeder van Aeltien Witmont

Aaltje Witmond werd geboren in 1693 en ze werd waarschijnlijk niet zo heel oud, 
want na de doop van haar eerste kind eind 1715 verdwijnt ze geheel en al uit beeld. 
Haar moeder stierf voor ze een jaar oud was, en haar vader zo rond haar tiende. 
Daarmee was ze een kind zonder veel hoop op een gelukkige toekomst – want de 
toenmalige weeshuizen waren geen oord om blij van te worden. Maar: Aaltje had 
wel een stiefmoeder. En o, wat maakte dat een verschil!

1. Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggende fortressen 1652, de zogeheten ‘Kleine Haubois’. Kopergravure vervaardigd door Salomon Savery 
naar het ontwerp van Egbert Haubois, uitgegeven door Samuel Pieman. 5e uitgave waarbij midden onderaan een adres heeft gestaan, dat uit de koper-
plaat is weggewist. 1652. Beeldbank Groningen.
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Jan Witmondt
De soldaat Jan Harboldt Witmondt (na zijn eerste vermelding, 
uit 1679, zien we de middelste naam overigens niet meer te-
rug) was afkomstig uit Vrisoit en later, minder nauwkeurig 
aangeduid, uit Munsterland. Frisoythe (PLZ 26169) ligt nu in 
de deelstaat Nedersaksen en Jan zal daar wel zo omstreeks 
1650-1655 zijn geboren. Ik volgde niet alleen zijn leven in de 
stad Groningen, maar ook dat van zijn weduwe en zijn kinde-
ren. En daarvan bleek nog best iets te reconstrueren.

De eerste jaren in Groningen

Jan Witmond trouwde in 1679 met de Groningse jongedoch-
ter Annegien Elias. Zij was gedoopt in 1650 en dus niet eens 
zo heel jong meer bij haar huwelijk. Daarna werden in de stad 
Groningen, in veertien jaar tijd, zes kinderen gedoopt. Niet 
lang na de geboorte van de jongste dochter, Aaltje, (in augus-
tus 1693) moet haar moeder zijn gestorven. Denkelijk niet 
direct bij de bevalling, want de kans is groot dat het kind dan 
naar haarzelf vernoemd zou zijn en dus Annegien was ge-
doopt. Maar ook weer niet zovéél later, want al in augustus 
1694 hertrouwde Jan Witmond en wel met een weduwe die 
al tweemaal eerder gehuwd geweest was, maar klaarblijke-
lijk zelf geen kinderen meebracht. Zijn bruid, Geesjen Gerrits, 
was eerder getrouwd (in 1676) met Jan Hindricks (na zijn dood 
met de familienaam Fuust aangeduid) en eind 1692 hertrouwd 
met Claes Hindricks. Omdat een vrouw na het overlijden van 
haar echtgenoot in principe een jaar moest wachten tot zij 
opnieuw kon trouwen, kan dat tweede huwelijk maar heel kort 
geduurd hebben.
Geesje kwam uit de Drentse garnizoensplaats Coevorden, 
maar ik heb haar doop daar niet gevonden. Blijkens een ver-
melding bij haar ondertrouw in 1676 had zij een broer Steven 
Gerrits, óók uit Coevorden: hij was soldaat onder capitein 
Gruijs en ondertrouwt/trouwt Groningen (A Kerk) 25 novem-
ber/19 december 1676 met Aeltien Coens, van Meurs, die zelf 
eerder gehuwd was met Arent Reininck. Ik vermoed dat Jan 
zich, ondanks zijn militaire carrière, na dat eerste huwelijk als 
stadsburger heeft laten inschrijven – dat was dus eind 1681 - 
en wel als Jan Witmondt, cremer. Op 7 augustus 1681 werd hij 
ingeboekt als lid van het kramergilde (= het koopliedengilde) 
als Jan Witmont in Slemenderstraat, wat precies overeen-
stemt met het feit dat Jan en Annegien in februari 1682 in de 
Sledemennerstraat woonachtig waren toen zij hun tweede 
kind lieten dopen.1 Hij betaalde volgens het Kwitantieboek de 
heffingen voor zijn burgerschap en gildelidmaatschap alle-
bei op 16 november 1681 en dat is waar de twijfel zijn intrede 
doet, want de zojuist genoemde kremer Jan Witmont werd 
daar vermeld als afkomstig uit ... Vlagtwedde. Dat ligt in het 
kwartier Westerwolde, nog net binnen de grens met Duits-
land, en spoort niet echt met een herkomst uit Munsterland. 
Had hij misschien een tussenstap gemaakt door een paar 
jaar op het Groninger platteland door te brengen? Maar 
Vlagtwedde was geen garnizoensplaats. Zowel bij zijn eerste 
huwelijk in 1679 als bij zijn tweede huwelijk in 1694 was Jan 

Witmondt soldaat onder de Guarde van de prins van Nassau. 
Hij bleef dus als militair actief en het lijkt me niet onwaar-
schijnlijk dat het zijn vrouw was die de dagelijkse zorg voor 
een kruidenierswinkeltje had.

Stiefmoeder en voorkinderen

In elk geval had Jan Witmondt vier voorkinderen van wisse-
lende leeftijden toen hij hertrouwde. Het jongste meisje had 
nog maar juist haar eerste verjaardag beleefd toen de bruiloft 
plaatsvond. En het is best mogelijk dat Geesjen Gerrits haar 
toen al wat langer had verzorgd, ... toch? Zij kreeg geen eigen 
kinderen meer, en zij voelde zich klaarblijkelijk sterk betrok-
ken bij dit stiefdochtertje. In oktober 1705, toen Jan Witmond 
inmiddels was overleden (helaas is niet duidelijk hoe lang 
tevoren dat gebeurd was) had zij tamelijk helder voor ogen 
hoe zij zich de toekomst indacht, en was zij tot een akkoord 
gekomen met haar stiefkinderen. Een hier iets ingekorte akte 
maakt dat duidelijk:
Gesien Gerrijts wedue van Jan Witmont verklaart hoe dat 
haer man vier voorkinderen hebbende nagelaten, waer van 
Aeltien het jongste in’t twalfte jaer oudt is, alsmede dat na 
aftreckinge van de doodts en begraffenis kosten weinigh als 
niet van sijne goederen soude overschieten. Nogtans zij com-
parante uijt consideratie en genegenheijt tot voornoemde 
voorkinderen en specialijck tot gemelte Aeltien, als niet be-
gerende dat deselve ten laste van’t weeshuijs moge komen, 
mits desen annam en beloofde meergemelte Aeltien tot haer 
achtien jaren ouderdoms in kost en klederen op te brengen 
en te alimenteren; en na ommekomst tot die achtijn jaren an 
gemelte vier kinderen (of die alsdan daervan in levende sal 
zijn) te samen eens voor al te betalen ƒ 100, en bovendien aen 
Aeltien behoorlijcke linnen en klederen mede te geven, gelijck 
oock bij sooverre meergemelte Aeltijn binnen gemelte ach-
tijn jaren in’t weeshuijs mogte komen, alsdan meergenoemde 
ƒ 100 an de voorkinderen sal hebben te betalen. De kinde-
ren zullen na voldaet van’t voorsz. geene de minste actie of 
praetensie wegens haere vaderlijcke nalatenschap hebben 
te moveren, maer daervan ten eenemaal desisteren, gelijck 
Lucretia en Hillegien Witmont, mede voor mij comparende en 
de slegte nalatenschap van haer vader kennelijck, met voren-
staende belofte en nakominge verklaerde ten vollen verge-
noegt te zijn.
De akte is ondertekend (deze handtekeningen zijn niet de 
originele maar bij de latere registratie mee getranscribeerd) 
door Gesien Gerrijts en door Lucretia Witmonts mede voor 
mijn suster Hilgien Witmonts.2 Dat impliceert dat de oude-
re kinderen (die toen nog niet allen meerderjarig geweest 
kunnen zijn, maar vermoedelijk al wel zelfstandig) heel goed 
wisten dat de vaderlijke nalatenschap miniem was, en zich 
neerlegden bij een uitkering van ƒ 100 voor hen samen. Wie 
deze kinderen geweest zijn is niet helemaal duidelijk: de akte 
zegt tot tweemaal toe dat er vier zijn, maar noemt er slechts 
drie, te weten Lucretia (die de akte ondertekende), Hillegien 
(namens wie Lucretia ook meteen tekende) en de twaalfjarige 
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Aaltje, over wiens lot hier werd beslist. Lucretia was geboren 
in 1682 en de vermelding in deze akte is de laatste die ik van 
haar vond. Zij zal allicht zijn genoemd naar de moeder van 
Jan Witmond. Zij overleed denkelijk in 1708-’09. De in 1684 
geboren Hillegien was vernoemd naar haar grootmoeder van 
moederszijde. Ze zou in 1706 lidmaat op belijdenis worden, 
en ging zich nadien Hillegunda noemen. In 1711 trouwde ze met 
een man uit Sappemeer, vertrok met hem daarheen, kreeg 
minstens één kind, en kwam eind 1719 als weduwe weer terug 
naar de stad.
Wie het vierde kind van Jan Witmond is geweest? Ik vermoed 
de oudste, de in januari 1681 geboren Elias, omdat zijn voor-
naam bij de jongere zoons niet werd herhaald. Maar ik vond 
hem later niet meer terug en omdat hij in 1705 niet in persoon 
verscheen, had hij toen mogelijk de stad al verlaten, gezien 
zijn achtergrond vermoedelijk als soldaat. Ik keek onder an-
dere in VOC-bronnen, maar zag hem daar niet genoemd. Over 
deze kinderen zegt Geesje dat zij met de onderlinge overeen-
komst instemden – maar van het ongenoemd blijvende vierde 
kind lijkt mij dat toch niet helemaal zeker.
Maar in elk geval: Geesje had een grote genegenheid opge-
vat voor de jeugdige Aaltje, die zij vanaf haar eerste jaar had 
grootgebracht en wilde voorkomen dat deze stiefdochter in 
het weeshuis zou worden ondergebracht. Zo’n uithuisplaat-
sing was in deze situatie de norm. Het laat zich licht indenken 
dat Geesje dat geen goed idee vond: in de weeshuizen was het 
leven hard en de sterfte groot. Zij zegde dus toe, het meisje 
tot 18 jaar (dat was de gebruikelijke leeftijd, al was het ook 
wel eens tot 16 of, bij welgestelden, tot 20 jaar) te onderhou-
den en haar dan een uitboedeling mee te geven, en tegelijk 
het vaderlijke erfdeel ad ƒ 100 over de dan nog in leven zijnde 
stiefkinderen te verdelen.

De woning in de Nieuwe Ebbingestraat

De akte in kwestie was van 1705, maar werd niet geregis-
treerd in het schuldprotocol van de stad Groningen. Dat 
kostte nog weer extra geld en dat zal er wel niet geweest zijn. 
Tenslotte was de overeenkomst ook zónder deze registratie 

rechtsgeldig. Maar toen het 1711 werd, het jaar waarin Aaltje 
de leeftijd van 18 jaar zou bereiken, achtte men het klaarblij-
kelijk dienstig om dat tóch maar te doen. Bovendien stond 
Geesje toen op het punt om voor de vierde keer in het huwe-
lijk te treden. Ze wachtte daarmee tot haar pleegkind Aaltje 
de leeftijd van 18 jaar had bereikt en dat lijkt me niet toevallig: 
Aaltje was geboren in de tweede helft van augustus 1693 (en 
gedoopt op 27 augustus) en haar stiefmoeder ondertrouwde 
op de 22e augustus, en trouwde op 17 september 1711. De uit-
boedeling van het meisje zal wel plaats gehad hebben, maar 
de beloofde honderd gulden konden daarmee nog niet wor-
den uitgekeerd. Geesje hád het geld gewoon niet. Zij vond een 
oplossing: haar woning in de Nieuwe Ebbingestraat, waar ze 
ten tijde van haar huwelijk was ingetrokken. Haar vorige man 
Jan Witmont had het huis indertijd van Martinus Folckers ge-
kocht. Die aankoop vond ik niet in het stedelijke schuldproto-
col. Ik dacht aanvankelijk aan een tijdvak kort voor 1687, want 
in januari van dat jaar werd een kind van Jan en zijn eerste 
vrouw Annegien op deze locatie geboren. Bij de drie oudere 
kinderen woonden zij op wisselende adressen elders in de 
stad. Maar in die periode was Martinus Folckers nog maar 
een jaar of achttien en zal geen transacties zijn aangegaan; hij 
werd meerderjarig verklaard eind 1689 en kreeg toen ook zijn 
ouderlijke nalatenschap.3 Hij erfde heel veel geld en gelds-
waardige papieren, maar géén pand in de Nieuwe Ebbinge-
straat. Wel vond ik, dat hij op 14 april 1692 een woning aan de 
Nieuwe Ebbingestraat publiek liet verkopen. Hij was de set-
ter en daarmee vermoedelijk de schuldeiser van de eigenaar, 
Trijntien Simens weduwe van Thomas Wolff.4 Het pand werd 
uitgebreid omschreven: een behuizing in de Nieuwe Ebbinge-
straat op pachtgrond, doende jaarlijks aan de stad ƒ 3.8.2 als 
grondpacht. Belendingen: ten N. sergeant Cornelis Peters 
met huis en hof, ten O. het Botterdiep [nu: Boterdiep], ten Z. 
Maria Campincks met haar huis en hof, en ten W. de straat. 
De meijer [= huurder] mocht nog tot mei 1694 blijven wonen. 
Een suggestie mijnerzijds: was dat misschien Jan Witmond? 
Bij deze veiling was de opbrengst miniem: Martinus Folckers 
bood zelf ƒ 80 en dat bod werd in tweede instantie niet ver-
hoogd zodat hij de koper werd. De verplichte borg was zijn 
zwager Harmen Meinties. De verkorte koopakte werd in het 
schuldprotocol bijzonder slordig genoteerd: de straatnaam 
klopte niet, en de datering van de akte was tien (!) jaar mis.5 
Martinus Folckers was in 1690 met Lummina Meintjes (ook 
wel Lam[m]ina Meints genoemd) getrouwd en na zijn dood, 
vermoedelijk slechts kort voor juni 1703 toen hij in een voog-
dijschap werd vervangen, had zij de nalatenschap in beheer.6 
Van de koopsom was nog steeds een bedrag ad ƒ 100 niet af-
gelost, dus Geesje had jaarlijks vier of vijf gulden rente aan de 
weduwe te betalen. In september 1711, een week na haar vier-
de huwelijk, werd de volgende akte verleden (weer enigszins 
bekort):
Gesien Wessels geadsisteert met haer eheman Wessel Hin-
dricks verkoopt aen vrou Lummina Meinties wed. Folckers 
haer behuijsinge, staende in Nieuw Ebbinge straet op pagt-
grond, met het hoff en stallinge daer agter en een vrije uit-

2. Kaartje waarop de Nieuwe Ebbingestraat wordt aangegeven. De be-
huizing van Geesje stond aan de oostzijde van de straat, achter uitko-
mend op het Boterdiep. De locatie is helaas niet nauwkeurig te bepalen. 
Omdat het een klein en goedkoop huis was, was het misschien één van 
het rijtje helemaal links, dichtbij de Ebbingepoort. (Uitsnede van de kaart 
van Haubois, tweede kwart zeventiende eeuw, het meest bekend in de 
versie van 1649).
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gangh an’t Botterdiep, zoals zij dit tegenwoordig bewoont en 
zoals het door haer eerste man Jan Witmont van wijlen mons. 
Martinus Folckers is angekogt, en zij door afkoop van haer 
mans voorkinderen heeft bekomen. Van deze koopsom ad 
ƒ 200 was zij nog ƒ 100 schuldig; de tweede ƒ 100 kreeg zij in 
contanten om daarmee de afkoopspenningen van haar mans 
voorkinderen te voldoen.7 Zij verkocht haar huis dus eigenlijk 
terug aan de vorige eigenaar, maar ... met een bepaling erbij: 
binnen vijf jaar na Allerheiligen (1 november) 1711 zou zij het 
voor hetzelfde bedrag mogen redimeren ofwel terugkopen 
of inlossen. Tot zolang zou zij jaarlijks 5% rente (ofwel ƒ 10 
huijre) voldoen; tevens was zij verplicht om voor het noodza-
kelijke onderhoud te zorgen en alle stedelijke lasten te vol-
doen. In de tussentijd mocht zij aflossen, met bedragen van 
ƒ 50 tegelijk. En het is haar gelukt om het huis weer op haar 
naam te krijgen, want op 5 oktober 1714 kwiteerde Lummina 
Menties wede Folkers Gesien Gerrijts weer voor de koopsom! 
Er zal overigens niet tussentijds afgelost zijn, want het echt-
paar Wessel Hindricks en Gesien Gerrits leende op 4 oktober 
1714 – één dag voor de zojuist genoemde datum – ƒ 300 à 5% 
van Egberdina Aepkens, weduwe van predikant Wedda.8 Tot 
onderpand gaven zij in het bijzonder hun huis in de Nieuwe Eb-
bingestraat.

De laatste jaren

Geesjen moet in 1711 zo tussen de 55 en de 60 jaar oud zijn 
geweest, gezien haar eerste huwelijk in 1676. Wessel Hin-
dricks zal van dezelfde leeftijd zijn geweest: zijn eerste hu-
welijk vond plaats in 1679. Hij bleef na de lening van eind 1714 
niet heel lang meer in leven. Toen Geesjen in augustus 1717 
opnieuw wat geld leende, te weten ƒ 50 van het echtpaar Jan 
Thomas en Trijntien Jans, was zij al weduwe van Wessel Hin-
dricks.9 Eind 1717 verkocht ze haar huis opnieuw, ditmaal defi-
nitief. Deze verkoopakte geeft ons weer wat informatie over 
het pand in kwestie. Die 80 gulden uit 1692 en die 200 gulden 
uit 1711 wekten geen hoge verwachtingen: voor dat geld kreeg 
je niet veel meer dan een éénkamerwoning. Maar nu, in 1717, 
werd er ƒ 630 voor betaald.10 Dat was een relatief hoog be-
drag, en het lijkt erop dat in de tussentijd het huis aanzienlijk 
verbeterd was, want inmiddels is er ook sprake van een bo-
venkamer met afzonderlijke opgang. Wat toen door Geesien 
Gerrits weduwe van Wessel Hindricks werd verkocht aan 
Hindrick Arijs en Grietien Sijboos, echte lieden, was haar be-
huizing ten oosten in de Nieuwe Ebbinge strate, met een vrije 
opganck na de bovenkamer in de mande [mandelige] ganck 
tussen het onderhavige en Jan Thomas’ huis, met nog een hof-
je erachter en een vrije uitgang naar het Boterdiep. Tevens 
was er een vrije put, waarin door de buurman Jan Tomas kragt 
hand, dus door een schriftelijke overeenkomst, een pijp was 
gelegd (waarvoor hij dan de helft van de onderhoudskosten 
van deze watervoorziening op zich nam). Het huis was gele-
gen op stadsgrond, doende tot jaarlijkse grondpacht ƒ 3.8.4 
(eerder was er sprake van ƒ 3.8.2, maar dergelijke akten zijn 
dienaangaande niet altijd even nauwkeurig). Van de koopsom, 

zoals gezegd 630 caroli guldens, was reeds voldaan ƒ 105. Bij 
de aanvaarding op 1 mei 1718 zou nogmaals ƒ 195 worden be-
taald en 1 oktober 1718 de resterende ƒ 330. Inderdaad kwi-
teerde Geesien de kopers, volgens een kantmelding, op 31 
oktober 1718 definitief.
Deze zullen er langere tijd gewoond hebben. Ik zag dat Hin-
drick Arijs en Grietjen (zij werd respectievelijk als Sijboos, Sij-
bois, Sijbols en Sijbolts aangeduid ...) in 1725 en 1726 drie lenin-
gen afsloten, van ƒ 200, ƒ 400 en ƒ 500, twee van de drie keer 
met als onderpand hun huis in de Nieuwe Ebbingestraat.11 Het 
is jammer, maar noch in de oude, noch in de nieuwe grond-
pachten van de stad heb ik deze pachtbetalingen kunnen te-
rugvinden! Het had allicht nog wat informatie opgeleverd over 
de chronologie.12

Ik had half en half verwacht, dat Geesje na de oplevering van 
haar woning, in de eerste helft van 1718, in een gasthuis (de lo-
cale betiteling voor een hofje) zou zijn getrokken. Qua leeftijd 
en levensomstandigheden kwam zij daar zeker voor in aan-
merking en ze had zich met de opbrengst van het huis kunnen 
inkopen. Ook ouderen zonder geld konden trouwens daarin 
worden opgenomen. Maar dat lijkt niet het geval geweest te 
zijn: een inschrijving als conventuale is in geen enkel gasthuis 
gevonden. Voor zover ik kon nagaan is ze ook niet meer her-
trouwd.

En verder?

Wat weten we verder nog van hun leven na 1717? Niet zoveel 
meer. Geesjen Gerrits verdwijnt na 1718 dus uit beeld. Het bo-
vengenoemde vierde kind is nooit echt in beeld geweest en 
Hilligje (of Hillegonda) werd in 1719 voor het laatst gesigna-
leerd. Aaltje Witmond, de stiefdochter waar het allemaal mee 
begon, trouwde begin 1714 en kreeg eind 1715 haar eerste kind: 
een dochter die niet werd vernoemd naar haar eigen moeder 
en ook niet naar haar toegewijde stiefmoeder, maar naar de 
moeder van haar man. Meer heb ik helaas niet over hen kun-
nen vinden.

Genealogie

I.  Jan Harboldt Witmondt, van Frisoythe, soldaat onder de 
Guarde van de Prins van Nassau (1679, 1694), lidmaat op 
belijdenis Groningen (Jan Wittmondt in de N. st.) maart 
1683, overleden voor 1706, ondertrouwt (1) Groningen 
8 november 1679 Annegien Elias, gedoopt Groningen 
(A Kerk) 16 juli 1650 (als Anneke, in de Nieuwe Ebbinge-
straat), overleden tussen augustus 1693 en augustus 
1694, dochter van Elias Derks en Hillichjen Ekenhorst, on-
dertrouwt/trouwt (2) Groningen 11 augustus/31 augustus 
1694 Gesijn Gerrits, van Coevorden, overleden na 27 no-
vember 1717; zij trouwt (a), ondertrouwt/trouwt Groningen 
(Martini Kerk) (voor haar Steven Gerrits als broeder) 15 
april/16 mei 1676 Jan Hindricks [Fuust], (b), ondertrouwt/
trouwt Groningen 7 oktober 1692 Claes Hindricks, van 
Helpman, en (d), ondertrouwt/trouwt Groningen (voor 
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haar Jan Rijkens als goede bekende) 22 augustus/17 sep-
tember 1711 Wessel Hindricks, van Sleen (Drenthe), overle-
den tussen 4 oktober 1714 en 27 november 1717 (hij was eer-
der ondertrouwd/getrouwd Groningen 31 mei/25 juni 1670 
Annegien Kuijcks, van Groningen, weduwe van Jochem 
Writsers).

Bij het eerste huwelijk was de man (als Jan Harboldt Wit-
mondt) afkomstig van ‘Vrisoit’ (Friesoythe, nu een plaats in 
Nedersaksen), bij het tweede huwelijk uit Munsterlandt. De 
tweede (voor)naam wordt na die eerste vermelding in 1679 
niet meer gebruikt. De afstamming van zijn eerste vrouw 
Annegien Elias is bekend. Haar vader was de chirurgijn Elias 
Martens van der Vreeborg; hij trouwde in 1648 met Hilligjen 
Ekenhorst. Hij had twee broers, Derck Marten Vreeborg en 
Evert Dercks [Evert Martens] Vreeborg; zij waren zoons van 
Derck Mertens van der Vreborch, chirurgijn van hopman Wil-
lem Coenders, die in 1620 trouwde met Renske Elias, uit Leeu-
warden.
De tweede vrouw Geesjen Gerrits kán in Groningen lidmaat 
op belijdenis zijn geworden als j.d. (d.i. jongedochter) aen’t 
Visch Merckt en wel in maart 1672. Ik vermoed echter dat zij 
veeleer identiek was aan: Geesjen Witmont aen’t Boterdiep 
lidmaat op belijdenis maart 1693.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Elias Witmundt, gedoopt Groningen (Martini Kerk) 19 

januari 1681 (Singel).
2.  Lucretia Witmundt, gedoopt Groningen (Martini Kerk) 

14 februari 1682 (Sledemennerstraat), nog vermeld in 
1705, vermoedelijk overleden (als dochter van Jan Wit-
monts) in het dienstjaar 1708-’09 en ingeschreven in 
het gildeboek van het Kramergilde.13

3.  Hillichjen Witmondt, gedoopt Groningen (Nieuwe 
Kerk) 15 juni 1684 (aan het (Nieuwe Kerk)hof), onder-
trouwt Groningen (voor haar Jan Berents als neve) 
17 oktober 1711, trouwt Sappemeer 15 november 1711 
Adolph Hoorenborgh [Hoorenberg], van Sappemeer, 
substituut (1716), overleden Sappemeer (als Adolf Ho-
vemberg) 2 juli 1716.

 Als Hillejen Witmonds, j.d. in O. Bott. straet, werd zij 
lidmaat in Groningen in maart 1706. Na haar huwelijk 
zal ze zijn overgeschreven naar de kerkelijke gemeen-
te Sappemeer; ik zag die inschrijving daar niet, maar 
samen met haar man stond ze wel op de lidmatenlijst 
van december 1714. Hij stierf daar in 1716; zijn weduwe 
werd in december 1719 werd als Hillegunda Witmonts, 
op attestatie van Sappemeer, weer in Groningen inge-
schreven. Het lijkt niet onmogelijk dat Adolf gedoopt 
was Groningen (Martini Kerk) 23 januari 1687 als zoon 
van Jannes van Heeckeren en Eenteke [Eijteke, Eijte, 
Eijlcke] van Horenberg en dan de familienaam van 
moederskant gebruikte. De familie Hoornberg (ook 
vermeld als Hoornbeek etc.!) is inheems, maar Jannes 
[bij zijn huwelijk: Jan Fredrich] kwam van Heeckeren 
[Heuckeren] in Gelderland en lijkt deze plaatsnaam 

pas hier in Groningen als familienaam gekregen te 
hebben. En toen Eijlcke Horenborgh in 1690 hertrouw-
de, was zij weduwe van Jannes van der Huus!

 Uit dit huwelijk: Jannes Hoorenburg, gedoopt Sappe-
meer 9 september 1712.

4.  Jannes Witmundt, gedoopt Groningen (A Kerk) 20 ja-
nuari 1687 (Nieuwe Ebbingestraat).

5.  Hindrik Witmondt, gedoopt Groningen (Nieuwe Kerk) 
28 november 1689 (Nieuwe Ebbingestraat).

6.  Aeltjen Witmont, gedoopt Groningen (Nieuwe Kerk) 27 
augustus 1693 (Nieuwe Ebbingestraat), ondertrouwt/
trouwt (voor haar Jan Berents als neef) Groningen 13 
januari/30 januari 1714 Wessel Pieters, gedoopt Gro-
ningen (Nieuwe Kerk) 5 december 1679 (Schuitema-
kersstraat), zoon van Peter Jans en Roelefjen Hindriks.

 Uit dit huwelijk: Roelefjen Wessels, gedoopt Gronin-
gen (Nieuwe Kerk) 29 december 1715 (Violenstraat).  <<

Afkortingen
AK  A Kerk
GrA  Groninger Archief
NK  Nieuwe Kerk
MK  Martini Kerk
PLZ  Postleitzahl (postcode)

Noten
1.  GrA, Gildearchieven, (toegang 1325), inv.nr. 30, blz. 457.
2.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4023, RA III 

x 89, fol. 82, 6 oktober 1705, gereg. 26 maart 1711, gecancelleerd vertoond 27 
januari 1714.

3.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4002, RA III x 
68, fol. 100-104, 29 december 1689.

4.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 394, RA III p 5, 
fol. 53vo-54, 14 april 1692.

5.  GrA, GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4005, RA 
III x 71, fol. 102vo, 6 sept. 1682 [= 1692].

6.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 881, RA III hh 3, 
12 juni 1703.

7.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4024, RA 
III x 90, fol. 5vo, 29 september 1711, gereg. 29 september 1711, gecancelleerd 
vertoond 6 oktober 1714.

8.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4026, RA III x 
92, fol. 148, 4 okt. 1714, gereg. 6 okt. 1714, gecancelleerd vertoond 31 okt. 1718.

9.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4029, RA III 
x 95, fol. 81vo, 18 aug. 1717, gereg. 20 aug. 1717, gecancelleerd vertoond 28 april 
1718.

10.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4029, RA III x 
95, fol. 128vo, 27 nov. 1717.

11.  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, (toegang 1534), inv.nr. 4037, RA III 
x 103, fol. 32vo, 11 mei 1725, gereg. 12 mei 1725, gecancelleerd vertoond 19 dec. 
1726; inv.nr. 4038, RA III x 104, fol. 154vo, 18 dec. 1726; ibid., fol. 162, 31 dec. 1726, 
gereg. 3 jan. 1727

12.  GrA, Oud-archief der gemeente Groningen, (toegang 1605), inv.nrs. 2 en 3.
13.  GrA, Gildearchieven, (toegang 1325), inv.nr. 30, blz. 617.

Dankwoord
Dank ben ik verschuldigd aan de heren A. van der Laan te Heiloo en Fred 
Wiersema te Belmont MA (USA), die het verhaal kritisch doorlazen en 
verschillende verbeteringen aandroegen.
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Wapenregistraties  
Nederlands College Heraldiek

Van der Linden (Dordrecht, Zuid-Holland)

Het is voor iedereen mogelijk een familiewapen te 

voeren. Dit kan een vanouds gevoerd wapen zijn dat 

bij genealogisch onderzoek is gevonden of een nieuw 

ontworpen wapen dat uniek is en waarin kenmerken van de 

familie tot uitdrukking worden gebracht. Wapenregistratie 

heeft met name tot doel om op heraldisch en genealogisch 

verantwoorde wijze oude of nieuwe familiewapens vast 

te leggen, te publiceren en toegankelijk te maken. Voor 

wie overweegt een familiewapen te gaan voeren biedt 

het College Heraldiek advies en begeleiding. Informatie 

en een registratieformulier is op te vragen via e-mail:  

info@heraldiek.net.

Beschrijving: in rood een zilveren paal, over alles heen een uit 
de schildvoet komende lindenboom van zilver en blauw van 
het een in het ander.
Helmteken: een uitkomende gouden leeuwenklauw met rode 
nagels, houdende een blauwe lindentak met drie bladeren.
Dekkleden; rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2016 ontworpen door William Coolen voor de 
aanvrager als persoonlijk wapen.
De oudst beschreven voorouders zijn Abraham van Anker 
van der Linden, geboren te Dordrecht op 25 december 1802, 
wijkmeester te Frederiksoord (Vledder, Drenthe), overleden 
aldaar op 20 augustus 1837, zoon van Hendrika van der Lin-
den; gehuwd te Steenwijkerwold op 7 oktober 1826 met Maria 
Elisabeth Pijpers, gedoopt (RK) Rotterdam op 1 oktober 1804, 
dochter van Petrus Pijpers en Yda Demans. Hun kinderen kre-
gen de familienaam Van der Linden.

Geregistreerd op verzoek van Leo Franciscus van der Linden, 
geboren te Nijmegen op 8 februari 1963, wonende te Zoe-
termeer, zoon van Abraham Petrus van der Linden en Angela 
Susanna Maria Siermann.

Bron:
L.F. van der Linden, ‘Abraham van Anker(en)/van der Linden/
van Anker van der Linden (1802-1837), in: Gens Nostra 2006, 
pag. 249-256.

Registratie NRF 2016.239
Amsterdam, 13 april 2016

In het Nederlands Register Familiewapens (NRF) zijn ingeschreven de volgende wapens:
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Mensink (Winterswijk, Gelderland)

Beschrijving: in blauw een zilveren wassenaar waarboven een 
achtpuntige gouden ster.
Helmteken: de wassenaar en de ster van het schild tussen een 
blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is volgens familieoverlevering aangenomen door 
Hendrik Jan Mensink (1824-1902), die wethouder van Winters-
wijk was, en overgrootvader van de aanvrager. De wapenschil-
dering is van de hand van Karel van den Sigtenhorst te Den 
Haag uit de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Het wapen kan worden gevoerd door de naamdragende na-
komelingen van de oudst beschreven voorouders: Jan, Hijlbe-
lijnck genaamd naar de boerderij in Brinkheurne, gedoopt te 
Winterswijk op 4 december 1653; trouwde aldaar op 1 maart 
1674 Berentjen Wamelinck, gedoopt te Winterswijk op 22 de-
cember 1652. Kleinzoon Jan Hilbelink komt door zijn huwelijk 
met Enneken Bruggers op het goed Bruggers (Bruggenkamp) 
terecht. Hun kleinzoon Jan Hendrik Bruggers belandt door zijn 
eerste huwelijk op Mensink in de buurtschap Ratum te Winter-
wijk. Aan dat goed is de huidige naam van de familie ontleend.

Geregistreerd op verzoek van Aart Bastiaan Mensink gebo-
ren te Winterswijk op 12 juni 1946, wonende aldaar, zoon van 
Hendrik Jan Mensink en Maaike Arina Kooy.

Registratie NRF 2016.235
Amsterdam, 24 februari 2016

Mosselman (Den Bommel, Zuid-Holland)

Beschrijving: in blauw een gouden ruit, de schildranden ra-
kend, waarin twee golvende blauwe dwarsbalken, boven en 
onder vergezeld van een toegewende, geopende zwarte mos-
selschelp. 
Helmteken: een gouden pelikaan met haar jongen.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2016 ontworpen door Henk ‘t Jong te Dor-
drecht voor de aanvrager ten behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van Leendert Teunisz Mosselman. De oudst 
beschreven voorouders zijn Leendert Teunisz Mosselman, 
timmerman, geboren te Dirksland, begraven te Den Bommel 
op 16 januari 1678, eerder weduwnaar van Saantie Jans; ge-
trouwd (2) te Den Bommel op 10 december 1672 met Neeltje 
Teunis, geboren te Stad aan ’t Haringvliet.

Geregistreerd op verzoek van Martinus Gijsbert Daniël Hen-
drik Mosselman, geboren te Athene (Griekenland) op 10 ok-
tober 1974, wonende te Rotterdam, zoon van Gijsbert Caspar 
Mosselman en Anna Elisabeth Scheffer.

Registratie NRF 2016.241
Amsterdam, 13 april 2016
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Toorop (Batavia, Ned.-Indië)

Beschrijving: in blauw, goud gekoust, een gouden burcht, geo-
pend en verlicht van het veld. 
Helmteken: drie struisveren van goud, blauw en goud.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Dit wapen is in 1974 ontworpen door de aanvrager ten behoe-
ve van de naamdragende nakomelingen van de stamvader. De 
stamvader van alle Toorop (met en zonder de prefixen de / d’ 
Adelhart) uit Nederlands Indië is Abraham Toorop uit Rotter-
dam, die voor de VOC naar Oost-Indië ging en op 28 november 
1762 te Batavia arriveerde. Abraham Toorop was geschuts-
commandant op fort Japara en indigomaker in dienst van de 
VOC; hij overleed aldaar te Pekalongan op 8 november 1791.
Aanvrager stamt van genoemde af. Voor de naamvarianten 
zijn er wapenregistraties De Adelhart Toorop (NRF.2016.243) 
en d’ Adelhart Toorop (NRF.2016.244). 

Geregistreerd op verzoek van Paul Rudy d’ Adelhart Toorop, 
geboren te Tjiamis (Nederlands Indië) op 8 mei 1939, wonen-
de te Den Haag, zoon van Romeo Alexis d’ Adelhart Toorop en 
Celine Gonda Leidelmeijer.

Registratie NRF 2016.242
Amsterdam, 22 juni 2016

d’ Adelhart Toorop (Batavia, Ned.-Indië)

Beschrijving: in goud een verbrede blauwe paal met een gou-
den burcht, geopend en verlicht van het veld, waarboven een 
gouden hart.
Helmteken: drie struisveren van goud, blauw en goud.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Dit wapen is in 1974 ontworpen door de aanvrager ten behoe-
ve van de naamdragende nakomelingen van Pieter Anthony d’ 
Adelhart Toorop (Muntok 1872 - Batavia 1949), kantoorhoofd 
Departement van Justitie, afdeling comptabiliteit te Batavia. 
Deze tak van de familie Toorop, ging sindsdien de naam met 
het prefix ‘d’ Adelhart’ voeren.
De stamvader van alle Toorop (met en zonder de prefixen 
de / d’ Adelhart) uit Nederlands Indië is Abraham Toorop 
uit Rotterdam, die voor de VOC naar Oost-Indië ging en op 
28 november 1762 te Batavia arriveerde. Aanvrager stamt 
van genoemden af. Voor de naamsvarianten zijn er wapen-
registraties Toorop (NRF.2016.242) en De Adelhart Toorop 
(NRF.2016.243).

Geregistreerd op verzoek van Paul Rudy d’ Adelhart Toorop, 
geboren te Tjiamis (Nederlands Indië) op 8 mei 1939, wonen-
de te Den Haag, zoon van Romeo Alexis d’ Adelhart Toorop en 
Celine Gonda Leidelmeijer.

Registratie NRF 2016.244
Amsterdam, 22 juni 2016
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De Adelhart Toorop (Batavia, Ned.-Indië)

Beschrijving: gevierendeeld: I gepaald van vier stukken blauw 
en goud en een voet van goud; II in blauw een hart van goud; III 
in blauw een gouden burcht, geopend en verlicht van het veld; 
IV gepaald van vier stukken goud en blauw en een hoofd van 
goud. 
Helmteken: drie struisveren van goud, blauw en goud.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1974 ontworpen door de aanvrager ten behoe-
ve van de naamdragende nakomelingen Reinier de Adelhart 
Toorop (Pekalongan 1833 - Batavia 1907), hoofdadministra-
teur der Banka Tinmijnen en magistraat ambtenaar / assis-
tent-resident afdeling Banka. Deze tak van de familie Toorop 
ging sindsdien de naam met het prefix ‘de Adelhart’ voeren.
De stamvader van alle Toorop (met en zonder de prefixen 
de / d’ Adelhart) uit Nederlands Indië is Abraham Toorop 
uit Rotterdam, die voor de VOC naar Oost-Indië ging en op 
28 november 1762 te Batavia arriveerde. Aanvrager stamt 
van genoemden af. Voor de naamsvarianten zijn er wapen-
registraties Toorop (NRF.2016.242) en d’ Adelhart Toorop 
(NRF.2016.244). 

Geregistreerd op verzoek van Paul Rudy d’ Adelhart Toorop, 
geboren te Tjiamis (Nederlands Indië) op 8 mei 1939, wonen-
de te Den Haag, zoon van Romeo Alexis d’ Adelhart Toorop en 
Celine Gonda Leidelmeijer.

Registratie NRF 2016.243
Amsterdam, 22 juni 2016

Reinders (Kropswolde, Groningen)

Beschrijving: in zilver een groene lindenboom op een gewelf-
de groene schildvoet, aan weerszijden vergezeld van een rood 
ploegijzer.
Helmteken: een rode weerhaan met pijl.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Dit wapen is in 2016 ontworpen door Henk ’t Jong te Dor-
drecht ten behoeve van de naam-dragende nakomelingen 
van Willem Reinders, eigenerfde landbouwer, kerkvoogd en 
rechter van het Gericht van Selwerd, gedoopt te Kropswolde 
op 25 december 1723, overleden te Hoogezand op 25 juli 1812, 
zoon van Reinder Willems Reinders en Aeltien Roelofs; ge-
trouwd te Kropswolde op 28 mei 1747 met Tallechien Alberts. 
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Jan Jaap Reinders, geboren te 
Rotterdam op 4 november 1972, wonende te Groningen, zoon 
van Josephus Jacobus Reinders en Dienke Benes.

Bron:
G. F. Miedema, Genealogisch overzicht van het oude Groning-
se geslacht Reinders : stam: Kropswolde. Hoogezand 2016.

Registratie NRF 2016.246
Amsterdam, 22 juni 2016
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HENK  ZOMER

Een familieportret uit 1908

Gereformeerde mannenbroeders  
uit het gezin Zomer-Timmerman

In mijn familiearchief heb ik een fraaie foto van Albertus Zomer en zijn zes zonen 
gevonden. De moeder en dochter ontbreken daarop, daarom in afbeelding 2 de 
foto’s van hen ter aanvulling. Het was een bijzonder gezin waarvan diverse leden 
een bijzondere rol speelden in de ‘gereformeerde zuil’.

1. Achteraan v.l.n.r. Hendrik, vader Albertus, Koenraad en Hendrik-Jan, vooraan v.l.n.r. Albertus, Gezinus en Johannes, 1908. Familiearchief.
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Eigenlijk moet ik al een generatie eerder beginnen, met Koert 
Jacobs Timmerman en zijn vader, beiden als predikant actief 
in de Gereformeerde kerk die met de Afscheiding in het mid-
den van de negentiende eeuw ontstond. Koert was de vader 
van Hilligchien Zomer-Timmerman en de schoonvader van Al-
bertus Zomer, die zich trots met zijn zonen op de foto liet zet-
ten.1 2 3 Ook de moeder van Hilligchien, Geessien van Bolhuis, 
kwam uit een interessant geslacht, een verre voorvader van 
haar was Abel Eppens tho Equart, die theologie studeerde bij 
Melangton in Wittenberg. In 1580 was hij gedeputeerde der 
Ommelanden. Na het verraad van Renneberg vlucht hij naar 
Oost Friesland. Hij was de auteur van ‘Der Vresen Chronicon’.4 
Maar laat ik me hier beperken tot Albertus en zijn zonen.

Albertus wordt geboren in Alteveer bij Hoogeveen, als de 
jongste en elfde kind in een boerengezin. Van een boerenbe-
staan zal bij hem geen sprake zijn. Hij volgt een opleiding tot 
onderwijzer in Hoogeveen. In 1866 wordt hij toegelaten als 
student tot de theologische hogeschool in Kampen Op 10 
juli 1869 slaagt hij voor het kandidaatsexamen aan de ‘theo-
logische school van de christelijke afgescheiden gerefor-
meerde kerk in Nederland’ te Kampen. Kort daarop wordt hij 
predikant in Gees en is daar de derde predikant in successie. 
Achtereenvolgens is hij predikant in Arum, Vries, Drogeham 
en Donkerbroek. Albertus gaat in 1909 met emeritaat en ver-
huist dan naar Kampen en is daar is nog een tijdje ouderling. 
Zijn laatste levensjaren brengt hij door in Haarlem, toch is hij 
begraven bij Kampen, in IJsselmuiden.

Er zijn een aantal beroepingsbrieven van hem bewaard geble-
ven, ook van gemeenten waarvan hij het beroep heeft afgewe-
zen. Om een indruk te geven van het inkomen van een predikant 
in die tijd citeer ik hier enkele toezeggingen uit zulke brieven.
In 1870 biedt de kerk in Oudekerk (Groningen) hem een vrije 
woning met tuin, een jaarlijks inkomen van 600 gulden en vrije 
grond en personele belasting.
In datzelfde jaar biedt de gemeente in Veldhuizen hem 400 
gulden per jaar, een woning met tuin, 100 pond boter, 12 sche-
pel rogge, 6 schepel boekweit, vrije brand en aardappelen en 
vet.

Uit het jaarboek van de Gereformeerde Kerken 1933 komt de 
volgende tekst:
Hij groeide op in het ouderlijk gezin te Alteveer, bij Hooge-
veen, en werd op zijn drie en twintigste jaar predikant te 
Gees. Hij was voor dien gehuwd met mej. H. Timmerman, ‘n 
dochter van Ds. K.J. Timmerman, destijds predikant te Beilen. 
Het begin was, overeenkomstig den aard dier dagen, zeer 
primitief. Op ‘n Drentsche huifkar werd de huisraad der jong-
gehuwden gestapeld, zij beiden stapten mee en zoo reed men 
naar de eerste pastorie. In de landelijken eenvoud woonde 
men daar in het vredig dorpje; zóó huiselijk ging alles toe, dat 
het jonge mevrouwtje - die in Gees wel de domineersjuffer 
zal hebben geheten - af en toe gemoedigd mee tegenwoor-
dig was op de vergadering van de jongelingsvereeniging, die 
haar man leidde en soms er zelve ‘n opstel ten beste gaf!

De oudste zoon van het echtpaar is Hendrik, mijn grootva-
der, naar hem ben ik genoemd. Hendrik gaat als hij dertien 
jaar oud is voor bijna een jaar naar Beilen. Het is niet duidelijk 
waarom, maar mogelijk verblijft hij bij zijn grootouders van 
moeders zijde en heeft dat te maken met de gezondheid van 
zijn moeder. Nadat hij weer een tijd bij zijn ouders heeft ge-
woond gaat hij naar Drachten. Daar gaat hij bij een horlogema-
ker in opleiding.
Op zijn zestiende verjaardag krijgt hij een brief van zijn vader 
met een cadeautje, een mes. In die brief staat een heel op-
merkelijke slotzin: ‘k zou gaarne spoedig de revolver terug 
hebben. Wat moeten een dominee en zijn vijftienjarige zoon 
met een revolver?
Hij trekt de wereld in als leerling klokkenmaker en goudsmid 
en komt zo in Leeuwarden, Leens, Kollum en Leiden. In 1892 
vestigt hij zich als zelfstandig horlogemaker-juwelier in Dro-
geham-Kooten. Hij voert zijn bedrijf in de gereformeerde pas-
torie, die wegens vertrek van zijn ouders leeg staat. Zijn ou-
ders waren vertrokken naar Donkerbroek, een maand voor de 
trouwdag van Hendrik en Dieuwke Luimstra. Dieuwke sterft 
in 1887, na het leven geschonken te hebben aan vijf kinderen, 
waarvan twee nog geen jaar oud worden.
Hij verhuist met zijn zaak naar Kollum en trouwt in 1906 met 
Margaretha Henriëtte Kerssies, een domineesdochter. Haar 
vader en haar grootvader waren predikant, en in de familie 
Kerssies komen nog meer predikanten voor tot op de dag van 
vandaag. 5

Hendrik zet zich in op allerlei terreinen. Naast zijn zaak be-
moeit hij zich met de ‘Coöperatieve Vereniging voor Elec-
trische Centrale Verlichting te Kollum’, en met de politiek. 
Hij wordt fractievoorzitter van de Anti Revolutionaire Partij 
(ARP) in de gemeenteraad van Kollum. Mede door zijn toe-
doen werd er een besluit genomen over de sluitingstijden van 
de plaatselijke cafés. Lange tijd werd in Kollum een liedje ge-
zongen op de wijze van Zie de maan schijnt door de bomen:

Zomer heeft zijn zin gekregen,
want de drankwet is er door.
Leve Zomer, hoor zijn brullen

2. Trijntje Zomer en haar moeder Hilligchien Timmerman. Familiearchief, 
foto’s circa 1910.
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bij het vrome Christenkoor.
Nu komt niemand dank zij Hein
‘s nachts meer dronken bij zijn Trijn.

In opdracht van caféhouders had een schilder de ramen van 
de winkel besmeurd. De schilder wilde aan deze actie wat verf 
overhouden, al was de opdracht verfpot en kwast in de gracht 
te gooien. Hij liet op zijn terugkeer naar huis verfsporen na en 
was dan ook snel opgespoord. De boete werd volgens overle-
vering door de caféhouders betaald.

Margaretha heeft een dagboekje nagelaten waarin ze blijk 
geeft van een bevindelijk geloof. Agnes Amelink heeft daaruit 
geput bij het schrijven van haar boek over de ontwikkelingen 
in de gereformeerde kerk.6

In 1927 zet Hendrik een nieuwe zaak op in Hoogeveen en 
wordt de zaak in Kollum overgenomen door zijn zoon Alber-
tus. De overstap van Kollum naar Hoogeveen had te maken 
met het feit dat de zaak in Kollum hem te veel werk gaf. Het 
werkterrein was te breed geworden: uurwerken, goud en zil-
ver, brillen, fietsen, wasmachines, autoverhuur en zelfs taxi-
diensten. In Hoogeveen beperkte Hendrik zich tot juwelen en 
uurwerken.

De tweede zoon van het echtpaar, Koenraad Jacobs, vertrekt 
op zijn veertiende uit het ouderlijk huis naar Drachten. In 1890 
woont hij in Delft als boekhandelaar. Voor de militaire lichting 
van 1891 heeft hij een ‘nummerverwisselaar’ ingezet, zo komt 
hij onder de militaire dienst uit. In 1913 woont hij in Franeker, 
en een paar jaar later in Aalten. Hij is zakelijk actief zoals 
blijkt uit aan- en verkoop van huizen. Uiteindelijk is hij één van 
de twee gebroeders van de uitgeverij Gebr. Zomer en Keuning 
te Wageningen, daarover meer bij zijn broer Johannes.

De derde zoon is Albertus, Bart junior dus, die op zijn twaalfde 
het ouderlijk huis verlaat en vertrekt naar Leeuwarden waar 
hij als schoolleerling en kostganger geregistreerd wordt. Op 
20 februari 1891 verhuist hij naar Kampen. Later vestigt hij 
zich als textielhandelaar in Haarlem. Hij reist met zijn textiel 
het hele land af per trein, tram en bus en verkoopt uit zijn kof-
fers en levert op bestelling.

Er worden in het gezin van Albertus en Hilligchien ook twee 
dochters geboren. Beiden kregen de naam Trijntje. De eerste 
dochter sterft al in haar eerste levensjaar. De tweede dochter 
trouwt met Jenne Johannes Wielenga. Daarmee komt er weer 
een gereformeerde predikant in de familie. Ook haar schoon-
vader was predikant. En een aantal zwagers van haar zijn 
eveneens predikant.

De vierde zoon is Johannes, mijn vader is naar hem genoemd. 
Met hem begint de drukkerij en uitgeverij die in de ‘Gerefor-
meerde zuil’ een belangrijke rol heeft gespeeld. Als Johannes 
20 jaar oud is neemt hij van een zekere Sanders de drukkerij 
Vada over. De naam Vada wordt voor het eerst in 1902 ge-

bruikt, het is een kleine boekdrukkerij annex boekhandel, 
die al sinds 1860 gevestigd is aan de Parkstraat, de huidige 
Dr. Niemeijerstraat in Wageningen.7 In 1912 telt het bedrijf 12 
werknemers en in 1917 laat Johannes een nieuw bedrijfspand 
bouwen aan het Delpad, waar later regelmatig van uitbreiding 
sprake is.
In 1918 komt broer Koen, de boekhandelaar K.J. Zomer, in het 
bedrijf erbij. Een jaar later versterkt C.A. Keuning het team 
en wordt de naam van het bedrijf de N.V. Gebr. Zomer & Keu-
ning’s Drukkerij Vada, Binderij en Uitgeversmaatschappij.
De uitgeverij bedient de Gereformeerde markt en in bredere 
zin de protestants-christelijke markt met de tijdschriften De 
Spiegel, Moeder, Op de Uitkijk, Prinses en de Omroepgids 
van de NCRV. Ook worden er voor deze markt boeken gedrukt 
waarbij de Zetka8 bijbels genoemd moeten worden. Vada 
richt zich naast de eigen uitgaven op het ontwerpen en druk-
ken van reclamedrukwerk en weet zich als ‘kleurendrukker’ 
een toppositie in de markt te verwerven. In 1937 heeft Vada 
ongeveer 200 werknemers, en een modern gebouw aan de 
L.J. Costerweg.
In de Tweede Wereldoorlog wordt de drukkerij verwoest. Hoe 
het bedrijf de oorlog is doorgekomen wordt beschreven in 
het boek ‘Er komt een andere tijd, oorlogsherinneringen van 
Klaas van Houten’9. Zo weten we dat Johannes onderduikers 
heeft opgevangen, waaronder de bekende ds. Slomp, beter 
bekend als Frits de Zwerver.10 Na de oorlog start het bedrijf 
weer op breekt opnieuw een periode van groei aan. In 1948 
wordt met veel reclame de ‘diepdruktechniek’ ingevoerd en 
later komen er rotatiepersen in bedrijf. Er komt geleidelijk 
aan een eind aan de rol van de uitgeverij voor de protestantse 
markt. In 1969 wordt Vada opgenomen in het Kluwerconcern.

De vijfde zoon, Hendrik Jan, wordt evenals zijn oudste broer 
horlogemaker. Al voor zijn negentiende verjaardag verlaat hij 
moeders pappot en vestigt hij zich in Franeker. Helaas weet ik 
niet of hij een rol gespeeld heeft in de kerkelijke wereld en of 

3. Besmeurde winkel 1909 in Kollum, uit familiearchief 
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we hem dan ook moeten rekenen tot wat we de ‘mannenbroe-
ders’ zijn gaan noemen.

De jongste zoon, Gesinus, neemt de boekhandel van zijn broer 
Koenraad in Franeker over, maar verkoopt later deze zaak 
en sluit zich aan bij de broers in Wageningen, weliswaar niet 
in de directie maar als vertegenwoordiger. Zo speelt hij dus 
ook een rol in het protestantse segment van de Nederlandse 
samenleving en dan in het bijzonder bij het gereformeerde 
volksdeel.

Genealogisch overzicht van de familie

I.  Albertus Hendrik Zomer, zoon van Hendrik Everts Zomer 
(landbouwer, vervener) en Trijntje Jans Otten, geboren 
Alteveer, Hoogeveen 7 maart 1846, ridder in de orde van 
Oranje-Nassau, predikant, overleden Haarlem 20 januari 
1932, begraven Kampen (IJsselmuiden) 25 januari 1932, 
trouwt Beilen 17 oktober 1868 (het huwelijk wordt inge-
zegend op 18 oktober door ds. K.J. Timmerman, vader van 
de bruid) Hilligchien Timmerman, geboren Warffum 6 
juni 1844, overleden Kampen 7 februari 1917, dochter van 
Koert Jacobs Timmerman en Geessien Lammerts van Bol-
huis.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Zomer, geboren Gees, Oosterhesselen, 18 

februari 1870, horlogemaker/juwelier, overleden 
Hoogeveen 29 september 1950, begraven Hoogeveen, 
trouwt (1) Achtkarspelen 27 oktober 1892 Dieuwke 
(Djoeke) Pieters Luimstra, geboren Harkema Opein-
de, Achtkarspelen, 3 april 1867, overleden Kollum 1 
oktober 1903, dochter van Pieter Simons Luimstra en 
Aukjen Pieters van der Berg, trouwt (2) Hoogeveen 9 
mei 1906 Margaretha Henriëtte (Margreet) Kerssies, 
geboren Beetgum, Menaldumadeel, 24 augustus 1873, 
overleden Hoogeveen 30 juni 1956, dochter van Jan 
Kerssies (huisschilder, predikant) en Hilligje Blanken.

2.  Koenraad Jacobs Zomer, geboren Wonseradeel 21 
september 1871, ridder in de orde van Oranje Nassau, 
boekdrukker, uitgever en boekhandelaar (Uitgeverij 
N.V. Gebr. Zomer en Keuning), overleden Ede 10 no-
vember 1960, begraven Bennekom, trouwt Franeker 15 
april 1897 Hiltje Frankes Oostwoud, geboren Tytsjerk-
steradeel 3 juni 1876, overleden Ede vrijdag 15 novem-
ber 1957, dochter van Frank Roelofs Oostwoud (rijtuig-
maker te Franeker) en Froukje Martens Koksma.

3.  Trijntje Zomer, geboren Vries 16 december 1873, over-
leden Vries 20 april 1875.

4.  Albertus Zomer, geboren Vries 30 april 1876, winke-
lier/textielhandelaar, overleden Haarlem 26 december 
1948, trouwt Kampen 12 november 1901 Hendrika Her-
mina (Riek) de Waal, geboren Gorinchem 24 april 1873, 
overleden Haarlem 15 mei 1945, dochter van Jacobus 
Apolonius Gerhardus de Waal (schoolhoofd in Kam-
pen) en Gesina Bosch.

5.  Trijntje (Tine) Zomer, geboren Drogeham, Achtkarspe-
len, 10 mei 1878, overleden Zwijndrecht 6 april 1970, 
begraven Alblasserdam, trouwt Donkerbroek, Oost-
stellingwerf, 27 november 1902 Jenne Johannes (Jo) 
Wielenga, geboren Almkerk 17 september 1874, pre-
dikant van de Gereformeerde Kerk te Zuidbroek van 
1902 tot 1907, te Waddinxveen van 1907 tot 1924 en 
te Alblasserdam van 1924 tot 1943, overleden Alblas-
serdam 19 april 1951, zoon van Douwe Klazes Wielenga 
(predikant en hoogleraar) en Johanna Dirkje van Andel.

6.  Johannes Zomer, geboren Drogeham, Achtkarspelen, 
8 april 1880, uitgever/boekhandelaar, directeur N.V. 
Gebr. Zomer en Keunings Drukkerij ‘Vada’, Binderij en 
Uitgeversmaatschappij, overleden Wageningen 4 juli 
1959, trouwt Amsterdam 12 november 1903 Jacoba 
Mechtilda Hendrina (Co) Groenendijk, geboren Am-
sterdam 21 april 1880, overleden Wageningen 6 febru-
ari 1960, dochter van Nicolaas Groenendijk (commissi-
onair in effecten) en Antonette Oostervink.

7.  Hendrik Jan Zomer, geboren Drogeham, Achtkarspe-
len 27 mei 1883, horlogemaker, overleden Haarlem 15 
februari 1966, trouwt Heemstede 14 september 1917 
Klazina van der Leek, geboren Enkhuizen 26 maart 
1883, overleden Haarlem 5 augustus 1966, dochter van 
Cornelis van der Leek en Hermanisie Hart.

8.  Gesinus Zomer, geboren Drogeham, Achtkarspelen, 8 
augustus 1887, boekhandelaar, vertegenwoordiger van 
uitgeverij Zomer en Keuning, overleden Ede 2 augus-
tus 1964, begraven Lunteren, trouwt Kampen 1 april 
1915 met Femmigje (Fenna) Vogel, geboren Kampen 10 
juni 1887, overleden Ede 18 mei 1968, begraven Lunte-
ren, dochter van Lubbertus Vogel (bakker) en Gesina 
Bosch.  <<

Noten
1. De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht, Kok Kampen.
2. Meister Albert en zijn zonen, uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe, 

Kok Kampen.
3. Liefelijke woning, gedenkboek 150 jaar gereformeerde kerk in Beilen, 1835-

1985.
4. Groninger Encyclopedie.
5. Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo, Reinder Smit.
6. De Gereformeerden, Agnes Amelink.
7. Zie: www.hetvolkshuis.nl/geschiedenis-arbeidersbeweging/typografen.
8. Onder de merknaam ZETKA gaf de Uitgeverij Zomer & Keuning bijbels uit, 

later voortgezet door Uitgeverij Jongbloed.
9. Auteur Theodore van Houten.
10. Frits de Zwerver, Jan Hof.
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PETER  VAN  ROODEN

Getekend door verdriet: het leven van 
Niesje Gerdina Lobbregt (1858-1940)

Het leven van mijn betovergrootmoeder, Niesje Gerdina van Leeuwen-Lobbregt, 
werd gekenmerkt door veel tegenslag en verdriet. Enkele steekwoorden hierin 
zijn: kindersterfte, armoede en drankmisbruik. Ondanks al deze ellende wist ze 
er toch het beste van te maken en waar mogelijk zich in te zetten voor anderen, 
in het bijzonder voor haar kinderen en kleinkinderen. Uiteindelijk groeide ze op 
latere leeftijd uit tot een bekende persoonlijkheid in het kleine Leerdam.

1. Niesje op circa 60-jarige leeftijd in 1918
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Al bij haar geboorte op 28 december 1858 in Leerdam, was er 
al sprake van een moeizame start. Moeder Elisabeth van Lob-
brecht (1824-1914) was voor de vierde keer bevallen zonder 
dat de naam van de vader bekend was. Dat dit niet zonder ge-
volgen bleef, bleek wel uit de notulen van de kerkenraadshan-
delingen van de Nederlands Hervormde kerk waartoe moeder 
Elizabeth behoorde. De heren van de kerkenraad kwamen op 
13 januari 1859 bijeen om in een vergadering het gedrag van 
moeder Elizabeth te bespreken. Het was de heren ernst, want 
het was reeds de vierde keer dat Elizabeth zich ‘onchristelijk’ 
gedroeg en dat was hen een doorn in het oog. Ze besloten om 
de 34-jarige Elizabeth de toegang tot het Heilig Avondmaal 
te ontzeggen totdat ‘zij door een beteren wandel berouw zal 
betoond hebben over hare zonden’. Wie de daadwerkelijke va-
der van Niesje was, is tot op de dag van vandaag onbekend. Er 
zijn geruchten bekend, maar deze zijn tot nu toe geen van al-
len door bewijzen te onderbouwen en dus laten we deze ach-
terwege. Uiteindelijk zal Elizabeth berouw hebben betoond, 
want op 23 oktober 1859 (negen maanden na de geboorte) 
mocht zij haar dochtertje Niesje laten dopen in de kerk. Toe-
stemming hiervoor verkreeg zij mondeling van een ouderling 
nadat de kerkenraad op 18 oktober in vergadering bij elkaar 
was gekomen om de situatie wederom te bespreken.
Niesje groeide op als enig kind, ondanks dat moeder Eliza-
beth al drie keer eerder een kind ter wereld had gebracht. Het 
eerste kind Pieter stierf op negenjarige leeftijd in 1859, toen 
Niesje nog een baby was. Het tweede en derde kind stierven 
(respectievelijk 1848 en 1856) als boreling, waardoor alleen 
Niesje overbleef. Zij groeide op in het huishouden van opoe 
(oma) Niesje van Lobbrecht-Bokhoven (1803-1881), die in 1836 
weduwe werd en in 1845 hertrouwde met de jonge schippers-
knecht Gerrit Meijloff (1815-1893). Moeder Elizabeth werkt 
als dienstmeid in verschillende huishoudens in Leerdam en 
zou nooit trouwen. In het bevolkingsregister 1860-1870 vin-
den we Niesje terug als schoolleerling in Leerdam en verder 
weten we niet veel over de jeugd van Niesje. Mogelijk leerde 
ze het doen van het huishouden van haar opoe en misschien 
nog wat andere wereldse zaken van de man van haar oma (op 
dat moment de enige manspersoon in haar leven).

Medio 1877 blijkt de dan 18-jarige Niesje zwanger te zijn en al 
snel werd duidelijk wie de ‘dader’ was. Het was haar plaatsge-
noot Kees (Cornelis) van Leeuwen, een 22-jarige koekkramer 
met een ‘kwade dronk’. Kees stond bekend om zijn driftbui-
en en was een goede bekende van de politie in Leerdam.1 De 
koekkramersfamilie van Leeuwen was niet bepaald bemid-
deld en Niesje bracht ook niet veel in bij haar huwelijk.2 Ster-
ker nog: de kosten voor alle documenten en akten voor het 
huwelijk bleken te hoog voor de twee jongelingen. De paar 
gulden die betaald moesten worden, konden ze niet missen 
en dus moest er een akte van onvermogen worden opgesteld. 
Om de akte van onvermogen te bekrachtigen, moesten twee 
getuigen verklaren dat zowel Kees als Niesje ‘in behoeftige 
omstandigheden verkeerden, zodat zij niet in staat zijn tot 
betaling van Huwelijks kosten’. Door deze akte werden de kos-

ten voor het huwelijk voor Kees en Niesje teruggebracht tot 
nihil en na ondertekening door de ambtenaar van de burger-
lijke stand, in dit geval burgemeester Vogelsang, kon het hu-
welijk doorgang vinden. Op 24 augustus 1877 vond het huwe-
lijk plaats tussen Kees en Niesje en voor het eind van het jaar 
wordt er een dochter geboren. Het kind werd genoemd naar 
de moeder van Kees: Fijtsia Paulina van Leeuwen (1877-1915). 
De echtvereniging tussen Kees en Niesje bleek zeer kinderrijk 
te zijn, want er werden tien kinderen geboren in de periode 
1877-1901. De eerste vier kinderen behaalden de meerder-
jarige leeftijd. Na hen is er in 1889 nog een levenloze jongen 
geboren. In 1890 volgde weer een dochter, gevolgd door drie 
jongetjes. In 1901 wordt er weer een meisje geboren, als Nies-
je zelf al oma is. Dit laatste dochtertje stierf op tweejarige 
leeftijd. Dat de overige acht kinderen niet allemaal oud en 
grijs werden, lezen we later. In haar huwelijksjaren had Niesje 
voorlopig haar handen, naast de opvoeding van de kinderen, 
vol aan het gedrag van haar echtgenoot Kees.
In 1879 was het goed mis, want Kees werd opgepakt vanwe-
ge moedwillige mishandeling. Aanvankelijk kwam hij er vanaf 
met een celstraf van twee maanden en een geldboete, maar 
later dat jaar werd hij nog eens veroordeeld tot drie maanden 
opname in de psychiatrische inrichting Coudewater te Ros-
malen, dat sinds 1870 ‘armlastige krankzinnigen’ verpleegde.3 
Over de periode van 25 augustus tot en met 25 november 
kreeg Leerdam 62,50 gulden vergoed door de Staat der Ne-
derlanden.4 Eind 1879, na drie maanden in het gesticht geze-
ten te hebben, keert Kees weer terug in Leerdam. Het spreekt 
voor zich dat Kees in de kleine gemeenschap van Leerdam nu 
flink over de tong gaat, dit tot groot verdriet van Niesje. Uit-
eindelijk bleek dit nog maar het begin te zijn van een lange 
geschiedenis van ruzies en daarop volgende arrestaties voor 
Kees. In 1880 was het alweer raak, want in dat jaar liepen de 
gemoederen weer hoog op tijdens een ordinaire straatru-
zie in Leerdam. Kees én zijn moeder werden er van verdacht 
mevrouw Agnes Thöne (1844-1895) te hebben mishandeld en 
Kees zou haar bij de borst vast gegrepen hebben. Daarnaast 
verklaarde een getuige dat ‘zij [Agnes Thöne, red.] bij de keel 
gegrepen en op een stoel geworpen’ is. Tot slot zou Kees hen 
nageroepen hebben ‘dat t hem niet kan verdommen nóg eens 
voor drie maanden in `t gekkenhuis te komen.’ Blijkbaar kan 
Kees nog steeds zijn agressie niet in toom houden en tartte 
hij het lot door deze laatste uitspraak. Na het handgemeen 
werd Kees in de kraag gegrepen en in de lokale gevangenis 
vastgehouden, de stadsomroeper ging dan vervolgens de 
stad rond om melding te maken van het gevangen zetten van 
Kees (een vaste gewoonte bij elke nieuwe gevangene). De of-
ficier van justitie van Tiel verdiepte zich vervolgens in deze 
zaak en schreef een brief aan de Leerdamse burgemeester 
om wat feiten en uitspraken op te laten helderen. Het is niet 
bekend of Kees voor deze vergrijpen uiteindelijk werd ver-
oordeeld.5 Het is weer een voorbeeld van het gedrag van Kees 
als hij onder invloed van drank is.6 In de hierna volgende jaren 
zou Kees vrijwel jaarlijks voor de rechter verschijnen en ver-
oordeeld worden voor moedwillige mishandeling, eenvou-
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dige belediging, belediging van een ambtenaar en zelfs voor 
een drievoudige mishandeling.7 Dat ook Niesje vreesde voor 
haar veiligheid en voor dat van haar kinderen, blijkt wel als zij 
in sommige gevallen hun huis ontvlucht en een slaapplaats 
zoekt voor haar en haar kinderen achter de tent van de koek-
kraam (op de jaarlijkse kermis te Leerdam) om haar agressie-
ve en beschonken echtgenoot te ontlopen. Of Kees Niesje of 
de kinderen daadwerkelijk een klap heeft verkocht, is niet be-
kend. Deze situatie zou blijven bestaan tot en met 1905 toen 
deze geschiedenis uitliep op een dramatische climax.

In 1905, toen Kees bijna 50 jaar was, poogde hij twee keer om 
zich van het leven te beroven. Zijn pogingen mislukten, om-
dat hij tijdig werd betrapt. Zijn familie maakte zich – terecht 
- zorgen en in maart werd besloten om Kees wederom te laten 
opnemen in een psychiatrische inrichting om hem daar te la-
ten behandelen (mogelijk mede naar aanleiding van een nieuw 
gepleegd delict). Kees, die nog heldere herinneringen had aan 
zijn vorige verblijf in Coudewater, liet zich dat geen tweede 
keer gebeuren. Hij sloot zich op in de kelder van hun woonhuis 
aan de Zuidwal te Leerdam en liep daar, volgens de overleve-
ring, te ijsberen. Na enige tijd had de familie door dat hij zich 
opgesloten had en probeerde voor de kelderdeur op Kees in 
te praten om de deur te openen en zich niet van het leven te 
beroven. Niesje zal hierbij de belangrijkste rol gespeeld heb-
ben om Kees te overtuigen. Het wordt een lang verbaal ge-
touwtrek tussen Kees en bezorgde familie en anderen buiten 
de kelder. Als er op een gegeven moment geen mondelinge 

reactie van Kees meer komt uit de kelder, vreest iedereen het 
ergste. Direct wordt met man en macht de kelderdeur ontzet 
en als de deur uiteindelijk verwijderd is, ziet iedereen daar het 
levenloze lichaam van Kees hangen aan een bint van het kel-
derdak. Kees is dood. Er rest niets anders meer dan het touw 
los te maken en vervolgens vast te stellen dat Kees overleden 
is. Zijn zelfgekozen dood was een grote schok voor iedereen 
en al snel verschenen er (korte) berichten in verschillende 
kranten over dit bizarre voorval.8 Ondanks het vroegtijdige 
overlijden van Kees vertelde Niesje jaren later nog het volgen-
de over hem: ‘het was een lieve man, maar als hij gedronken 
had, dan was hij heel anders. Nu hij er niet meer is, heb ik ein-
delijk rust’.

Met het overlijden van Kees waren de beproevingen en jobs-
tijdingen voor Niesje zeker nog niet voorbij. In 1905, als Kees 
dood en begraven is, waren er nog acht kinderen in leven van 
wie er dan twee getrouwd zijn, het aantal kleinkinderen groei-
de dan ook gestaag vanaf deze tijd. In de herfst van 1906 
was er weer verdriet in de familie. Zoon Keesje, 13 jaar oud, 
was aan het spelen met wat vriendjes op de stadsmuren aan 
de Zuidwal van Leerdam als hij op een gegeven moment van 
de muur afvalt en zo'n drie meter lager met een smak op de 
stenen vloer terecht komt. De andere jongens zullen in pa-
niek om hulp geroepen hebben en al snel blijkt na onderzoek 
door een toegesnelde arts dat er geen redden meer aan is. 
De jonge Keesje stierf een dag later, op 29 oktober 1906, 
in de armen van zijn moeder Niesje, die gebroken was van 

2. De kermis in Leerdam circa 1910. Hier speelde een groot deel van het leven van Niesje zich af. Bron: Collectie Het Oude Raadhuis Leerdam.
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verdriet. Niesje probeerde als jonge weduwe een inkomen 
te verkrijgen door groenten te verhandelen en buffetten te 
verzorgen voor verschillende verenigingen. Blijkbaar was 
zij niet van plan om van anderen afhankelijk te zijn voor haar 
levensonderhoud en lukte het haar inmiddels prima om haar 
eigen brood op de plank te krijgen. Wellicht speelde het ka-
rakter van Niesje hierin ook een rol. Zij stond bekend als een 
sociale vrouw die graag een praatje maakte met de mensen 
op straat. Zij vertelde dan graag over vroeger en wist dan nog 
vaak gebeurtenissen uit het verleden op te rakelen alsof het 
onlangs gebeurd was. Daar kwam bij dat Niesje niet graag 
binnen was en tevens niet graag met het huishouden be-
zig was. Veel liever was zij buiten onder de mensen en bezig 
met de handel en verkoop.9 Niesje had net als haar opoe, die 
groentekoopvrouw was, een sterke handelsgeest.
Het was ongeveer 1911 of 1912 toen dochter Beth begint te 
hoesten. Het hoesten hield niet op en werd alleen maar erger. 
Al snel openbaarde zich tuberculose bij haar en op 12 mei 1912 
overleed zij op 31-jarige leeftijd aan deze, dan nog vrijwel on-
geneeslijke, ziekte. Beth liet een man en vijf kinderen na. Met 
het heengaan van dochter Beth had Niesje inmiddels vier kin-
deren ten grave gebracht. Veel tijd om te rouwen had zij niet, 
want intussen maakte zij zich zorgen om de gezondheid van 
haar oudste dochter Lien. Lien was ernstig ziek en gediag-
nostiseerd met baarmoederkanker. Zij kreeg behandeling van 
onder andere de bekende Leerdamse dokter C. Voogd. Alle 
medische hulp mocht helaas niet baten, want Lien overleed 
begin 1915 op 37-jarige leeftijd. Na het overlijden van dochter 
Lien moest Niesje weer de gang naar de begraafplaats ma-
ken, een plek die zij kort daarvoor nog bezocht om haar stok-
oude moeder te begraven. Inmiddels hadden de twee over-
gebleven zoons van Niesje zich bekwaamd in de handel van 
groenten en hebben grootse plannen. Zij wilden graag een 
winkel openen in het centrum van Leerdam en de beide jon-
gens, Piet (1898-1973) en Jan Simon, hadden duidelijk de han-

delsgeest van moeder Niesje. In 1918 sloeg echter het noodlot 
weer toe. De Spaanse Griep zaaide dood en verderf en ook 
Jan Simon, die in militaire dienst was, werd besmet met het 
griepvirus. De ernstig zieke Jan Simon keert in november 1918 
terug naar Leerdam en overlijdt aldaar op 22-jarige leeftijd. 
Niesje, inmiddels 60 jaar, verliest hiermee voor de zesde keer 
een kind en is wederom overmand door verdriet.10

De jaren twintig braken aan en Niesje hielp in die tijd haar enig 
overgebleven zoon Piet bij de groentenhandel, zowel in de 
winkel als op de markt in de Kerkstraat. Piet trouwde in 1925 
en schonk Niesje haar twee jongste kleinkinderen. De oudste 
kleinkinderen waren inmiddels al lang volwassen en ook zij 
trouwden en schonken de bejaarde Niesje meerdere achter-
kleinkinderen. Enige tijd leek het erop dat de rust was terug 
gekeerd in het gezin van Niesje. De nu 75-jarige Niesje hoefde 
niet meer de gang naar de begraafplaats te maken en er was 
zowaar een huwelijksjubileum in 1933 als dochter Gijsje 25 
jaar getrouwd is met haar man Leen Duhen (1876-1959). Nies-
je laat zich de hapjes smaken en geniet van de accordeon-
muziek van haar neef Johan den Besten (1900-1960), niet we-
tende dat de familie al snel weer zal worden getroffen door 
rampspoed.

In 1936 werd kleindochter Kee Duhen ernstig ziek, oorzaak: 
een nieraandoening. Haar wanhopige ouders lieten zelfs 
een hoogleraar naar Leerdam komen om de zieke Kee te on-
derzoeken. Het mag helaas niet baten en in september 1936 
overlijdt de 24-jarige Kee in de armen van haar moeder Gijsje 
(1886-1946). Maaike van Wingerden, een naar Nederlands-In-
dië geëmigreerde kleindochter van Niesje, kreeg ook dit 

3 en 4. Dochters Lien en Beth. Beiden stierven op jonge leeftijd en moge-
lijk was er geen andere foto van hen bekend dan een groepsfoto, geno-
men voor de glasfabriek circa 1894/1897. Van deze groepsfoto liet (mo-
gelijk) Niesje twee uitsneden maken zodat ze van haar dochters alsnog 
portretfoto`s in haar bezit had.

5. Gijsje was de vierde dochter van Niesje en was eveneens werkzaam in 
de groentenhandel in Leerdam
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6. Niesje en enkele andere Leerdammers op het muurtje van de begraaf-
plaats van de Grote Kerk te Leerdam, slechts enkele stappen uit de 
voordeur van het woonhuis/winkelpand aan de Fonteinstraat 1

7. Niesje met kar en kleindochter in de Fonteinstraat 8. Niesje in 1934 met haar jongste kleindochter Manda

9. De laatste foto van Niesje vóór haar overlijden. De foto 
is mogelijk omstreeks 1938 genomen, wat betekent dat 
Niesje hier circa 80 jaar oud is. Haar gezicht verraadt een 
leven vol verdriet en ellende.

10. Het krantenartikel dat in de krant de Leerdammer werd ge-
plaatst enkele dagen na het overlijden van Niesje in 1940.
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Noten
1. P. van Rooden, ‘Het moeilijke leven van de Leerdamse koekkramer Cornelis van 

Leeuwen’, in: Van Stad en Graafschap Leerdam 2015, nummer 105, p. 11-16.
2. P. van Rooden, ‘Koekkramers in de familie’, in: Gen. Magazine voor familiege-

schiedenis, jaargang 22 (2016), nummer 3, september, p. 70-73.
3. Het medisch dossier van Kees van Leeuwen is helaas niet bewaard gebleven 

(navraag gedaan in 2016).
4. Regionaal Archief Gorinchem (RAG), gemeente archief Leerdam, inv. nr. 137.
5. RAG, gemeente archief Leerdam, inv. nr. 138.
6. Bron: Nieuwe Gorinchemse Courant, Zaltbommelse Courant etc.

7. RAG, gemeente archief Leerdam, inv. nrs. 144 en 149.
8. O.a. Nieuwe Gorinchemse Courant 5-3-1905, p. 3.
9. Overlevering van achterkleindochter M.G. de Graaf-Boon.
10. Ook de schoonzoon van Niesje, Marinus van Nifterik, overleed in november 

1918 aan de Spaanse Griep te Rotterdam. Hij werd 52 jaar oud.
11. Een kopie van deze brief is in bezit van de auteur.
12. Vlak voordat het graf geruimd werd is er een foto, een filmopname en een 

rubbing van het graf van Niesje vervaardigd (alle in bezit van de auteur).

nieuws te horen en schreef een brief aan de troosteloze ou-
ders van Kee.11 Zij beloofde snel weer naar Nederland te ko-
men om haar familie te ontmoeten en twee jaar later arriveer-
de zij met haar gezin in Leerdam om haar familie en uiteraard 
ook haar opoe Niesje te bezoeken. Zij meldde in Leerdam vol 
trots dat zij in verwachting was van haar derde telg en na eni-
ge tijd ondernam zij met haar gezin de terugreis naar Neder-
lands-Indië. Vol ongeloof en verdriet werd er gereageerd toen 
de achterblijvende familie vernam dat zij de overtocht niet 
had overleefd. Maaike stierf aan boord aan een niervergifti-
ging en neemt haar ongeboren kindje mee de dood in.

In 1938 was Niesje inmiddels 80 jaar oud en toen haar schoon-
zoon was overleden, reisde de oude Niesje af naar Rotterdam 
om haar dochter Kee (1883-1971), bij te staan in het huishou-
den. Na enige maanden keerde ze weer terug in Leerdam, 
waarna haar zoon Piet haar vroeg om naar Gorinchem te ko-
men. Piet woonde inmiddels in Gorinchem en had het druk 
met zijn groentenhandel en bananenrokerij en zag graag zijn 
oude moeder bij zich in het huishouden. Niesje gaf gehoor aan 
de oproep en reisde naar Gorinchem af. In 1940 was Niesje 
weer terug in Leerdam toen ook daar de Duitse bezetter ar-
riveerde en soldaten inkwartierde in verschillende huishou-
dens. In Leerdam trok zij nu weer in bij haar kleindochter Zus 

Duhen en haar gezin en daar zou ze uiteindelijk haar laatste 
adem uitblazen. In de ochtend van 4 november 1940 lag Nies-
je nog in bed. Ze voelde zich niet lekker en was van plan om 
uit bed te komen als ze zich weer beter voelde, want binnen 
blijven was niets voor haar. Haar kleindochter bracht haar een 
kopje thee op bed en ging weer door met haar bezigheden in 
huis. Toen Zus even later weer terugkwam bij Niesje, trof zij 
haar opoe dood aan in bed. De dokter die er al snel bij gehaald 
werd constateerde dat Niesje ‘is uitgegaan als een kaarsje’. 
Haar dood kwam plots en onverwachts, maar haar heengaan 
is uiteindelijk zonder enige pijn verlopen.
Niesje bleek toen een bekende Leerdammer te zijn, want eni-
ge dagen later verscheen er in de krant een artikel over haar 
plotselinge overlijden. Niesje werd bijgezet in het graf van 
haar kleindochter Kee Duhen, die vier jaar eerder stierf en 
de vier overgebleven kinderen stonden aan het graf om voor-
goed afscheid te nemen van hun moeder, waarmee definitief 
een hoofdstuk ten einde komt.
Het graf van Niesje is in 2007 geruimd.12 Wanneer het graf van 
Kees is geruimd, is niet bekend.  <<

Verrassend verleden, verslag van de Brabantdag 
Familiegeschiedenis. Gens Nostra jg. 73 (2018) nr. 1, 
p. 33.
Het bijschrift bij deze foto was: De stand van GEM.
Hieronder het juiste bijschrift.

Jaap de Rooij

De stand van GensDataPro.
Foto: Maja Westhoff.

Aanvullingen en verbeteringen 1
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ROB  VAN  DRIE 

Pijlers 3 en 4

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 dragen de zeven pijlers uit als code of practice om zo de 
kwaliteit van het genealogisch onderzoek te bevorderen. In dit tijdschrift 
worden ze één voor één besproken en toegelicht.

1. ‘Waarheyt’. Prent van Herman Saftleven uit 1647. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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Pijler 3: Verantwoord de bron van je informatie 1

Voor jezelf en voor je collega-onderzoeker
Tijdens het onderzoek verzamel je als genealoog informatie 
over de personen en families waar je onderzoek naar doet en 
dat leg je vast in je administratie. Dat kan op papier zijn, maar 
ook in een desktopprogramma of webservice die je gebruikt. 
Welke registratievorm je ook hanteert, het is belangrijk om 
van elk stukje informatie dat je erin verwerkt precies vast te 
leggen wat de herkomst is. 
In de eerste plaats kan je zo later nog zien waar je een be-
paald gegeven vandaan hebt, in welk boek of in welk archief 
je het gevonden hebt, op welke website. Je kunt het zo nodig 
weer opzoeken om te controleren of je de informatie juist 
hebt geïnterpreteerd. Heb je de datum correct overgenomen, 
de familierelaties goed ontrafeld?
In de tweede plaats geef je, wanneer je de resultaten van je 
onderzoek deelt met anderen, je collega-onderzoekers de 
gelegenheid om de kwaliteit ervan te beoordelen en je aanna-
mes en conclusies te controleren aan de hand van je bronver-
meldingen. 

Verwijs naar wat je zelf gezien hebt
Belangrijkste uitgangspunt bij het vastleggen van de her-
komst van je informatie is: ‘verwijs naar wat je zelf gezien hebt’, 
dat is je bron. Komt de geboortedatum van een voorouder uit 
een gepubliceerde genealogie dan is dat de bron, en niet de 
geboorteakte of doopinschrijving die de auteur gezien heeft. 
Je noteert het boek als bron en weet dan dat je dit gegeven 
nog eens moet controleren aan de oorspronkelijke bron, de 
akte zelf. Zo voorkom je dat je bij publicatie van je onderzoek 
een eventuele fout herhaalt. Dergelijke repeterende fouten 
komen we regelmatig tegen in publicaties en op internet.
Neem je de gegevens van een huwelijksakte over uit een onli-
ne bronbewerking als WieWasWie, Alle Friezen of de website 
van een archiefinstelling, dan is dat je bron, en niet de origine-
le akte waar de website naar verwijst (met een ‘vlaggetje’ in je 
administratie zodat je weet dat je de originele bron nog moet 
bekijken).

Verantwoording van gegevens uit eerder onderzoek
Gepubliceerde resultaten van onderzoek zijn er in twee 
hoofdvormen, in druk en op internet. Bij de verantwoording 
ervan is het handig om een vast systematiek aan te houden. 
Genealogisch onderzoek is een historische discipline. Daar-
om kunnen we de bronverantwoording goed aan laten sluiten 
bij wat onder historici gebruikelijk is.
Voor een boek of tijdschriftartikel ziet een volledige verant-
woording er dan bijvoorbeeld als volgt uit. De eerste keer dat 
je gegevens uit een boek overneemt vermeld je auteur, titel, 
plaats en jaar van uitgave en vervolgens de bladzijde(n) waar-
op de informatie voorkomt, bijvoorbeeld: Bert Hogervorst, 
Van Warmerdam en Warmerdam uit de Bollenstreek (Noord-
wijkerhout 2014) 18-19. Bij meervoudig gebruik van een bron 
kan de verwijzing korter: Hogervorst, Van Warmerdam en 
Warmerdam, 324-328. 

Bij overname uit een tijdschrift vermeld je auteur, titel artikel, 
titel tijdschrift, jaargang, jaar, de bladzijdenummers van begin 
en eind, en de bladzijde(n) waar de informatie gevonden is, bij-
voorbeeld: Tiny Hofman, ‘Een ‘Waalse’ voorvader: Adriaen le 
Maitre (circa 1619-1698), Gens Nostra 71 (2016) 40-50, ald. 45.
Bij een verantwoording op basis van een website is het van 
belang aan te geven wat de publicatiedatum van de gegevens 
is (als deze tenminste wordt gegeven) en de datum waarop 
je de site raadpleegde. Internet is een vluchtig medium en de 
inhoud van een site kan na raadpleging gewijzigd zijn. Bijvoor-
beeld: Stichting Familiearchief De Clercq, internet (www.fa-
miliedeclercq.nl) ‘Genealogie’, Xa Pieter de Clercq (1700-1757), 
geraadpleegd 5 februari 2016.

Verantwoording van informatie uit archiefbronnen
Bij verantwoording van archiefbronnen werk je van algemeen 
naar bijzonder: archiefbewaarplaats, volgnummer van archief 
of collectie, naam archief of collectie, volgnummer in de in-
ventaris, korte beschrijving, vindplaats binnen het archief-
stuk (folionummer, paginanummer of aktenummer). 
Bijvoorbeeld: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, W017, Stads-
gerecht Woerden, inv.nr. 128, Resolutieboek 1710-1721, folio 55.   
Archieven geven soms een citeerinstructie die kan helpen bij 
het maken van een goede bronverantwoording.
Wanneer niet de originele bron is bekeken, op de originele in-
formatiedrager, maar een beeldkopie (fotokopie, microfilm, 
scan), dan verwijs je daarnaar.
Bijvoorbeeld: Centraal Bureau voor Genealogie, Bevolkings-
register Barwoutswaarder 1882-1919 (microfiche), deel 1, blad 
45 (fiche 12).
Dezelfde bron online: 
Familysearch, internet (www.familysearch.org), Bevolkings-
register Barwoutswaarder 1882-1919 (scan), deel 1, blad 45 
(scan 50 van 435), geraadpleegd 7 februari 2016. 
Is niet de originele bron bekeken, maar een afgeleide of be-
werking daarvan (database, index, transcriptie) dan wordt die 
beschreven.
Bijvoorbeeld: 
A. van der Tuijn, Monsterrollen van de weerbare mannen in de 
Hollandse dorpen 1652-1653, Eikenduinen en Half Loosdui-
nen, Hollandse Genealogische Databank (www.hogenda.nl), 
geraadpleegd 15 februari 2016. 

Kort samengevat
De hier boven gegeven voorbeelden zijn slechts enkele van 
de vele mogelijke vormen van bronnen waaraan historische 
persoonsgegevens ontleend kunnen zijn en de bijpassende 
bronverantwoording. Belangrijkste vuistregel daarbij is dus: 
‘verwijs naar wat je zelf gezien hebt’.

Pijler 4: Bouw een solide bewijsvoering op 2

De zeven pijlers volgen de stappen van het genealogisch on-
derzoeksproces. De vierde pijler volgt logischerwijs op de 
voorafgaande drie. Na het voorbereidende werk, de kritische 
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omgang met en de verantwoording van de informatiebronnen, 
brengen we de gevonden informatie bij elkaar. We analyseren 
de bijeengebrachte gegevens en bouwen op basis hiervan de 
bewijsvoering. 

Wat bewijzen we?
Bewijsvoering vormt de ‘harde kern’ van het genealogisch on-
derzoek. Je geeft hiermee de ultieme invulling aan de basis-
definitie van genealogie als ‘wetenschap der op afstamming 
berustende betrekkingen tussen mensen’.
‘Afstamming’ heeft daarbij traditioneel een juridische context, 
die van het personen- en familierecht. Het hoofdstuk ‘Afstam-
ming’ van ons Burgerlijk Wetboek opent tegenwoordig met 
‘Het kind, zijn ouders en hun bloedverwanten staan in fami-
lierechtelijke betrekking tot elkaar’ (art. 197). Deze juridische 
invulling van het begrip familierelatie is de laatste decennia 
onder invloed van maatschappelijke en biologisch-weten-
schappelijke ontwikkelingen onder druk komen te staan. Zo 
is met DNA-onderzoek in één keer het bewijs voor (of de ont-
kenning van) biologische afstamming vast te stellen. 

Filiatie en identificatie
Het overgrote deel van het genealogisch onderzoek vindt in 
het familierechtelijke domein plaats. Doel is daarbij om een 
filiatie tussen personen vast te stellen, het bestaan van een 
‘familierechtelijke betrekking’. In essentie is dat het vaststel-
len van de relatie ouder-kind.
Sommige bronnen maken het de onderzoeker redelijk ge-
makkelijk. Een geboorteakte levert direct het bewijs van de 
ouder-kind relatie. Meestal is dat de driehoek vader-moe-
der-kind. Maar bij het ontbreken van een juridische vader gaat 
het alleen om de moeder-kindrelatie.  
Naast filiatie maakt identificatie deel uit van het proces van 
bewijsvoering. Je stelt daarbij vast dat een bepaald feit, bij-
voorbeeld een geboorte, doop, huwelijk, overlijden of bezits-
registratie, bij een bepaalde persoon hoort. 

Doe uitputtend onderzoek
Raadpleeg alle in aanmerking komende bronnen om informa-
tie te verzamelen die een bepaalde verwantschap of identi-
ficatie kan bevestigen dan wel ontkennen. Zodra we de peri-
ode van de burgerlijke stand voorbij zijn met het onderzoek, 
wordt de inspanning die we moeten doen om het genealo-
gisch bewijs rond te krijgen vaak groter. We moeten dan alle 
in aanmerking komende bronnen raadplegen; niet alleen de 
dtb-registers, maar ook bronnen als notariële en rechterlijke 
archieven.

Typeer de bron en het karakter van de informatie
Analyseer je bron en kijk daarbij of het gaat om een originele 
bron (bijvoorbeeld een overlijdensakte) of een afgeleide (een 
uittreksel). En wat is het karakter van de informatie? Heeft de 
informant de informatie uit de eerste hand, was hij getuige 
van het feit? Of gaat het om secundaire informatie, ‘van horen 
zeggen’?

Direct en indirect bewijs
Is één bron genoeg om een feit vast te stellen, dan spreken 
we van ‘direct bewijs’. Een geboorteakte levert bijvoorbeeld 
het directe bewijs van geboorte en filiatie van het kind.
Is één bron op zichzelf niet voldoende, dan is er sprake van ‘in-
direct bewijs’. Neem bijvoorbeeld de volgende casus. Het be-
graafregister van Montfoort vermeldt dat daar op 8 augustus 
1735 ‘een kind van Dirk van Santen’ begraven wordt. Vijf dagen 
eerder is Willem, zoon van Dirk van Santen en Elsje de Jong in 
Montfoort gedoopt. Willem blijkt het eerste kind van dit echt-
paar te zijn. Ze laten twee jaar later opnieuw een zoon Willem 
dopen (wat op zichzelf geen voldoende bewijs is dat de eerste 
zoon van die naam overleden is) en er is geen andere Dirk van 
Santen die in aanmerking komt als vader. Dit alles combine-
rend maakt het aannemelijk dat het begraven kind de Willem 
is die op 3 augustus 1735 werd gedoopt. 
Informatie die strijdig is moeten we hierbij zoveel mogelijk 
elimineren. Stel dat bovengenoemde Willem het tweede kind 
was en voorafgegaan werd door een zus Catharina, dan moe-
ten we aantonen dat Catharina in 1735 nog in leven was (bij-
voorbeeld omdat we weten dat ze later getrouwd is). 

Negatieve informatie
Soms kunnen we ‘negatieve informatie’ aan een bron ontlenen. 
Dat is informatie die je zou kunnen verwachten, maar die ont-
breekt. Stel bijvoorbeeld dat je een akte van indemniteit vindt 
voor vier kinderen van een van je voorouders, Pieter van acht 
jaar, Neeltje van vier jaar, Dirk van drie jaar en Willem van zes 
maanden. Je weet dat er in dezelfde plaats ook nog een doch-
ter Aaltje geboren is, die nu zes jaar zou moeten zijn. Uit het feit 
dat zij ontbreekt in de uitgegeven akte van indemniteit mag je 
concluderen dat Aaltje voor de datum van de akte overleden is.

Ten slotte: schrijf je bewijsvoering op
Voordat je de bewijsvoering afrondt zet je eerst de ‘akten’, je 
informatiebronnen, in chronologische volgorde onder elkaar, 
met per akte een korte samenvatting van de informatie die 
voor de bewijsvoering van belang is. Wanneer de akten in tijds-
volgorde staan is goed de loop der dingen te analyseren en kan 
het inzicht geven ‘hoe het precies zat’, bijvoorbeeld wanneer 
iemand nog wel in leven was, en wanneer niet meer. Andere 
hulpmiddelen in de concluderende fase zijn een gezinsre-
constructie, inclusief de namen van getuigen die optraden bij 
doop, aangifte van geboorte, trouwen, overlijden en begraven, 
en een bezitsreconstructie. Ten slotte zet je de bewijsvoering 
stap voor stap uiteen en kom je tot de conclusie.  <<

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. 

Volgende keer: Pijlers 5, 6 en 7.

Noten
1.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 22 (2016) nr. 1 p. 62-63.
2.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 22 (2016) nr. 2 p. 62-63.
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HANS  NAGTEGAAL

De kwartieren van Willem Jansz van Ruyven

1. Heraldische kwartierstaat van Willen Jansz van Ruyven (1647-1724)

Gens Nostra 2018- jaargang 73 nummer 3  –  171 



Hier volgt weer een heraldische kwartierstaat uit de ‘Naamen, 
wapenen en stamdeelen der Edele Agtbare Heeren Veer-
tighraaden ende vroedschappen der Stad Delft’ van Willem 
van der Lely (1698-1772).1 De wapens waren gearceerd, on-
juistheden zijn gecorrigeerd en de gegevens zijn nu verder uit-
gewerkt en van bronnen voorzien.
Opmerkelijk in deze kwartierstaat is dat twee geslachten Van 
Ruyven, elk met een eigen wapen, met elkaar trouwden en 
dat de kinderen van twee beroemde schilders Jacob Willemsz 
Delff en Michiel Jansz van Mierevelt ook met elkaar trouwden.
Het wapen van Van der Pes wordt bij Van der Lely met een 
zwarte dwarsbalk afgebeeld. In Illustrations to the Armori-
al Général by J.B. Rietstap is de dwarsbalk blauw afgebeeld. 
Gezien in beide heraldische werken wel fouten voorkomen is 
niet vast te stellen welke kleur juist is. Ik heb geen derde ex-
emplaar gevonden om te kunnen vergelijken.

Kwartieren

I
1.  Willem Jansz van Ruyven, geboren 19 januari 1647, be-

edigd tot notaris bij het Hof van Holland 6 december 
1669 2 en bleef dit te Delft tot 1713,3 diaken 1676, lid van 
de ridderlijke broederschap genaamd ‘De Confrérie van 
de Handbusch binnen Delft’ 1680,4 veertigraad van Delft 
1690,5 schepen 1695-1713, thesaurier 1703-1708, adjunct 
ten dagvaart 1709, 1719, vader van het meisjeshuis 1713, 
kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk 1713, schout 
1714-1716, burgemeester van Delft 1717, 1718, overleden 9 
januari 1724, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 15 januari 1724, 
trouwt Delft 1 februari 1682 (ondertrouw aldaar 17 janua-
ri) met Anna Maria Wieligh, geboren ’s-Hertogenbosch 22 
augustus 1641, gedoopt aldaar 29 september 1641, moe-
der van het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Delft 1689, over-
leden Delft 12 mei 1732, begraven aldaar (Nieuwe Kerk) 
16 mei 1732, dochter van mr. Willem Wieligh, schepen van 
’s-Hertogenbosch, en Elisabeth van Beresteyn Gijsbertdr.

 Anna trouwt (1) Delft 4 februari 1665 met Godschalk Ja-
cobsz van Dongen.

II
2.  Jan Harmensz van Ruyven, geboren 6 mei 1618, gedoopt 

Delft 12 mei 1618, houtkoper, lid van de ridderlijke broeder-
schap genaamd ‘De Confrérie van de Handbusch binnen 
Delft’ 1651,6 vermeld als getuige te Delft 31 mei 1654,7 over-
leden Batavia (Oost-Indië) 6 september 1658,8 trouwt Delft 
(ondertrouw aldaar 30 november 1614) 15 december 1641:

3.  Christina Willemsdr Delff, geb. 4 januari 1620, als jonge-
dochter wonend aan de Oude Delft 1641, aan de Koorn-
markt tegenover de ‘Drie Hartjes’ 1698, overleden 14 janu-
ari 1698, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 18 januari 1698.

III
4.  Harmen (Herman) Pietersz van Ruyven (Ruven), geboren 3 

juli 1587, als jongeman wonend aan de Oude Delft w.z. 1611, 

1619, 1626, 1628, houtkoper, diaken 1614, bewaarder van 
het Meisjeshuis 1627, toonde 1 oktober 1642 zijn testa-
ment, gemaakt met Catharina Pietersdr van Ruyven, aan 
de weeskamer,9 overleden 20 september 1645, begraven 
Delft (Oude Kerk) 25 september 1645, trouwt Delft 23 ja-
nuari 1611:

5.  Catharina (Trijntje) Pietersdr van Ruyven (Ruven), geboren 
23 juli 1590, moeder van het weeshuis 1632, overleden 11 
juni 1642, begraven Delft (Oude Kerk) 13 juni 1642.

6.  Willem Jacobsz Delff, geboren 19 november 1580, 
plaatsnijder (graveur), als jongeman wonend aan de Burg-
wal 1618, Koornmarkt 1638, overleden 11 april 1638, begra-
ven Delft 14 april 1638, trouwt Delft 14 januari 1618:

7.  Geertruid Michielsdr van Mierevelt, geboren 2 februari 
1594,10 als jongedochter wonend aan de Oude Delft 1618; 
zij toont 6 november 1638 aan de weeskamer haar testa-
ment gemaakt met haar echtgenoot bij notaris Adriaen 
van der Wel 4 juni 1634,11 overleden 30 oktober 1639.

IV
8.  Pieter Joostenz van Ruyven, houtkoper, getuige bij een 

attestatie 27 mei 1581, diaken 1584, 1588, 1593, 1598, 1603, 
veertigraad van Delft 1609, afgezet en herbenoemd 1618, 
havenmeester buiten 1612, regent Nieuwe Gasthuis 1613, 
wonend aan de Oude Delft 1606, 1612, 1619, ook vermeld 
met een huis aan de Voorstraat en de Choorstaat, koopt 
twee huizen, één aan het Marktveld en één aan de Zus-
terlaan (hoek Brugsestraat) 17 oktober 1606,12 koopt twee 
woningen 21 januari 1623, één op het Marktveld, genaamd 
de Gulden Poort en aan de noordzijde van de Nieuwe Kerk 
het Witte Varcken,13 koopt huis, erf, tuin bijhuis en eigen 
poort aan de Burgwal, dit is het hoekhuis bij de Molslaan 6 
januari 1624,14 koopt een huis aan Voorstraat, genaamd de 
Koperen Pot en in de Doelstraat, genaamd Stadsdoelen 5 
februari 1625,15 overleden 11 oktober 1627, begraven Delft 
(Oude Kerk) 15 oktober 1627, zoon van Joost van Ruijven 
Pietersz. Hij trouwt: 

9.  Catharina Harmansdr Schinckel, geboren 19 oktober 1562, 
moeder van de Fraters 1597, moeder van de Charitaten 
1597, moeder van het Oude Gasthuis 1605, overleden 6 
november 1620, begraven Delft (Oude Kerk) 8 november 
1620, dochter van mr. Harmen Schinkel Bruijnsz, boek-
drukker, Delftse martelaar, onthoofd 1568, en Agnesje 
Bruijnen (Caerarsdr).

10.  Pieter Jansz van Ruyven, geboren St. Pieter in de Vasten 
(21 februari) 1547, koopman, korenkoper, testeert 13 april 
1586,16 23 april 1588,17 31 mei 1597,18 regent van het wees-
huis 1598, wonend aan de Oude Delft 1631, begraven Delft 
(Oude Kerk) 1 augustus 1631, zoon van Jan Dirck Symonsz 
(van Ruyven), taxateur van de 10e penning te Ruiven, en 
Grietje Claesdr (van Klapwijk). Hij trouwt mei 1587:

11.  Maria Dircksdr van Santen, wonend aan de Oude Delft 
1610, begraven Delft (Oude Kerk) 8 januari 1610, dochter 
van Dirck Dircksz van Santen, schepen van Delft, en Trijn-
tje Claesdr van ’t Wout.
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12.  Jacob Willemsz Delff, geboren Gouda circa 1540, schilder, 
poorter van Delft 7 mei 1583,19 woonde aan de Burgwal te 
Delft, ‘uitmuntend portrettist’, vervaardigde ook Bijbelse 
voorstellingen en schuttersstukken. In de Stadsdoelen 
hingen diverse werken van hem. Eén schuttersstuk werd 
door de kruitontploffing te Delft van 1654 beschadigd 
doch door Delff’s kleinzoon hersteld. In 1594 vervaardig-
de hij een prachtig familiestuk waar de schilder zelf met 
zijn drie zoons op staan afgebeeld, dit schilderij bevindt 
zich in het Rijksmuseum, overleden Delft 5 mei 1601,20 be-
graven aldaar (Nieuwe Kerk) 7 mei 1601, zoon van Willem 
Hendriks Delff. Hij trouwt (1) vóór 1571 met N.N., overleden 
vóór ca. 1594.21, 22, 23 Hij trouwt (2):

13.  Maria Joachimsdr Nagel, overleden februari 1622.
14.  Michiel Jansz van Mierevelt, geboren Delft 1 mei 1567, 

ook wordt 1566 als geboorte jaar vermeld,24 succesvol 
portretschilder. Van Mierevelt was enkele jaren leerling 
van de Utrechtse schilder Blocklandt, maar keerde in 
1583 terug naar Delft. Zijn werk vond zoveel aftrek, dat hij 
spoedig een groot atelier kon houden aan de Oude Delft 
nu nr. 71, waar hij door leerlingen talrijke kopieën van veel 
gevraagde portretten op voorraad liet maken. Het feit dat 
hij deze kopieën met zijn eigen naam tekende, verklaart 
het vaak grote kwaliteitsverschil in de door Van Mierevelt 
gesigneerde portretten. Zijn schoonzoon Willem Jacobsz 
Delff heeft van vele van Van Mierevelts portretten gravu-

res gemaakt, waardoor diens werk nog groter bekendheid 
kreeg. Rond 1607 wordt Van Mierevelt hofschilder van de 
Oranjes en bouwde een indrukwekkende klantenkring op. 
Vele prominente personen uit de politiek, religie en lite-
ratuur waaronder Johan van Oldenbarnevelt, P.C. Hooft, 
Jacob Cats, Hugo de Groot en Maerten Harpertsz Tromp 
kwamen naar Delft om te poseren. Uiteraard ook veel 
vooraanstaande (Delftse) burgers werden vaste klant van 
zijn atelier, wonend aan het Markveld 1589, Oude Delft 
1628, in het huis Spaengien aldaar 1641, overleden 27 juni 
1641,25 begraven Delft (Nieuwe Kerk) 30 juni 1641, vermeld 
als weldoener van de Kamer van Charitate 1641, zoon 
van Jan Michielsz van Mierevelt, goud- en zilversmid, en 
Marijtge Cleophas. In Delft is een straat naar deze por-
tretschilder genoemd. Hij trouwt (2) Delft 9 januari 1632 
met de weduwe Anna Hugosdr Huissens, wonend aan de 
Koornmarkt 1645, begraven Delft (Oude Kerk) 10 juni 1645, 
dochter van Hugo Huissen, pensionaris te Rotterdam. Hij 
trouwt (1) Delft 9 april 1589 (ondertrouw Delft 25 maart 
1589):26, 27

15.  Stijntje Pietersdr van der Pes, geboren Delft 21 februa-
ri 1558, overleden 2 maart 1628, begraven Delft (Nieuwe 
Kerk) 5 maart 1628, dochter van Pieter Gillisz van der Pes 
en Geertruid Jansdr Voswinkel.  <<

2. Jacob Willemsz Delff (ca. 1540-1601). Het overlijdens jaar 1605 op 
de afbeelding komt niet overeen met de grafzerk in de Nieuwe Kerk, 
waarop 1601 staat vermeld. Deze afbeelding lijkt een kopie van het 
schilderij aanwezig in het Rijksmuseum. Gemeentearchief Delft.

3. Michiel Jansz van Mierevelt (1567-1641). Gemeentearchief Delft.
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 Ї Erik van der Starre: All Stars, De stamreeks van Jacob 
Aerts van der Starre, Utrecht 2017, 220 p.; ill., index, ei-
gen beheer; informatie via starburg@xs4all.nl

Deze stamreeks begint met Jacob Aerts van der Starre, die 
omstreeks 1650 werd geboren in Waddinxveen (ZH), zich in 

Gouda vestigde en daar 
het beroep van houtza-
ger uitoefende. Dit be-
roep ging tot in het mid-
den van de negentiende 
eeuw over van vader op 
zoon.
De stamreeks beschrijft 
de levens van tien ge-
neraties van der Starre, 
beginnend met genoem-
de Jacob Aerts (1650) 
en eindigend met Dirk 
(Dick) Johannes van der 
Starre (overleden 1995).
Van elke generatie is een 

familieverhaal opgesteld, waarbij mede gebruik kon worden 
gemaakt van documenten die gedurende de laatste honderd-
vijftig jaar in de familie bewaard zijn gebleven. Daardoor kon 
de schrijver gebeurtenissen inkleuren met informatie die niet 
in openbare bronnen zijn te vinden. 
Aan ieder generatie is een hoofdstuk gewijd en deze hoofd-
stukken worden afgewisseld met ‘intermezzo’s’, waarin aspec-
ten van het leven van de generaties worden beschreven, zoals 
gezondheid, religie en mobiliteit. Zo is ook een intermezzo be-
steed aan ‘de schoonfamilies door de eeuwen heen’. De over-
zichtelijkheid van dit hoofdstuk had helaas wat beter gekund.
Veel genealogen willen hun stamreeks zover mogelijk terug 
in de tijd opvoeren. Ook in dit boek worden drie mogelijk eer-
dere generaties opgevoerd, waarbij de auteur opmerkt dat er 
weliswaar sterke vermoedens zijn, doch er nog geen zekerheid 
is, dat er een relatie bestaat met zijn familie. Het boek is mooi 
uitgevoerd en op gepaste wijze voorzien van illustraties. (TB) 

 Ї Ton van der Meer: Geertje Schut, haar nakomelingen in 
en op papier, Hillegom 2017, 532 p.; ill.; index, eigen be-
heer, informatie www.truditon.nl

Noten
1. GAD, archiefnr. 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten van 

Delftse Vroedschappen, blz. 77. Later is dit handschrift in fragmenten door 
L.G.N. Bouricius geplaatst in De Ned. Leeuw (1914 e.v.).

2. NA, Hof van Holland 5930, fol. 123, bewerkt door W. Heersink e.a., Register 
Notariorum, de notarissen van het Hof van Holland 1525-1811, blz. 502.

3. F.L. Hartong, Register der protocollen van de notarissen in Nederland, blz. 356.
4. GAD, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging ‘Diletto ed Arme’, inv. nr. 8, blz. 

30.
5. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schou-

ten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der 
stad Delft. Deze noot geldt voor alle Delftse functies in dit artikel.

6. GAD, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging ‘Diletto ed Arme’, inv. nr. 8, blz. 
23.

7. GAD, Notaris Johan van Ruiven, inv. nr. 1964B, fol. 282. (31-5-1654).
8. J.J.F. Lots, Het voor en nageslacht van Symon Dircsz. uit Pijnacker; in: Ons 

Voorgeslacht jrg. 69 (2014) 117. 
9. GAD, Weeskamer Delft, archief nr. 72, inv. nr 00457, fol 309.
10. W. van der Lely; Delftsche Vroedschappen; in: De Ned. Leeuw (1915) 111.
11. GAD, Weeskamer Delft, archiefnr. 72, inv. nr. 456, fol. 33.
12. GAD, Weeskamer Delft, archiefnr. 72, inv. nr. 3461, charternr. 5776 (17-10-1606).
13. GAD, Weeskamer Delft, archiefnr. 72, inv. nr. 3461, charternr. 3323 (21-1-1623).
14. GAD, Weeskamer Delft, archiefnr. 72, inv. nr. 3461, charternr. 3324 (6-1-1624).

15. GAD, Weeskamer Delft, archiefnr. 72, inv. nr. 3461, charternr. 3325 (5-2-1625).
16. GAD, Notaris Jacob Borgersz. Jans, inv. nr. 1508, fol. 200 (13-4-1586).
17. GAD, Notaris Jacob Borgersz. Jans, inv. nr. 1509, fol. 5 (23-4-1588).
18. GAD, Notaris Jacob Borgersz. Jans, inv. nr. 1509, fol. 187v (31-5-1597).
19. M.A.v.R.v.d.K, Het geslacht van de schilders van de naam Delff; in: De Ned. 

Leeuw (1909) 59.
20. E.A. van Beresteyn, Grafmonumenten en grafzerken in het koor der Nieuwe 

Kerk te Delft, (Delft 1936).
21. C. Gijsberti Hodenpijl. Geslacht Delff; in: De Ned. Leeuw jrg. 9 (1891) 67, 68. 

De vermelding van zijn overlijden staan zowel bij Van der Lely in de Delftsche 
Vroedschappen als op zijn grafsteen achter de tombe van de Prins in de Nieu-
we Kerk.

22. B.W.F. van Riemsdijk. De portretten van Jacob Willemsz Delff en zijne drie 
zonen, in: Oud-Holland 12 (1894), blz. 233-237.

23. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. (Deel 10), blz. 236.
24. C. Gijsberti Hodenpijl, Michiel van Mierevelt; in: De Ned. Leeuw (1891) 67.
25. W. van der Lely; Delftsche Vroedschappen; in: De Ned. Leeuw (1914) 324.
26. C.D. Goudappel, e.a., Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, 

deel I (1984), blz. 183, 184.
27. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 10 blz. 628, 629.

TON  BRUIJNIS  EN  HANS  VAN  FELIUSBoekrecensies
De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Informatiecentrum, Kosterijland 3-5, 3981AJ Bunnik.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 50, 3980CB Bunnik
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Ton van der Meer heeft 
met deze genealogie 
een omvangrijk werk 
geproduceerd over de 
nakomelingen van Geer-
tje Schut en haar echt-
genoot Marten Orges. 
In tegenstelling tot vrij-
wel alle genealogieën 
begint dit boek met een 
stammoeder, waarvan 
de kinderen de familie-
naam hebben aangeno-
men. Geertje Schut en 
Marten Orges trouwden 

omstreeks 1590 en zij stonden aan het begin van een om-
vangrijke familie van papiermakers in de regio Apeldoorn. Op 
het hoogtepunt van de Veluwse papiermakerij (medio van de 
achttiende eeuw) waren ruim 60 Schutten als meester papier-
maker (eigenaar of pachter) werkzaam inde regio Apeldoorn. 
De ondertitel van het boek luidt dan ook ‘De geschiedenis van 
een papiermakersfamilie’. 
Naderhand zijn velen van deze familie uitgewaaierd over heel 
Nederland of geëmigreerd naar de Verenigde Staten van 
Amerika. De genealogie loopt door tot in 2016, waarbij ook 
van nu nog in leven zijnde personen hun doopceel is gelicht. 
Over de papiergeschiedenis van de Veluwe is al veel gepubli-
ceerd. Een belangrijk werk op dit gebied is het boek van H. 
Voorn ‘De papiermolens in de provincie Gelderland’, waarvan 
Ton van der Meer dankbaar gebruik kon maken. De schema’s 
en stambomen die voorin in het boek zijn opgenomen, maken 
het mogelijk om in de veelheid van generaties en nakome-
lingen de weg te vinden. Ook de stelselmatige paginaver-
wijzingen bij personen naar de voorgaande en de volgende 
generatie voorkomt dat de lezer de draad kwijtraakt. Helaas 
ontbreekt de bronverwijzing voor de informatie die afkom-
stig is uit moeilijk traceerbare bronnen. De vele levensbe-
schrijvingen van de ‘Schutten’ die in het boek zijn opgenomen 
maakt het tot een interessant boek. (TB)

 Ї Ton Bruijnis: Familiegeschiedenis van de stamreeks 
Bruijnis, Zwolle 2016, ill.; 120 p.; geen index; uitgave in ei-
gen beheer; informatie: bruijnis.a@gmail.com

De auteur beschrijft in zeven hoofdstukken telkens één ge-
neratie van zijn rechtstreekse voorouders in de mannelijke 
lijn. Hij begint met Antoni Bruijnisse, die op 7 december 1755 
in het Utrechtse dorp Werkhoven trouwde met Cornelia van 
Munster, een weduwe met vijf jonge kinderen. In de negen-
tiende en twintigste eeuw vestigde de familie zich in het 
grensgebied tussen Utrecht en Zuid-Holland. Bijzonder is dat 
de rechtstreekse voorouders allemaal de naam Nicolaas (2 
keer) of Ant(h)onie (5 keer) droegen en dat deze namen ook 
nog in de jongste generaties voorkomen. Het familieverhaal 
is beschreven tegen de achtergrond van historische gebeur-
tenissen. Bij iedere generatie is in een tekstkader het verhaal 

opgenomen van een ‘tijd-
genoot’ (een persoon 
die de desbetreffende 
voorvader goed heeft 
gekend). Dat geeft een 
extra dimensie aan deze 
familiegeschiedenis.
Dankzij uitgebreid ar-
chiefonderzoek heeft de 
auteur aansprekende de-
tails weten op te diepen 
uit het leven van de op-
eenvolgende generaties 
Bruijnis, een kerkelijk zeer 
betrokken familie. (TB)

 Ї Jos Logister: De Kroniek van de familie Logis-
ter-Schuncken. Venlo, september 2016; ill.; 158 p.; geen 
index; uitgave in eigen beheer; informatie joslogister@
hotmail.com.

Het is een eenvoudig uitgevoerd boekje over de voorou-
ders en vooral de nakomelingen van het echtpaar Johan Mi-

chel (Willem) Logister 
en Maria Magdalena 
Schuncken die in 1898 
in Nieuwenhagen in het 
huwelijk traden. Uit dit 
huwelijk werd een groot 
aantal kinderen (17) ge-
boren. Zingen en turnen 
waren geliefde bezighe-
den binnen deze familie. 
Het boekje is in belang-
rijke mate een kroniek 
van feiten en gebeurte-
nissen, zoals die door 
de kleinkinderen van 
het echtpaar Logister- 

Schuncken zijn onthouden en verwoord. (TB)

 Ї Jan de Lang: Soldaten in de familie, een zoektocht naar 
hun belevenissen. Heerlen 2016; 204 p.; geen ill.; geen in-
dex; uitgave in eigen beheer; ISBN 97890568146.

In veel gevallen was het militaire bestaan van soldaten in de vo-
rige eeuwen van tijdelijke aard. Het was meestal geen roeping, 
maar de soldaten werden door financiële omstandigheden ge-
dreven. Het in kaart brengen van de levens van voorouders die 
soldaat waren, is vaak een lastige klus. Maar Jan de Lang is er 
toch in geslaagd een lezenswaardig boek te schrijven over de 
soldaten in zijn familie. De oudst gevonden voorvader is Chris-
toffel Langh die in 1681 in Leeuwarden trouwde en diende in de 
compagnie van kapitein Papley (1681), respectievelijk kapitein 
Broeckhuysen (1696). Na hem passeren nog vele andere ‘solda-
ten’ die nakomeling waren van Christoffel Langh dan wel tot de 
aangetrouwde familie behoorden. Terecht wordt het leven van 
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deze soldaten geplaatst 
in het licht van de gebeur-
tenissen in de zeventien-
de en achttiende eeuw, 
waarbij vooral aandacht 
is besteed aan de veld-
slagen waaraan zij zeer 
waarschijnlijk hebben 
deelgenomen. Zij hebben 
het overleefd, maar veel 
van hun collega’s sneuvel-
den of overleden aan hun 
verwondingen. (TB)

 Ї Rob Estoppey: Van geboorte een Zwitser, Geschiede-
nis van het geslacht Estoppey in Nederland. Heerhugo-
waard 2016, 126 p.; ill; geen index; ISBN 97809 6455 
8047; informatie: r.estoppey@quicknet.nl

In een prachtig uitgevoerd boek beschrijft de auteur de ge-
schiedenis van de familie Estoppey in Nederland. Veel gege-

vens over het dagelijks 
leven van de voorouders 
is uit archieven opge-
diept en aangevuld met 
informatie uit eigen 
familiearchief. Het re-
sultaat is een zeer aan-
trekkelijk en informatief 
boek. 
De familiegeschiede-
nis begint met Samuel 
Estoppey, die zich in 
Houten (Utrecht) ves-
tigde en aldaar in 1745 
trouwde met Clasina 
de Wit. Samuel kwam 

uit een niet-onbemiddelde familie in het Zwitserse Granges 
(kanton Vaud) en heeft zich in Nederland opgewerkt tot een 
gerespecteerd inwoner en schepen van Houten. Latere gene-
raties waren onder meer aannemer, koopman en (kunst)schil-
der. De familie bleef overwegend in het westen van het land 
woonachtig. Het boek sluit af met een genealogisch overzicht 
van het geslacht Estoppey in Nederland.
Het is prettig leesbaar boek dat rijkelijk is voorzien van verha-
len over het leven van de voorouders en van prachtige illustra-
ties. (TB)

 Ї Paul H.E.M. de Meijer: Genealogie de Meijer 1262-1509-
2017, van het leen up sabbins tot het Eiland van de 
Meijer. Oegstgeest 2017; 685 p.; ill; index; uitgave Coco 
Boekmedia Amersfoort, ISBN 978-94-91838-52-1.

Paul de Meijer heeft een zeer lijvig boek geschreven over het 
ontstaan en de ontwikkeling van de familie de Meijer. De oud-
ste naamdrager, Gerardus dictus maior, was meier van de gravin 
van Vlaanderen en wordt in 1262 vermeld als leenman van de St. 

Baafsabdij van het leen 
up sabbins onder Doorn-
zele (B). Van daar breidde 
de familie zich uit over 
de omliggende dorpen 
en nam aanzienlijk in om-
vang toe.
De beschrijving van de 
bewezen geschiede-
nis van het geslacht de 
Meyere/de Meijer be-
gint met de generaties 
die tussen circa 1450 en 
1697 in Vlaanderen woon-

den. De oudste vermeldingen betreffen voorvaderen die onder 
Desteldonk woonden, een dorp dat inmiddels door de stad Gent 
is geannexeerd. Een mogelijke voorvader is Lieven de Meyere 
die in 1526 te Desteldonk overleed en na wiens overlijden de 
erfgenamen ‘successiebelasting’ schuldig waren aan de graaf 
van Vlaanderen. In dit geval was dat een zesde deel van de op-
brengst van ‘het beste hoofd’ (dat wil zeggen het belangrijkste 
stuk roerend goed uit de nalatenschap; in dit geval een koe).
De geschiedenis en genealogie van het geslacht de Meijer 
worden uitgewerkt vanaf zijn vermoedelijke zoon, eveneens 
een Lieven de Meyere, die als oudst bewezen voorvader wordt 
beschouwd. Deze Lieven de Meyere nam in 1509 de pacht over 
van land dat door zijn schoonfamilie meerdere generatie in 
pacht was gehouden van het Gentse St Annahospitaal.
Aan het eind van de zeventiende eeuw vestigden drie broers 
de Meyere (Pieter, Laureijs en Matthijs) zich in het toenmali-
ge Staats-Vlaanderen. Zij huwden alle drie een Westdorpse 
vrouw en sedert 1697 is de familie de Meyere/de Meijer te 
beschouwen als een Noord-Nederlandse familie. Sinds 1990 
is de naam van de familie verbonden aan een nieuw natuur-
gebied, het eiland van de Meijer, dat gelegen is tussen de 
Kraaghoeve en het gehucht Spui in de huidige gemeente Ter-
neuzen.
Het resultaat van vijftig jaar onderzoek vindt zijn weerslag in 
dit boek, dat imponeert door de zeer gedegen opzet, de vele 
benutte bronnen en een omvang van bijna 700 pagina’s. (TB)

 Ї Drs. P.A.J. Coelewij: Genealogisch overzicht van het ge-
slacht Coelewij/Koelewij. Rijnsaterwoude 2016, 268 p.; 
ill.; geen index; uitgave in eigen beheer.

Alle nu in Nederland levende personen met de naam Coele-
wij/Koelewij stammen af van hun gezamenlijke voorvader 
Bernard Coeleweij die omstreeks 1683 werd in Heiden (Duits-
land) werd geboren, aldus de heer Coelewij. De stamreeks van 
de familie Coelewij gaat echter nog verder terug in de tijd; de 
heer Coelewij maakt aannemelijk dat ene Jan Koelweij, gebo-
ren omstreeks 1600 met grote waarschijnlijkheid de oudst 
bekende voorvader is.
De familie Coelewij/Koelewij heeft door de generaties heen 
vooral in Amsterdam gewoond, maar ook in Kleef is een deel 
van de familie woonachtig geweest. 
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Het boek is per genera-
tie ingedeeld, maar de 
leesbaarheid zou beter 
zijn geweest indien de 
verwijzing naar een vol-
gende generatie zou zijn 
voorzien van een pagina-
nummer. Dat neemt niet 
weg dat het voor Neder-
landers met de naam 
Coeleweij/Koelewij een 
informatief boek is. (TB)

 Ї Drs. P.A.J. Coelewij: De 32 families waar ik van afstam, 
kwartierstaat van P.A.J. Coelewij. Rijnsaterwoude 2016, 
230 p.; geen ill.; index; uitgave in eigen beheer.

In dit boek beschrijft de heer Coelewij het leven van zijn voor-
ouders aan de hand van een kwartierstaat (32 personen van 

de vijfde parentatie). 
Daarbij maakt hij met 
behulp van een aantal 
stamreeksen regelmatig 
uitstapjes naar nog ou-
dere generaties.
Een groot deel van deze 
32 personen woonden in 
het westen van het land 
(Amsterdam, Leiden en 
Den Haag).
Helaas bevat het boek 
nogal wat slordigheden 
en wordt in de stam-
reeksen een wat onge-
bruikelijke nummering 

aangehouden. Omdat de schrijver deze publicatie ziet als een 
‘progress report’ biedt dat mogelijkheid bij een volgende uit-
gave aan deze punten aandacht te geven.

 Ї Roos, Kees en Piet Rosenhart: 400 jaar Rosenhart, een 
Haarlemse familie. Haarlem 2017, 98 p.; ill.; index; uitgave 
in eigen beheer. Info via g.rosenhart@gmail.com

Roos Rosenhart heeft met behulp van haar achterneef Kees 
en haar volle neef Piet een genealogie opgesteld van Pie-
ter Andriesz (Rosenhart), die op 23 januari 1695 in Haarlem 
trouwde met Janneke Davids. Uit dit huwelijk werden drie 
zoons geboren, David, Arend en Andries. Slechts van Arend 
strekt de genealogie zich uit tot het heden. Van de beide 
broers David, respectievelijk Andries, loopt de genealogie tot 
circa 1850, respectievelijk 1760.
De familie Rosenhart (en de diverse spellingsvarianten daar-
van) bleef vele jaren in Haarlem en omgeving wonen. Pas na 
1900 verspreidde de familie zich verder over Nederland en 
sommigen nazaten emigreerden in de het midden van de 

twintigste eeuw naar 
Canada en Australië. 
Aan de ontwikkeling van 
Haarlem gedurende de 
achttiende en negen-
tiende eeuw wordt dan 
ook terecht aandacht 
besteed in het boek. (TB)

Verder ontvingen wij:
Dr C.M. Hogensteijn Het Deventer Grootburgerrecht hon-
derdvijftig jaar geleden opnieuw geregeld (1866-2016) 48 
p.; ill.; geen index; uitgave gemeente Deventer; ISBN 978-90-
825086-0-4.
André Wanders en Rob Wanders Wanders in the Wide 
World, two family trees in Kleve, 28 p.; ill; index; ISBN 
13/978/1545117576.
Menno R. Potjer en Jan W.N. Jager. Rondom het klooster, de 
bewoningsgeschiedenis van Opheusden in de 17e en 18e 
eeuw, deel 4. Kesteren 2016; 110m p.; geen ill.; index; uitgave 
Arend Datema Instituut Kesteren.
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

.Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 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-
schriften worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het team 
Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Groot-Brittannië, 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, 2017-4. J-J. van Ormelingen: 
Een blok met het wapen van Jean-Jerôme de Schroots [was 
van 1725-1742 abt van Flône; blok ten behoeve van houtdruk]; 
A.M. Bosters: Andreas Franciscus de Altuna, kanunnik van 
Antwerpen [ca 1640-1712; exm. Stembor, zijn 16 kw.]; P. Donche: 
Heraldiek als antiek ‘Maes’: identificatie en aanvullingen [ant-
woord op vraag uit vorig nummer; Servatius Franciscus Maes 
uit Hooglede 1735-1789, genealogie Maes drie gen.]; J.M. De-
bois; Omtrent de grafzerk van Suzanne van Etten [aanvulling 
op eerder artikel]; M.M. Martelé: Heraldiek in een triptiek Van 
Riebeke-Parmentier [uit 1521; geschilderd door Jan Provoost 
en Pieter Pourbus; de opdrachtgevers met hun wapens op de 
zijpanel]; Disputationes: o.a. bron en fontein in de heraldiek; 
wapen van den Hende [met stamreeks 15e-18e eeuw].

l’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 72, 2017 nr. 419. J-P. Lim-
bourg: De familie Van Nechel uit Sint-Martens-Lennik [ge-

nealogie 17e-20e eeuw, 
begint met Simon van 
Nechel x ca 1665 Joan-
na van Parijs; Van Over-
straeten, Van Cutsem]; 
M. Vanwelkenhuizen: 
Quelques recherches 
généalogiques qui sor-
tent de l’ordinaire [voor-
vader van de auteur was 
zijdelings betrokken bij 
de affaire Verlaine en 
Rimbaud, een verre oud-
oom Callewaert zwart 
gemaakt door de pers; 
een oudoom D’Olivier 

werd baron in Oostenrijk]; G. Waltenier: Actes de fourmorture 
passés devant les échevins de la poësté d’Hérinnes [verv.; ca. 
75 wezerijakten, 1739-1750]; Y. D’Hoir: Stad Aalst: Klapper op 
de overlijdensakten voor de periode 1796-1812 [verv. ca. 180 
overlijdens; achternaam Caudron-Croui; het grootste deel van 
de akten is gedateerd volgens de republikeinse kalender]; G. 

Waltenier: Dispenses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle 
[verv. huwelijken te Pipaix, Pommeroeul, Popuelles en Pottes, 
met verwantschapschema’s].
 Idem, 2017 nr. 420. G. Waltenier: Les origines familiales 
de Raymond Goethals [1921-2004, voetballer en coach, exm. 
Henn, kwst volledig t/m nr. 63, drie hogere generaties on-
volledig]; J-P. Limbourg: De familie Van Nechel uit Sint-Mar-
tens-Lennik [verv. tak van de hoefsmeden te Beert en te 
Breedhout, waaruit o.a. Maria Catharina (van wie 8 kwartie-
ren) x 1852 Petrus De Dobbeleer, de kinderen van dit echtpaar 
zijn ook opgenomen in de genealogie; tak van Borchtlombeek, 
Evenepoel, Van Eeckhoudt; enkele niet aangehechte stam-
men; tenslotte afstamming van Maria Catharina van Karel 
de Grote en van de zeven geslachten van Brussel, steeds via 
Pipenpoy en Van Cutsem]; G. Waltenier: Les changements de 
noms en Belgique [verv.; ca. 100 wijzigingen van achternaam 
1926-1930].

De Mechelse Genealoog jg. 41, 2017-5. J. Van den Eynde: Exo-
dus mei 1940 [herinneringen van een toen 16-jarige student; 
zwerftocht door Frankrijk]; A. Horlings en L. Vervloet: Een pro-
bleem van de Nederlandse taal: de I, de Y en de IJ.

Le Parchemin, jg. 82, 2017 nr. 431. C. de Fossa: In memoriam 
Roger Hermignies 1922-2017 [heraldicus]; R. Harmignies: Pa-

rentes de la famille van 
de Wardt d’Onsel; G. de 
Failly: Les sirènes de 
l’Empire. Le destin de 
deux frères, officiers au 
régiment des lanciers de 
Berg [Franz-Ludwig en 
Friedrich von Goltstein 
(Breyll) vochten voor 
Napoléon; hun voor- en 
nageslacht]; C. Pauwels: 
Armoiries des cardinaux 
belges [14 kardinalen 
o.a. Van Roey, Suenens 
en Danneels]; M. Bel-
vaux: Nos beaux objets 
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armoriés. Un livre aux armes de l’abbaye Sint-Martin de Tour-
nai et à celles d’Antoine de Roore [1577-1655, abt van de St-
Maartens abdij in Doornik].
 Idem, 2017 nr. 432. M. & J.C. Troostembergh: La famille de 
Troostembergh [aanzienlijke Brusselse familie, baron sinds 
1919, genealogie 15e eeuw-heden]; M. Belvaux: Jean-Bap-
tiste Chermane, architecte et entrepeneur d’églises et de 
châteaux [1704-1770(?); met lijst van zijn architectonisch oeu-
vre]; H. Douxchamps: Les quarante familles belges les plus 
anciennes subsistantes, Wavrin de Villers au Tertre [in 2016 
uitgestorven; de pretentie dat het afstamde van de middel-
eeuwse Wavrin’s is vermoedelijk onjuist; stamreeks 14e-21e 
eeuw, begint met Nicolas de Villers †1400 x Jeanne d’Auber-
chicourt]; H. Douxchamps: Prolongements [aanv. op eerdere 
artikelen over de families Breydel, Croix, Hamme, Herbais, 
Ligne, Lynden en Aspremont-Lynden, de Neve, van der Noot, 
van Oldeneel, Oultremont].

De Rode Leeuw, jg. 48, 2017-4. J. Deville: Sterven voor het 
vaderland maar niet sneuvelen: Jean Denis Peters van 
Munsterbilzen [1892-1916, stierf in krijgsgevangenschap 
aan tuberculose, kwst. 16 kw. o.a. Susanna Mook uit Maas-
tricht]; T. Schalenborgh: Het archief van de rechtbanken voor 
oorlogsschade [verv. deportaties; overzicht van aantallen 
deportaties uit gemeenten in Belgisch Limburg; relaas van 
gedeporteerde Basile Pollers uit Zonhoven]; M. Wieërs: Een 
greep huwelijksdispensaties voor geestelijke verwantschap 
[‘verwantschap’ met familie van peter of meter; 11 voorbeel-
den 1731-1888, o.a. twee huwelijken in Heel: Vogels x Van den 
Ertwegh in 1782 en Drabbels x Schepers in 1887]; G. Bongaers: 
Kwartierstaat van de kinderen van Gerard Bongaers x 1967 
Alice Kubben [64 kwn. o.a. Ritchie uit Maastricht, Backhuys 
uit Stein en Kubben uit Grevenbicht].

Taxandria [Jaarboek Kon. geschied- en oudheidk. kring van 
de Antwerpse Kempen], 2016 nr. 88. H.T.A.M. van Mierlo: On-
dernemersmacht en arbeidskracht in een industrialiserende 
gemeenschap [Valkenswaard 1850-1920]; W. Decock: Lessius 
of de Kempense geest van het kapitalisme [Lenart Leys alias 
Leonardus Lessius 1554-1623 Jezuïet, auteur van theologi-
sche en economische werken]; N. Peeters: Francken en zonen. 
Artistieke, sociale en economische aspecten van een Kempi-
sche schildersdynastie en hun ateliers rond 1600 [schilders 
te Antwerpen, met genealogisch overzicht]; V. Van Humsker-
ke, J. Raats: Jozef Simons en de Eerste Wereldoorlog [1888-
1948, soldaat en tolk; auteur van ‘Eer Vlaanderen vergaat’]; B. 
Hendrickx: Houdt Orpheus trouw in stand [geschiedenis van 
Maatschappij Orpheus Turnhout; voor zang, muziek en toneel 
1857-2014]; G. Landuyt: Studeren in ‘Hoogstraten’ in het be-
gin van de 19e eeuw. Een voorbeeld August Van Cauwelaert 
[1885-1945, studeerde van 1898-1905 aan het kleinseminarie 
te Hoogstraten, later auteur (de 19e eeuw uit de titel is ken-
nelijk de 20e!]; C. Huyskens: Ik deed gewoon wat van me ver-
wacht werd, het verhaal van een Kempische zuster die in He-
verlee ondergedoken Joodse kinderen hielp [Maria Beirens 

1912-2017]; W. van Osta: De plaatsnaam Turnhout en andere 
namen met -hout.

Van mensen en Dingen, jg. 15, 2017-4. L. Devriese: Verheer-
lijking van de ‘Heldendood’ op Gentse oorlogsmonumenten 
(WO I); J. Bouckaert: De familie Bouckaert uit Waregem en 
de ontwikkeling van het dierenartsenberoep in Vlaanderen 
[paardenliefhebbers en veeartsen; geen genealogie, slechts 
bij enkele van de vermelde Bouckaerts wordt een familiere-
latie vermeld]; W. Van Driessche: De restauratie ven het Gent-
se Gravensteen (1872-1905) in het licht van het nationalisme 
[kasteel werd in 1386 verlaten door de graven van Vlaande-
ren; botsende restauratievisies]; D. Mattens: Het goed West-
veld te Sint-Amandsberg, een geschiedenis van bijna 400 
jaar [landgoed al in 1634 vermeld, wisselde veelvuldig van 
eigenaar; het latere kasteel werd gesloopt; nu stadspark]; M. 
Hanson: Fascinatie voor een ruïne: de Gentse Sint-Bataafab-
dij [nog bestaande fragmenten van middeleeuwse abdij en la-
tere dwangburcht wachten op een nieuwe functie].

Vlaamse Stam, jg. 53, 2017-3. Themanummer misdaad. M. 
Larmuseau: Verborgen in het DNA: De mythe van het Spaans 

bloed in Vlaamse ade-
ren, waarom er maar 
geen DNA-spoor te-
rug te vinden is van de 
Spaanse furie [zoek-
tocht naar Spaanse 
genen leverde niets op, 
ook niet in Nederland]; 
P. Eyckerman: Misda-
digers op de foto in de 
19de eeuw; V. Vermas-
sen: Jan De Lichte, een 
18de-eeuwse rabauw uit 
Zuid-Oost-Vlaanderen 
[feiten uit het later sterk 

geromantiseerde leven van een inbreker]; H. Callewier en H. 
Van der Auwera: Familiearchieven in het Rijksarchief Kortrijk 
[o.a. de Plotho, d’Ennetières, de Thiennes, de Limburg-Sti-
rum]; J. Monballyu: Betrapping op heterdaad van overspel 
[Brugse casus uit 1555]; R. Debbaut: De identiteitsfraude en 
onwettige relaties van Guilliame Balduyck [alias Guilielmus 
Verheecke alias Jan Baptist Biesbrouck, 1750-1753]; D. Picron, 
M. Van Eeckenrode: Gevangenisarchief geeft zijn geheimen 
prijs [archiefinventarissen van de gevangenissen van Hoei, 
Verviers, Dinant en Charleroi, 19e-20e eeuw]; P. Catthoor: Cri-
minaliteit in het Land van Waas 1700-1750 [naamlijsten van 
daders en slachtoffers per misdaadrubriek: moord, doodslag, 
fysiek geweld, diefstal enz.]; C. Audenaert: Pieter Auden-
aert beschuldigd van moord door verbranding van zijn vrouw 
Joanna Verlaeckt, Lokeren, 1724 [veel processtukken ble-
ven bewaard]; H. Bruyland: Moord in de herberg De Gouden 
Leeuw te Hofstade, 1688 [familiedrama, motief onduidelijk; 
met familieschema Bruylant]; E. Lamsens: Een vechtpartij 
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in 1826 te Roeselaere met de dood als gevolg [de 82-jarige 
Cosmas Creus overleed vijf dagen na een ruzie met zijn zoon 
Marinus]; P. Donche: Enkele archiefbronnen rond misdrijven in 
het Ancien Régime [overzicht van de delen van het omvang-
rijke archief van de Rekenkamer van Vlaanderen, die na de 
annexatie door Lodewijk XIV in 1667 in het Archief te Rijssel 
(Lille) bleven; de casus Joos Donche, die strafkwijtschelding 
kreeg na de doodslag op Pieter van der Cappelle in 1624]; J. 
Servranckx: Enkele bedenkingen bij het samenstellen van de 
genealogie van de Brabantse familie Van Hamme [foute filia-
ties op internet, gepubliceerde correcties worden genegeerd 
of niet opgemerkt; stamboom met foute en zwakke schakels]; 
M. Lievens: De stamboom van onroerend goed? [kadastraal 
onderzoek in het Rijksarchief te Brugge voor de provincie 
West-Vlaanderen]; W. Devoldere: Processen-verbaal als ge-
nealogische bron. De familie Dujardin als voorbeeld [vier Du-
jardins in de jaren 1912-1917 betrokken bij diverse incidenten]; 
F. Van Gehuchten: Bokkenrijders: late heksenprocessen in 
Limburg [mannelijke versie van heksen; lijst van 29 terecht-
gestelden in de jaren 1774-’76 in Wellen en omgeving, bijna de 
helft van de huidige bevolking van Wellen stamt van hen af]; 
M. Kocken: Vierschaarvonnissen geven een unieke kijk in het 
leven van onze voorouders [diverse voorbeelden uit Meche-
len].

Duitsland
An Niers und Kendel [Goch)], 2017 nr. 59. H.-J. Koepp: 90 Jahre 
Heimatverein Goch [Vaegs, Becker, Schmickler, Frankewitz]; 
G. Kade: Vor 50 Jahren schloss Fahrzeugbau Raymakers die 
Werkstore [Hendricks, Tirsan]; W. Verfürth, D. Bullack: Der 
Pfalzdorfer Radfahrerverein ‘Abendstern’ [met bestuurs- en 
ledenlijsten; Valentin, Hagemann, Holtermann]; P. Oetken: Das 
Brüderhaus und spätere Augustinerkloster in Goch [1364, la-
ter naar Gaasdonk verlegd; van Ecke/Eycke, van den Sande, 
Bolle, Lembeck, de Tyla, Haeren, de Eem, Beers, inger Gaes-
donck]; H.-J. Koepp: Abbruch oder Reparatur des Voßtors? 
[1395; 1817 afgebroken].

Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Familienkunde 
[ASF], Bd. 13, jg. 50, 2017-2. M. Stitz: Die ältesten Wendelin-Le-
genden [iroschottisch]; R. Geiger: Der heilige Wendelinus reist 
nach Nordamerika [Altmeyer, Resch, Lauterborn, Schue, Cza-
ker, Huber]; P. Glass: Isch’s aa kaddolisch? Reformation und 
Gegenreformation in Ensheim im 16. und 17. Jh. [Schwebel, 
Werbel, Aldebach, Steinbach, Landsiedel, Fendius, Petschke]; 
I. Mattern: Isaac Haudot (1697-1752), der Weg eines hugenot-
tischen Auswanderers vom Metzer Land nach South Carolina 
[Born, Äsch, Weyhen, Hottow, Mell]; M. Knobloch: Die Reise 
in die Vergangenheit - Vorfahren im 17. Jh. [Louis de Geer uit 
Wallonië; industrialisatie in Zweden; Marotte, Hasar/Hau-
zeur, Pieroth, de Besche]; E. Schwer: U-Boot Gefallene des 1. 
Weltkriegs ... [naamlijsten; Amberger-Zumpro]; A. Saam: Die 
Evakuierung der Familien aus Hassel/Saarland in die Pfarrei 

Burkhardroth zu Beginn 
des W.O. II [klachten: 
Leyser, Wicklmayer; 
naamlijsten: Menzner, 
Rohe-Dörrschuck]; P. 
Glass: Amtliche Be-
kanntmachungen als 
wahre Fundgrube für 
Familienforscher. Dar-
gestellt am Beispiel des 
Amtsblattes Saarland 
[leuke bron].

Idem, Informations-
dienst ASF, 2017 nr. 205. 

Spitzenahnenlisten Emanuel [verv. Kaas-Stuckart].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF], Jg. 43, 2017 nr. 165. H. Schwarz: Die Schlacht um Belgra-
do 1717 [= Griechisch Weissenburg; Hunyadi, Lazarevic, von 
Württemberg]; G. Steger: Herkunftsorte einiger böhmischer 
und mährischer Ansiedler in Gakowa [aanv. OFB; Buhl, Eche-
le, Zimprich, Fölkl, Glaser, Haberhauer, Weis, Findels, Schin-
kele, Schimerka, Schneeweis]; idem uit Krusevlje: Brandeker; 
K. Stegh: Mathias Koller aus Wulzeshofen und M. Köller aus 
Hajos; H. Schwarz: Das Tierarztdiplom des Weil aus Neu- Arad 
... 1815 [uit Budapest; Deißinger].

Düsseldorfer Familienkunde [DFK], jg. 53, 2017-3. H.U. Os-
mann: Familie Papendell auf Hof Papendelle in Morp bei 
Gerresheim [ca. 1410-1660; Gruiter, von Winkelhausen, von 
Bruchhausen, Storm, Fix, Kiggen, Quad von Rade, Herbertz, 
zur Strassen]; M. Degenhard: Wahllisten des Roer-Departe-
ments - Mairie Grefrath [64 man]; A. Strahl: Musik am Hofe 
des Herzogs und Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-1653 
[Ballettmeister/Tanzmeister: Ballactor/Morian, Spreng, Bal-
lach]; M. Degenhard: Der Konskribierte J.W. Kölsch und seine 
Familie [1788-1827; Schmitz]; J. Kaldenbach: Die VOC 1633-
1798 mit 680 Düsseldorfern [alf. lijst Jacobie-Nos]; M. Degen-
hard: Ubersicht des Medizinalpersonals in der mairie Eckamp 
[lijsten per jaar 1809-1810 met bijzonderheden als leeftijd, 
dienstjaren, datum concessie, herkomst etc.]; H. Kuth: Schatz 
& Lagerbuch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 [verv., Lud 
Venhausen]; achterkant: wapen Friederichs.
 Idem, 2017-4. M. Degenhard: Anmerkungen zu einigen 
Familien Steingen im 17. Jh. [Leix, Ohmann, Kohl, Engelen, Da-
niels (met wapen)]; A. Strahl: Musik am Hofe des Herzogs 
und Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-1653 [verv.; Monie/
Monns, Sella/Scella, Solet]; M. Degenhard: Informationen zu 
Personen aus Düsseldorf im 18. Jh. aus dem Quittungsbuch des 
Ministers von Schaesberg [alf. lijst Baden-Neumann]; J. Kal-
denbach: Die VOC 1633-1798 mit 680 Düsseldorfern [verv. alf. 
lijst Nouwe-Zwaan]; M. Degenhard: Liste der Höchstbesteu-
erten des cantons Mettmann 1812 [130 man]; H. Kuth: Schatz & 
Lagerbuch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 [verv., plaatsen 
Brochaußen, Morp]; achterkant: wapen Brender.
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Emsländische und Bentheimer Familienforschung [AFEL], 
Bd. 28, 2017 nr. 140. W. Bockhorst: Die Urkunden der Häuser 
Devesburg und Stovern im Bestand IV Stovern des Archivs 
Havixbeck [14e-17e eeuwse aktenregesten; van Bevervorde, 
van Beveren, van Langhen, zu Diepholz, de Rode, van Lunen, 
van Bentlaghe, Herman van den Busch (richter in Zwolle), 
Johan van Yttersum Wolfsz x Ffye der Berte, van Snetlage, 
van der Strythoirst/Strythorst, Morryen/Morrien; Herman 
Mulerdt (keizerlijke schultes in Zwolle), Rengers, Lodige, te 
Varlo, thon Schevenhueß (burger in Enschede), von Ruten-
bergh, Bruggeman, von Dincklage, van Haersolte, Bentinck, 
Broersma, van der Marck, van Camont, van Aschebergh, 
Ripperda, von und zu der Recke, Hovel, von Stedingh, von 
Monnich, von Werndt, von Twickel, von Stael, Droste zu Sen-
den]; H. Voort: Vom Salzbergener Dominium der Grafen zu 
Bentheim, von Höfen, Abgaben und Diensten [Schriever, Nie-
meyer, Hamm, v. Derenthal, Wischebrinck, Hammeyer, Suth-
mejer, Westendorpf, Pieper, Gildeman, Dahlsing, Poggeman, 
Möllering, Lögering, Welling, Rolfing, Grave, Wintering, 
Hammeyer]; J. Kaldenbach: Emsländer im Notariatsarchiv ... 
Amsterdam [o.a. Brant, van Hoff, Valcksen, Dijterman, Blan-
ckert, Innendorp, IJpens, Mensing, van Nickelen, Holst, Bas-
ter, Vernier, Berkhuijs]; H. Voort: ‘Erpel mit Natt’: vom kulina-
rischen Besonderheiten Grafschafter Haushalte in früheren 
Jahrhunderten; M. Koers: Interessante Artikel aus dem 
Internet [historische wetenschappen verliezen terrein op 
universiteiten]; Verzeichnisse von 1592-1682 aus Haselünne 
[handschrift armenwezen gerestaureerd]; Frerener Stadtrat 
möchte 2019 feiern [akte uit 819 is een vervalsing uit kloos-
ter Corvey]; M. Crabus: Lingener Jüdin Henriette Flatow vor 
75 Jahren deportiert; C. van Bevern: US- Bomber ist 1944 bei 
Lingen in der Luft explodiert; V. Hagedorn: Die Bachs wan-
dern aus [familie van musici uit Andisleben (Thüringen), naar 
Portage/Minnesota 1848; Linse]; M. Fickers: Twist in Arkan-
sas und Twist im Emsland; C. van Bevern: Graves in Thuine: 
Opa Maler, Papa Maler, Enkel maler [schildersfamilie Grave]; 
H. Berentzen: Vom Rittergut zum Hoffnungshof [in Hange 
1303; Russel].
 Idem, 2017 nr. 141-142. H. Voort: Von Taufpaten in den 
frühen reformierten Gemeinden der Grafschaft Bentheim 

[vanaf 1598]; K.-L. Gal-
le: Frisius-Koke. Einige 
ergänzende ‘Splitter’ zur 
lutherischen Gemeinde 
in Lingen [Kokenmüh-
le; Mausoleum; Kla-
sing, Kooke, Bismeyer, 
Drees, Grote, Heemann, 
Schmidt, Naries]; S. Wit-
te: Luther als Vorbild. 
Mythos Pfarrhaus: Gött-
liche Harmonie auf Er-
den?; L. Remling: Sonn-
tags keine Tanzmusik. 
Ein Brief aus Hohenkör-

ben [1898; anonieme soldaat]; M. Fickers: Ein Zeitgenosse 
Luthers aus Meppen. Theodorich von Rheden erlebte den 
Reformator als Politiker [von Brandenburg-Anspach, Koper-
nikus]; H. Voort: Vier Brüder, drei Familiennamen [boerenge-
nealogie; in Osterwald: Walkotte geb. Röper, Hagedorn geb. 
Scholten-Bangen, Rolink, Grüpen, Rallink, Veltmann, Schie-
vink, Wolts]; M. Bollmer: Die Vorfahren des Chemie- Nobel-
preisträgers Ben Feringa [kwst. uit Barger-Compascuum en 
Groningen; kwn. 1-127, Rolfes, Hake, Wübben, Diessen, Berg-
mann]; Interessante Artikel aus Zeitungen und dem Internet 
[Cordes, Schoemaker, Haus Russell, Veltmann, Löning].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, jg. 56, 
2017. C. Lehmann: Das Ende einer Diebesbande auf Fehmarn 
im Jahre 1836/1837 [Branntwein, Philipp, Kanneberg, Westen-
dorff, Schumacher, Höpner, Klatt, Jäger-Ehler-Lafrenz, Ewers, 
Düring, Ide, Klemmesen, Klevesahl, Bernim-PLatt]; M. Schwahn: 
Christensson, Dänike, Frahm, Friedrichsen, aus Holstein vor die 
Tore Wiens [Zweedse tuiniers; Körner, Hübner, Rydberg, Krasny]; 
H. Jebsen: Der Name ‘Rode Johann’ in Dithmarschen im 15-18. 
Jh. [Kruse, Holm, Stelcke, Martens, Wydders, Teden, Karstens, 
Volkeff, Woldt]; E. Vöhringer: 7 Grabsteine um die Maria Magda-
lenen Kirche in Malente [Wallroth x von der Hude, Schwarck x 
Thormählen, Bonn x Lange, Schnack x Tamm, Graage, Dierck]; P. 
Kühl: Das Projekt ‘Chronik der Großfamilie Kühl’ [overzicht]; D. 
Oeding: Reise- und Kriegsberichte 1909-1917 [briefteksten; San-
ny, Hagner]; P. Drygalla: Kriegsanleihen im 1. Weltkrieg [populair].

Die Funzel [Bergische Verein. f. Familiekunde], 2017 nr. 96. 
OFB Bergisch/Märkischen Raum (11 plaatsen). Die Geschichte 
der Niederländisch-reformierten Gemeinde Wuppertal.

Mitteilungen [Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte], 2017 nr. 93. B. von Hennigs: Frühe Erinnerungen im 
preußischen Kreis Stormarn [monumenten in slot Reinbek en 
Trittau]; vergaderstukken: Der Hungerwinter in Kaltenkirchen; 
Lauenburg; Bischossitze in Norddeutschland; Castrum Brink 
bei Ballum; Fürstliche Witwen und Witwensitze; Die Eutiner 
Fürstbischöfe; die Herzöge von Plön].

Mosaik [Klever Land], 2017-3. S. Woonings: De crash van een 
bijzonder RAF Spitfire [Nederlands: officer C. M. Wheatley; 
sneuvelde 22 maart 1940; Jung]; D. Vollmer:Vorstellung der Ar-
beitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher [AGOFF]; 
N.J. Basqué: Haus Grieth [aanv.]; G. Voldenberg: 30 Jahre Mo-
saik; Neues aus dem Archiv [Laurentius Braem 1591, secreta-
ris kanselarij hertogdom Kleve]; J. Landgrebe: Kwartierstaaat 
Gerhard Luib (22) [Enck, Baumann, van Elsberg, Schulte-Brü-
ning, Hebestreit, Seegers].
 Idem, 2017-4. R. Teslau: Der Gocher Zinngießer Wilhelm 
Beeren 1842-1876 [historie; kopersmeden; uit Haelen/Heyt-
huysen/Zuid-Duitsland; ziektes door loodtoevoeging; Ra-
mazzini, Caris, Severyns, Grewidowski, Ambrosius]; G. Vol-
denberg: verv. Amtsblätter [Hallensleben, Moll; 1816 das Jahr 
ohne Sommer; uitbraak Tambora, tot 2600 km ver te horen; 
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stortbuien in Europa, 
overstromingen, ziektes; 
exportverboden; tekort 
aan paarden: uitvinding 
loopfiets door Freiherr 
von Drais]; recensie: Hoe 
Siebengewald in 1817 bij 
Nederland kwam; Kwar-
tierstaat G. Luib (23) 
[Seegers, Heisterkamp, 
Offenberg, Euwens, van 
Aerssen, Heicks, Aryus, 
Brauer, Bennings, Boss-
mann].

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, jg. 66, 2017-11/12. A. 
Ehrhard: Die Streiff von Lauenstein [lagere adel; von Boos, 
von Leuenstein, Wreden von Segelnstein, von Helmstadt]; 
M. Cappel: Leibeigene im Essweiler Tal vor Beginn des 30-
j. Krieges [Rheinheimer, Creuz, Biel, Hafener, Römer, Diez, 
Klinz, Diel, Preuel, Hensel, Wollenschläger, Doll, Weiss, 
Tönges, Keller]; F. Hüttenberger: Flucht über den Rhein be-
gründet hessischen Familienzweig der Hüttenberger [He-
genmeyer, Gerlach, Knippenberger, Lauber]; J. Fickert, K. 
Pfleger: Konversionen zum Christentum 1698 in Reichenbach 
und 1721 in Lauterecken [Joodse Benjamin wordt J.W. Remigs-
berger]; W. Esser: Anhänger des Inspirationswerckes in Bar-
belroth anno 1726 [Estermann, Gander, Sprenger, Holtz]; U. 
Keppel: Wiedersehen war seine Hoffnung [uit Kandel, WO 
I; Rothhaas, Weilemann, Jordan, Seringer, Strohm, Schulz, 
Deck]; Ph. Haller: Zwischen KZ und Gulag: Familienforschung 
im pfälzischen Arbeitermilieu [Brill, Seyl, Scheib]; U. Keppel: 
Hausgeschichten: Die Hauptstrasse 52 in Kandel [Baumann, 
Märker, Boé, Gerst]; W. Gertberg: Genealogische Daten zur 
Auswanderer-Familien [uit Mosisbruch en Hofstätten; Dully, 
Fröhlich, Pferdsdorf, Tulenne, Winckler, Wagemann, Vandy-
ke]; R. Henkel: Nachtrag zum Beitrag ‘Johannes und Franziska 
Möllinger’ [aanv.].

Roland zu Dortmund jg. 23/24, 2014/2015. Themanummer. U. 
Westermann: Westermann [uit Groß-Holthausen/ Holthui-
sen- en Dortmund-Chronik [Hofesnachfolge vanaf 1397, mijn-
bouwaktes; Dönhoff; Schulte, Kamann, Storck, Krämer, Port-
mann, Wienolds, Althüsers, Henkel, Kiepe, Dieckmann].

Als nieuw ruilabonnement begroeten wij:
Schriften des Vereins für mecklenburgische Familien- und 
Personengeschichte [MFP], vanaf Heft 1 in 2008: Orte, Kirch-
spiele und Ämter; Heft 2: OFB Kuhlrade/Ribnitz; Heft 3: Chro-
nik Mestlin/Ruest; Heft 4: P.C. Clemens: Susemi(e)(h)l seit 
1505 [met schema familie]; Familiennamen jüdische Mecklen-
burger; Knust; Memerty; Bohnsack; Heft 6: Von Holländern, 
Hofstellen und anderem [Fam. von Thünen]; Heft 7: Hoffol-
gen in Laupin/Leussow; Alt Meteln; Heft 8: Inventarsliste aus 
Güstrow; Heft 9: Vom Pastor in Kalkhorst und von Bauern in 

Loosen [Höfer]; Heft 10: 
Von Glockengeldern in 
Alt- Strelitz, Abschie-
bungen und anderem; 
Heft 11: Von Bauern in 
Klein Krams, vom Müller 
Grosschopff in Rehna 
und vom Pastor Cöltzow 
in Groß Brütz; Heft 12: 
Mitgliederverzeichnis 
2011; Heft 13: Von Wen-
den und von Bauern in 
Göhlen; Heft 14: Von Ra-
demachern, Dichtern, 

Fam. Brinkmans, Rostocker Hausbüchern und anderem; 2015 
Heft 15: Über Mecklenburger zu Hause, beim Nachbarn und 
weit weg ... [Pingel, Calsow, Grenadier Tönse]; 2016 Heft 16: 
Von Hebammen, Oberschulzen, Staatsaffären und Landver-
derberinnen [von Graevenitz, Sarnighausen-Tolkien, Siege-
mund, Wolke, Garling, Kortüm].
 Idem, Vorträge Heft 1-21, 1990-2012.
 Idem, 2017 nr. 17. Von Landschulen in der Griesen Gegend 
und anderes; A. Schwarm: Zur Geschichte der Landschulen 
im mecklenburgischen Domanium [kerspel Leussow: Warn-
ke, Meincke, Schlichting, Düffert, Rath, Dewerth, Haack; in 
Göhlen: Bredfeld, Sperling, Kuhlmann, Fehland, Hopp; in Klein 
Krams: Schult, Jahnke, Demmin, Pegler, Bollow, Grünwald; in 
Laupin: Boßel, Dase, Muchow, Perlien, Krüger, Lange, Döppe, 
Dähling, Nevermann; in Leussow: Bade, Gehrke, Friel, Betke, 
Grotkast; in Loosen: Lübke/Lütke, Hersen, Schminck, Lücke, 
Kiehn, Lübbe, Sass, Kopplow]; Aus dem Leben einer Hebam-
me [corr.]; W. von Restorff: Nummernsysteme in der Genealo-
gie [Schuback, Zimmerman, de Cisielski, Hollandt, v. Plessen].

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde Bezirksgrup-
pe Mittelrhein - Sitz Koblenz [WgfF], 2017 nr. 39. Omslag: 
wapen Zumbusch [beschrijving; uit Herbern, stamreeks 11 
gen., ca. 1615-heden; Osteroth, Caesem, Schweins, Berghoff, 
Zurbrüggen, Hoffschulte auch Thier und Angelmodde, Lüt-
ke-Twenhöfen]; H. & M. Priewer: Historisch-demographische 
Untersuchungen als Beitrag zur familienforschung (2) [verv.; 
o.a. protestante zuigelingensterfte lager dan bij katholieken: 
moedermelk minder]; K.-H. Bernardy: Rheinländer fanden 
neue Heimat im Banat [uit OFB Ulmbach-Neupetsch honder-
den mensen, gelokt door Oostenrijkse wervers]; K.-H. Reif: 
Weinerträge aus den ämtern Münstermaifeld, Kobern en 
Alken van 1652 [1 miljoen liter wijn: ruzies met de graven von 
Ley/von der Leyen zu Saffig; in Kobern/Coberen 73 wijnbe-
lastingbetalers, in Dieffelich 22, in Gondorff 13, in Niederfell 
31, in Lehmen 29, in Alcken 50, in Oberfell 28, in Cattenes 12, 
in Loeff 37, in Hatzenpfortz 38, in (Mosel) kern 40, in Müden 
36 en in Carden 16]; J. Kaldenbach: Natsteder Kriegsratsopfer 
in den Niederlanden 1690 [Dieppenbagh]; J. Kaldenbach: Ko-
blenzer Künstler 1788-1791 [d’Aubigny, Sales, Blümer, d’Engel-
bronner].
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Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte [ZMFG/
AMF], jg. 58, 2017-3. M. Bock: Ein Bauer auf dem historischen 

Schauplatz Obererzge-
birge [Valentin Lehmann 
1587-1685 uit Oberschö-
na; Englert, Hofmann]; 
F. Spring: Bürger und 
Einlieger von Garz auf 
Rügen (3) [1696/97; 
naamlijsten Kämmerei-
rechnungen]; H.-G. Reu-
ter: Gegenreformation 
auf dem Eichsfeld - ein 
Perspektivwechsel [Er-
innerungen der ev. Pfar-
rersfrau H. Wuttke-Lanz; 
1868-1958]; U. Zigan: 
Stammreihe Familie En-

demann aus Schlieben; P. Engel: Die sachsen-meiningische 
Familie Axt [Diez, Rieneck, Venter]; D. Urban: Urban trifft Ur-
ban [Nuhr, Scholtze, Förster, Sauermann, Schöbel, Hänsch, 
Krauspe, Lorenz, Droßel, Fiedler, Schöne, Prauß, Mücklisch, 
Delag, Schlage, Jähne].
 Idem, 2017-4. V.K.E. Sauerzweig: Der Erfurter Kupfer-
schiedemeister Nikolaus Sauerzweig (vor 1585-1650) [met 
testament]; H.-D. Lämmel: Johann Lämmel (1644-1705) - ein 
sächsischer Generalkriegszahlmeister [Türkenkriege; Hollän-
der-Windmühle in Possendorf; Kretschmar, Neuber, Trosch, v. 
Egidy, Nerger]; P. Engel: Meine thüringischen Vorfahren Thilo 
[Hartung, Dähn, Steinbrück, Bechmann, Nagel, Schwabhäuser, 
Breitenbach, Deise, Weichhardt, Meusemann, Siebold, Dutin-
tey/Dudenhey, Scherl, Trübenbach]; F. Spring: Bürger und Ein-
lieger von Garz auf Rügen in Einwohnerlisten 17.-18. Jh. [verv.; 
1700-1703]; M. Bock: über Tod und Begräbnis des Dubroer 
Bauern Michael Wille 1714 [uitgebreid in het Totenregister 
wegens omstandigheden en dronkenschap; Engmann, Maloin, 
Götzin, Prinz, Budriens, Gezschmer, Boges]; J. Kaldenbach: 
Berliner Archiv in Den Haag gelandet [bij CBG; Nothmann uit 
Berlijn, Deen].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde [ZNF], jg. 
92, 2017-3. A. Zaage: Meine geheimnisvolle Ahnin aus der 
‘Babyklappe’ [onderzoek in Denemarken; Klüver, Stamer-
johann, Loof, Reimers, Trampe, Romans]; H. Bichels: Opfer 
der Revolutionsjahre 1918-1920 [Heinbokel, Engelhard, Puls, 
Fürl, Messner, Fubel, Kähler, Kwiatkowski, Lenz; alf. lijst: Al-
lerding–Wolff]; E. Albers: Eine ungewöhnlich lange Heirats-
kette im Raum Elsdorf [11 huwelijken: Cordes, Stockers]; O. 
Puffahrt: Ein Soldatenregister aus der Franzosenzeit [in von 
Bernstorffs archief; naamlijsten per rang; b.v. Carabinier: Ahl-
born-Wollbrecht]; A. Peterburs: Geesthacher Trauungen 1662-
1678 nach den Amtsprotokollen von Bergedorf [chronologi-
sche naamlijsten].
 Idem, 2017-4. R. Eckermann: Geldregister des Amtes 
Schwar zenbek [uit Dassendorf in Lauenburg; 1692-1711; naam-

lijsten redders en slachtoffers: Uhrbrock, Kiehn, Reimers, 
Schlottau, Behren, Schmidt]; J.P. Strohsal: Ein Schiffsunglück 
vor Juist [1866, stranding ‘Excelsior’, Ubben, Altmanns, Koll-
berg, Reichel, Loop, Fick, Freudenthal, Reese, Schacht, Six, 
Rüsch, Issendorf, Riephoff]; L. Kühnl: Johanna Stegen (1793-
1842), das Heldenmädchen von Lüneburg [kwst. 44 kwn. Plus 
een uitloper; Hindersin, Behrens, Schröder, Meyer/Meiger]; 
R. Schomacker: Resümee eines Familienforschers [mogelijk-
heden]; O. Puffahrt: Trauungen von Ortsfremden in den KB 
von Schnackenburg/Elbe (1729-1733) und Gartow (1750-1753) 
[naamlijsten: Philippi].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [AgoFF], 
jg. 65, 2017-3. G. Kruse: Joachim Goldberg - ein Revaler Rats-
herr im 16. Jh. [Granzin/Grenzin, 1530, grafsteen, wapen; Del-
linghausen, Hunninckhusen, Rotert, Embsinghoff, Bretholt, 
Hünerjäger, Hersefeld]; vervolg Kirche zu Liskow; Kodlubaj, 
Blizinski, Zarebina, Adamus, Nowicki]; Ortsnamen und ihre 
veränderungen ... Schlesien [Rospond, voorbeelden]; I.M. H. 
Gießler.
 Idem, Arbeitsbericht AGoFF 2017-3. Reis naar Ka-
lisch, Masuren; Einbürgerungsunterlagen in Preußen; Mar-
tin-Opitz-Bibliothek digitaliseringen, idem uit Servië: Bajmok, 
Subitica/Szabadka, Supljak/Ludas, en Volksliste 1934 van 
Kreis Colmar/Chodziez, Piaristengymnasium in Horn 1657-
1687 en Salzburger DTB.

Frankrijk
Stemma, [Île-de-France], jg. 39, 2017-4 (156). B. Jérôme: Paul 
Guériot, l’homme, l’avocat, l’édile, le maire [1860-1949, burge-

meester van Sartrouville 
1914-1925]; J Mialet: De 
la perséverence, tou-
jours de la perséverence 
en généalogie [voorou-
ders van Marie Jeanne 
Cardot 1711-1796]; L. 
Quennet: Ascendance 
francilienne de Lauren-
ce Quennet [verv.; kwn. 
9436 en hoger]; G. Callu: 
Aux hasards de la route 
[verv. kinderen onderweg 
overleden]; B. Jérôme: 
Canton d’Argenteuil hors 
les murs, les mariages 

de l‘an VII et VIII [huwelijken werden toen alleen gesloten op 
de dagen 10, 20 en 30 van de republikeinse maandkalender]; B. 
Jérôme: Les sourciers tiennent congrès à Sartrouville [wichel-
roedelopers, april 1913].
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Groot Brittanië
Genealogists’ Magazine, jg. 32, 2017-8. J. Kimber: Scandal, 
slander and seduction [Berrow, Crockett, Fowler, Gamble]; 

M.M. Wood: John Wood, 
master of the Peregrin 
[scheepsnaam; John 
was een ‘Mariner, of 
Radcliffe in the parish 
of Stepney/Middlesex’, 
oud 30 j. in 1651; schip 
in beslag genomen in 
de Slag om Leghorn in 
1653 door de Hollandse 
schepen Roode Haes 
en Zwarte Arend]; Ch. 
Birch: The Burt family 
of St. Kitts and Nevis 
[met verwantschaps-
schema en wapen; 9 

gen., 1613-2004; Pym, Mathew, Heyliger (dr. van John H., 
gouverneur van St. Eustatius)]; M. Noble: Why was Hannah 
Bowyer guilty? [kreeg buitenechtelijk kind; klassejustitie]; 
A. Walton: The Bailey brothers: benefactors of bells [met 
geneagram 4 gen., ca. 1775-1946]; A. Camp: Georg Gair (or 
Sutherland) [alias Robert Gayre of Gayre and Nigg (1907-
1996), secretaris-generaal van de Vith International Con-
gress of Genealogy and Heraldry in Edinburg 1962, vervalste 
zijn afstamming, verkreeg daardoor adeldom in GB en Ier-
land, opgenomen in Burke’s Landed Gentry 2001 en Burke’s 
Peerage 2003; vergelijkbaar geval was zijn naaste collega 
Terence McCarthy, die claimde Prince of Desmond and Lord 
of Kerslawney te zijn, 1999].

Oostenrijk
Adler, Bd. 29, 2017-2/3. J. Budischowsky: Die Industriellen-
familie Puthon 1724-1870 [Peisser von Wertenau, de Sant 
Nicolo von Stachelberg, von Lilien, von Wildmann, von Bou-
viez, von Morkowitz, von Badenfeld, von Witzingerode, Van-
ossi, zu Harbach]; A. Kerschbaumer: Ein Krösus im Küsten-
land [von Reyer, v. Milessi, Edlmann, Prokesch v. Osten]; K.J. 
Fellhuber: Jene Gräfin Majlath-Waldmüllers Portrait der 
Familie Kerzmann ... [1835]; G. Frölichsthal: Das Fürstenrecht 
und seine Geltung bis heute [tekst lezing: hoher Adel, Haus-
recht]; H. Dolezal: Im Wiener Dorotheum versteigerte Adels-
diplome und Wappenbestätigungen etc. 2010-2016 [veiling-
lijsten: Aigner-Zürchauer]; recensie österreichs Orden und 
Ehrenzeichen I.
 Idem, Systematisches Inhaltsverzeichnis Adler 2015-2016; 
ook op familienaam.

Zuid-Afrika
Capensis, 2017-3. A. Connell: The South African Lafite Family 
[onderzoek via archieven eiland Reunion op Google; paren-

teel 5 gen. 1878-heden; 
Sylvester, Malet, Vink]; 
O. Malan: Stellenbosch 
se kerke en prekstoele 
[4 kerken sinds de stich-
ting van de NG gemeen-
te aldaar in 1696]; O. 
Malan: Kommentaar op 
dokumentering van on-
benaamde kinders [stelt 
voor om kinderen zonder 
naam uit doop- en over-
lijdensregisters weg te 
laten uit de stamboom 
of gezinsstaat, maar 
deze als een noot bij de 

moeder te vermelden]; J. Cilliers: Settler family formation at 
the Cape: Using genealogical registers as a novel source for 
historical demography [studie over gezinsvorming; patroon 
wijkt af van West-Europa]; S. Malan: Gerhard Geldenhuys 
presteer by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns [voor zijn verdiensten onderscheiden met de genealo-
gieprijs 2017].
 Idem, 2017-4. S. Malan: Toevallighede in genealogie: 
Smuts [zoektocht op Smits en Smeets]; S. Herbert: The Del-
bridge family’s contribution to early 20th century Kalk Bay – 
Muizenberg (1) [afkomstig uit Cornwall, 1885]; D. & T. de Klerk: 
A new De Klerk family [van Beaufort West district, 6 gen., 
1815-2011; Esbach, Theron, Williams, Forbes, van der Linden, 
Saaiman]; D. de Villiers: Hendrik Cloete se verbintenisse met 
die Overberg [Loubser, Tempel, Pasman, van der Merwe].

Verder ontvingen wij:
Archivar, jg. 70, 2017-4.
Jahrbuch Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 
2017 nr. 66.
Mitteilungen [Ges. f. Frankische Fam.k.], 2017 nr. 55.
Sächsische Heimatblätter, 2017-4. Das Augustiner-Chorher-
restift St. Afra in Meißen; tijnsregister van 1539; M. Donath: 
Das Rittergut Jahna in Niederjahne [von Honsberg, Mönch, 
Pflug, von Thumshirn, von Ende, von Heineken].
The British Columbia Genealogist, vol. 46, 2017-3. I. Brown: 
Hallowed ground: stories of the Yale pioneer cemetary 
[Mayes]; R. Whitlock: A return to early Saskatchewan familiy 
roots [Whitlock, Kennedy, Scarfe].
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Vanalles
In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met genealogie 
te maken heeft. Het is een wegwijzer in het digitale doolhof van websites, 
boeken, tijdschriften en regels. In deze rubriek geven we u tips, trucs 
en adressen. Vanalles is een inspiratiebron voor de genealoog. Het is 

een leidraad voor uw naspeuringen met Vanalles om uw onderzoek 
gemakkelijker te maken. En het mooiste van alles: ook uw tips, stukjes, 
trucs enz. zijn (meer dan) welkom. Kortom een rubriek over van alles. 
Geschreven door Antonia Veldhuis.

Column, websites, afbeeldingen, kranten
tips, trucs, boeken, weetjes, pdf's, CD-roms

Zeven jaar lang hebben Robyn en ik op de website www.ngv.nl 
de Column Webdigit@@l verzorgd. Vanaf nu kunt u ons op deze 
plaats vinden.
Voor de mensen die de rubriek op de site niet lazen: Ik (Anto-
nia Veldhuis) was 44 jaar werkzaam als cartografisch teke-
naar bij de Provincie Fryslân en doe al jaren aan genealogisch 
onderzoek. In mijn vrije tijd (altijd dus) ‘werk’ ik als gids in het 
Provinciehuis, hou lezingen over familie- onderzoek en inter-
net en (onder andere) jureer (Fries) toneel.
Robyn Steensma is de Provinciearchivaris van Fryslân. Hij is 
zowel in zijn werk als in zijn vrije tijd betrokken bij genealo-
gisch onderzoek. Ook bij de website van het dorp Mantgum 
is hij actief. Ik noemde de site (www.mantgum.com) in de Co-
lumn Webdigit@@l van juli 2017 in verband met veranderde 
huisnummers door de tijd heen. Ik schreef dat die voor Mant-
gum te vinden zijn op bovengenoemde site via Het Dorp en 
Werkgroep Historie Mantgum, onder Ald Mantgum.

In de gevel van het Provinciehuis zit naast de voordeur een 
steen met daarop de tekst ‘Jins dreamen no, jins skiednis 
skielk.’ Voor de mensen die het Fries niet machtig zijn: je dro-
men van nu is de geschiedenis van weldra. Het staat voor de 
huidige dromen en de toekomst die binnenkort aanbreekt. 
Voor genealogen wellicht omgekeerd: vanuit de toekomst 
kijken we terug op dromen van voorouders. Van veel van onze 
voorouders weten we de dromen en wensen niet, ik pleit dus 
voor het doorvertellen van verhalen.
Vertel aan de volgende generatie wat opa/oma wenste, waar 
uw ouders van droomden en wat u zelf wilt bereiken of doen. 
Van veel landgenoten die in de vijftiger jaren naar Canada 
vertrokken weten we dat ze ervan droomden daar een bete-

re toekomst op te bouwen. Mijn oom was daar één van. Later 
vertelde hij dat ze waarschijnlijk in Nederland hetzelfde had-
den bereikt. Alles was niet zo soepel verlopen als ze hadden 
gehoopt en verwacht. Mijn tante ging daarna nog een stapje 
verder. Ze zei: ‘Het had niet gemoeten’. Veel Nederlanders 
hebben familie die emigreerde. Misschien zijn er nog brieven 
in de familie waarin ze vertellen over hoe het ze verder ver-
ging.

In mijn Column 78, schreef ik over een project in het kader van 
Leeuwarden-Fryslân, dit jaar Culturele hoofdstad van Euro-
pa. Iedereen die in Leeuwarden woont of er iets mee heeft of 
had kan meedoen aan een project om zijn/haar verhalen en/
of dromen te verzamelen. Die kan men in een buisje doen, dit 
wordt zo voor de toekomst bewaard. Op www.dnalwd2018.nl 
kunt u meer te weten komen over dit project.

Voor u uw (nieuwe) onderzoek start is het nuttig eerst eens 
na te gaan wat er over de familie of persoon is geschreven. 
Dit om te voorkomen dat u kostbare tijd steekt in iets wat al 
is gedaan. Een belangrijk naslagwerk hiervoor is het Genealo-
gisch repertorium van jhr. mr. dr. E. A van Beresteyn. Kortweg 
De Beresteyn genoemd. De eerste druk verscheen in 1933, 
met in volgende drukken aanvullingen. Mijn Beresteyn is de 
vierde druk, uitgegeven in 1972 door het Centraal Bureau 
voor Genealogie. In twee delen staan alfabetisch alle families 
waarover (drie generaties of meer) is gepubliceerd en waar u 
dat kunt vinden. Er zijn drie supplementen, ze zijn bijgewerkt 
tot 1994. Voorin de serie staat de tekst ‘Het Genealogisch Re-
pertorium zal aan hen, die het raadplegen, de weg wijzen naar 
veel onvermoede bronnen en aldus een niet te onderschatten 
hulpmiddel zijn bij het opzoeken van gegevens over personen 
en geslachten.’
Op hetzelfde gebied, maar dan speciaal voor Groningen, is 
de Genealogische bibliografie voor de provincie Gronin-
gen van W.G. Doornbos. Deze is bijgewerkt tot de 4e druk 
in 2007. Ongetwijfeld zijn ze er ook voor andere provincies. 
Mail ze me!

Digitaal kunt u zien wat er over uw naam/familie te vinden is 
op de website www.cbg.nl van het CBG, Centrum voor Fami-
liegeschiedenis. Bij Doorzoek alles: de gezochte naam intik-
ken, Zoek geven en naar het blok CBG Bibliotheek gaan. Hier 
heeft u keuze uit Bibliotheek, Biografische index en Genea-
logisch repertorium. Het blauwe knopje Uitleg spreekt voor 
zich. Het verdient aanbeveling om (voorlopig) in de Beresteyn 
en op de site van het CBG te zien. 

1. Jins dreamen no. Foto Klaas Pot
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Voor de startende genealoog staat er veel moois onder Ont-
dek mijn verhaal. Een uitleg over wat genealogie is, cursus-
mogelijkheden, begrippen en wapens. Onder Onderzoek mijn 
verhaal gaat de site hier nog wat dieper op in, in vier stappen.
En wellicht een open deur: kijk voor u met een onderzoek be-
gint ook even in uw (mappen met) aantekeningen. Mogelijk 
noteerde u in het verleden al over de door u gezochte per-
so(o)nen.
Voor onderzoek naar een persoon is het handig om te zoeken 
in persoonlijke papieren, zoals trouwboekjes, foto’s, geboor-
tekaartjes, krantenknipsels en films.

Daarna volgt het zoeken in boeken. Als u net zo moeilijk weer-
stand kunt bieden aan het kopen van boeken als ik, dan heeft 
u misschien zelf ook al een eigen bibliotheekje opgebouwd. 
Voor de aardigheid heb ik even gemeten hoeveel genealo-
gisch en aanverwant ik heb: twaalf en een halve meter (ge-
schreven lijkt het niet zoveel). Uiteraard hebben archieven, 
bibliotheken en universiteiten ook lectuur. Soms zijn ze online 
te lezen. En dan zijn er natuurlijk de door Google gedigitali-
seerde boeken. Onlangs vond ik hier een paar pracht werken 
met daarin vrij ver uitgewerkte genealogieën die ik als kap-
stok voor mijn onderzoek kon gebruiken. Wel controleerde ik 
zoveel mogelijk. Het adres is www.books.google.nl.

Miljoenen gedigitaliseerde boeken die rechtenvrij zijn kunt u 
hier doorzoeken.
Na het intikken van een naam in het zoekscherm krijgt u 
(eventueel) treffers. U kunt nu aangeven hoe u de boeken 
wilt zien. Voor (uitgebreider) zoeken in een boek verdient het 
aanbeveling via Tools, Alle boeken en het pijltje Voorbeeld 
beschikbaar of Gratis eBooks via Google te selecteren. In 
het eerste geval worden niet alle bladzijden getoond (hopelijk 
wel die u nodig hebt), in het laatste geval kunt u een boek in 
pdf-formaat downloaden. Natuurlijk kunt u ook de optie Alle 
Boeken of eBooks via Google kiezen. Een gedrukt boek aan-
schaffen of een eBook kopen zijn dan de mogelijkheden. Vaak 
direct al vanuit de site.
Een paar boeken die ik (gratis) in pdf verkreeg en die nuttig 
waren voor mijn onderzoek:
*  Batavia Illustrata ofte Hollandsche Chronyck door H.S. van 

Leeuwen, uit 1685.

*  Nederlandsch geslacht-stam- en wapen-boek waarin voor-
komen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familien in 
de zeven verenigde provincien enz.’ Een boek uit 1785, diver-
se delen.

*  Glans en glorie van de Grote Kerk: het interieur van de Alk-
maarse Sint Laurens.

*  Rechtsgeleerden in Holland en elders, afgescheijden in VI. 
Deelen, 1768.

En nu nog wat tips
Tip (1): Gratis Nieuwsbrieven houden u op de hoogte van nieu-
we bestanden. Onder andere NGV, KB, Delpher. Zie betreffen-
de websites.
Tip (1a): Lees voor u op websites gaat zoeken eerst even de 
zoekinstructie. Vooral belangrijk voor het gebruik van wild-
cards (tekens zoals * ? of % i.p.v. één of meer letters), die zijn 
niet in ieder zoekprogramma gelijk. Kijk ook naar de links, 
deze geven meer informatie.
Tip (2): Controleer gegevens die u van internet haalt. Zelfs in 
betrouwbare sites kunnen (tik)fouten zitten.
Vraag altijd toestemming aan de beheerder van de site indien 
u een afbeelding wilt gebruiken. Er kunnen rechten op zitten.
Tip (2a): Als u een persoon niet kunt vinden, zoek dan ook eens 
op de naam van de partner en/of de ouders.
Tip (3): Is een akte niet te downloaden, maar wilt u toch een 
afdruk? Gebruik dan het Windows knipprogramma. Dit is te 
vinden onder Bureau-accessoires. U kunt het, d.m.v. het in-
drukken van de rechtermuisknop, aan uw taakbalk vastma-
ken.
Tip (4): Wilt u een website later weer zien maak dan een print. 
Of sla hem op als pdf-document. Nadat u Afdrukken selec-
teert kiest u bij Wijzigen voor Opslaan als pdf (i.p.v. de daar 
geselecteerde printer).
Tip (5): Kijk voor u een archief gaat bezoeken eerst even op 
hun site. Of bel ze. Dit voorkomt dat u een tevergeefse reis 
maakt of in de studiezaal stukken bekijkt die u thuis kunt zien. 
Archiefstukken kunt u (vaak) online reserveren.

Dit was de eerste aflevering van deze nieuwe rubriek Van al-
les. U wordt hierbij uitgenodigd tips en trucs te sturen.
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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

Beste leden,

Onlangs hebben jullie de elektronische nieuwsbrief inzake de 
vele vacatures ontvangen. Ook zijn verschillende vacatures 
bij vacaturebanken gemeld. Er zijn veel reacties binnengeko-
men van verschillende aard. Uiteraard reacties van leden die 
zich als vrijwilliger willen inzetten, waarvoor dank en hulde. 
Daarnaast hebben wij reacties ontvangen van veelal oudere 
leden die niet (meer) in staat zijn zich actief voor de vereni-
ging in te zetten vanwege hun leeftijd, afstand tot het Infor-
matiecentrum, ander vrijwilligerswerk of privé-omstandig-
heden zoals het zijn van mantelzorger. Uiteraard alle begrip 
daarvoor. Veel van die berichten gingen gepaard met de beste 
wensen voor het bestuur en de vereniging, niet alleen vanuit 
Nederland, maar ook vanuit Australië. Daar zijn we blij mee. 
Daarnaast ontvingen we reacties van verschillende leden die 
in het verleden teleurgesteld zijn bij hun vrijwilligerswerk 
voor de vereniging, zowel landelijk als bij afdelingen. Dat is 
natuurlijk erg jammer en vervelend voor betrokkenen. Toch 
hebben ook deze reacties hun nut omdat wij in alle geledingen 
van de vereniging moeten nadenken of wij goed met onze vrij-
willigers omgaan. Waar gehakt wordt vallen spaanders, ook 
bij vrijwilligerswerk, maar uit incidenten moeten wij wel leren. 
Dat zijn wij aan onze leden verplicht.
Wat betreft de positieve reacties merk ik op dat mij gemeld is 
dat bij één afdeling is voorzien in de vacatures van voorzitter 
en penningmeester. Andere meldingen heb ik (nog) niet ont-
vangen. Twee leden hebben aangegeven te willen meelopen 
met het hoofdbestuur. Er heeft zich een kandidaat gemeld als 
coördinator Communicatie, en een medewerker die op basis 
van Google Analytics het gebruik van de website wil analyse-
ren. Verreweg de meeste mensen hebben zich gemeld voor 
het digitaliseringsproject, waaronder scanvoorbereiding in 
Bunnik, bij elkaar ongeveer twintig mannen en vrouwen.
Ondanks dit bemoedigende aantal positieve reacties is er 
nog volop werk voor bij voorbeeld ICT- en communicatieme-
dewerkers. Reageren kan nog steeds. 

Peter de Bruin, voorzitter

De inning van de contributie over 2018 verloopt langzamer 
dan gehoopt, maar het gaat goedkomen. Veel leden moeten 
nog wennen aan de nieuwe betaalmethode via Stichting Mol-
lie Payments. De tekst van de factuur is aangepast. In de nieu-
we tekst staat nu ook de mogelijkheid om een handmatige 
overboeking naar onze ING-rekening te doen. Dan wel graag 
het lidnummer vermelden, want dat scheelt een heleboel 
zoekwerk. Voor het uitvoeren van de betaling via de betaal-
link naar Mollie is het nodig om ingelogd te zijn op de nieuwe 
website. Moet je wel het wachtwoord weten. Indien je niet 
meer beschikt over een actueel wachtwoord verzoeken wij 
om GEEN nieuw profiel aan te maken maar ga naar de home-
pagina van https://ontdekjouwverhaal.nl en type het woord 
‘wachtwoord’ in bij het witte kader met het vergrootglas in de 
bovenbalk. Daar verschijnt dan ‘Admin_Handleiding_bij_verge-
ten_wachtwoord_2017-12-22’. Klik hierop en volg de instructie. 
Leden zonder e-mailadres ontvangen een factuur per post 
met het verzoek deze tijdig te betalen. 
Wij gaan samen met de betrokken medewerkers het proces 
evalueren en waar nodig aanpassen. Voor een hanteerbare le-
denadministratie is het wel gewenst dat we beschikken over 
e-mailadressen van zoveel mogelijk leden. Ik doe een drin-
gend verzoek aan iedereen, die dat nog niet heeft gedaan, om 
het e-mailadres te sturen aan ledenadministratie@ngv.nl. Om 
zorgvuldig gebruik te maken van de e-mailadressen volgen wij 
de geldende privacyregels en in elke nieuwsbrief, die wij ver-
sturen, staat onderaan de mogelijkheid om je voor de nieuws-
brief uit te schrijven, daarna wordt je e-mailadres alleen nog 
maar gebruikt voor administratieve doeleinden.
Met bovenstaande informatie en maatregelen hoop ik dat we 
op weg zijn naar meer tevreden leden zodat je met plezier ge-
bruik maakt van de dienstverlening van de NGV.

Arie van Herk, secretaris
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Aanvullingen en verbeteringen 2

Gens Nostra jg. 72 (2017) nr. 3, p. 130 Bij de voorplaat. 

Rita Pierar meldde ons dat, in tegenstelling tot wat hier ge-
publiceerd is, geen leden van dit gezin aantoonbaar in Londen 
zijn geboren. Hoewel dit stukje was geschreven met drie 
bronnen als referentie, geven deze bronnen volgens haar niet 
de juiste informatie. Op basis van de door Rita geleverde in-
formatie, volgt hieronder een aangepaste fragmentgenealo-
gie van Palamedes Stevensz.

Fragmentgenealogie van Palamedes Stevensz

Generatie I
I. Palamedes Willemsz Stevens1 (Stevers3), geboren Vlaan-

deren1, 3 (volgens anderen in Delft of Londen,11) beeldhou-
wer1 en edelsteensnijder, woonde in Delft toen hij door 
Jacob van Schotland14, 15, werd ontboden naar het hof9 [in 
Edinburg], en trok misschien met hem mee naar Londen1  

toen Jacobus ook koning werd van Engeland14, keerde 
later terug naar Delft, overleden Delft 7 februari 1651, 
trouwt South-Leith (Midlothian, Schotland) 6 jan 1601 Ma-
rie Arsene (in Delft Maeijken van Naerssen genoemd13), 
overleden na 4 september 1644 (ze was op die datum nog 
getuige bij de doop van haar kleinkind Guilliam Palame-
des), dochter van Dirck Jansz van Arsene en Antonia Wil-
tens.

We weten niet wanneer Palamedes naar Schotland vertrok 
maar het was in ieder geval voor 6 januari 1601, want op die 
datum trouwde hij daar. Bij de doop van zijn zoon William 
wordt hij Palemedes Stevens genoemd, bij Antonius wordt hij 
Palemedes Stevens or Williamsoun genoemd en bij Palame-
des, wordt hij Palamedes Stevins genoemd. 
Van de familie van Naerssen/ van Arsene zijn meer leden in 
Schotland7, zie afb. 2. 

Uit dit huwelijk:
1.  William Palamedesz Stevens, gedoopt Leith (Schot-

land) 19 apr 16017, 9: (getuigen: James Hutchieson en 
Willem van Arsene), kleermaker, begraven Delft 29 
april 1668 of 168811

 Hij ondertrouwt (1) Delft 22 april 1628, trouwt Delft 14 

mei 1628 (als jongman wonend in de Dirck Langsteeg 
en jongedochter wonend aan de Korenmarkt), Aniet-
gen Davits, gedoopt (ned.ger.) Delfshaven 27 mei 
1609, (getuigen: Phillips Pietersz, Annetge Pietersdr 
en Baer tge Ariens), begraven Delft 26 juli 1641, doch-
ter van N. Davidts en Trijntje Jansdr, ondertrouwt 
(2) Delft 22 februari 1642, trouwt Delft 9 maart 1642 
(bruidegom woont Oude Delft, de bruid op de Verwers-
dijk) Maertgen Stevens van der Steijn, begraven Delft 
(Oude Kerk) 28 september 1676, dochter van Steven 
van der Steijn.

Dat Guilliam de broer is van de schilders Antonie en Palame-
des Palamedesz staat in ‘De achterkant van de Roem’ van An-
nette de Vries, blz 10711.

2.  Anthonij Palamedesz Stevens, gedoopt Leith (Schot-
land) 9 november 16027, 10 (getuigen Willem Vannarsen, 
Jaques le piper en/of James Hay) (volgens anderen in 
Delft 16015, 11), genreschilder, overleden Amsterdam 27 
november 1673.

1. Huwelijk van Palamedes Stevens en Maries Vanarcen. www.familyse-
arch.org.

2. Andere van Arsens/Arsone ed. in South Leith7

3. Doop van William Stevens. www.familysearch.org.
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 Hij ondertrouwt (1) Delft 16 maart 1630, trouwt Delft 
30 maart 1630 Anna Joost (Annetgen) Hoorendijck, 
overleden Delft 17 oktober 1651, dochter van Joost van 
Hoorendijck, ondertrouwt (2) Delft 14 december 1658, 
trouwt Delft 29 december 1658 Agatha (Aagje) Woe-
dewart/Woodward, gedoopt Delft 26 december 1621, 
dochter van Arthur Woodwart (engels koopman, die 
zaken deed met drukkers in Delft) en Catharina (Trijnt-
gen) Aelbrechtsdr. 

3.  Palamedes Palamedesz I Stevens (Stevaerts), alias 
de oudere, gedoopt Leith (Schotland) 6 aug 16055, 7, 10  
(ouders daar vermeld als: Palamedes Stevin en Marie 
Vanarsin) (volgens anderen gedoopt Londen1 in 16075, 
schilder van krijgsverrichtingen in Delft [van 1631-1632 
in Antwerpen11], hij zou gehandicapt zijn10, overleden in 
1638, begraven Delft 28 maart 1638. Hij ondertrouwt 
Delft 19 januari 1630, trouwt Delft 3 februari 1630 Ma-
ria Ewoutsdr van Sgravenzande Storm, geboren voor 
1610, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 11 oktober 1695, 
dochter van Ewoud Dircx van Sgravenzande en Aeff-
gen Lourijsdr van Swaenswyck.

4.  Susanna Palamedes, doop niet gevonden, overleden 
Delft 3 maart 1654, begraven Oude Kerk, ondertrouwt 
Delft 22 november 1646, trouwt Delft 7 december 
1646 Jan Aelbrechtsz Verschou.

5.  Gabriel Palamedesz, gedoopt Delft 28 februari 1618 
(getuigen: Claes Jacobsz van Corteen en Maertgen 
Jansdr), begraven Delft (Oude Kerk) 3 mrt 1618.

Zoals gewoonlijk roept elk antwoord weer nieuwe vragen op. 
We zien uit naar antwoorden op deze vragen:
1.  Gezien het leeftijdsverschil tussen Palamedes en Gabriel 

is het waarschijnlijk dat uit dit huwelijk meer kinderen 
geboren zijn. Dopen in Londen zijn (nog) niet gevonden en 
het doopregister in Delft begint pas op 9 oktober 1616.

2.  Is bekend wanneer het gezin Palamedes terugkeerde naar 
Delft?

3.  Is er een testament of een boedelscheiding na de dood 
van Palamedes ‘de Oude’?

Maja Westhoff

4. Doop van Antonius Stevens. www.familysearch.org

5. Doop van Palamedes Stevins. www.familysearch.org.

6. Palamedes Palamedessen, gravure door Anton van Dyck

Bronnen
1. Aa, A.J. van der (1874) Biografisch woordenboek der Nederlanden, etc.
2.  Archive.org: http://www.archive.org/stream/oudholland00roevgoog#page/

n176/mode/2up, blz 164.
3.  Boitet, Reinier (1729) Beschryving der stadt Delft.
4.  Bryan’s dictionary of painters and engravers (Volume 3) pagina 127.
5.  Collectie Delft: http://collectie-delft.nl. 
6.  Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren.
7.  Hallen, A.W. (1890) Northern Notes and Queries or the Scottish antiquary, 

Volume 4, p. 175.  
8.  Houbraken ,Arnold (1753).De grote Schouburg der nederlantsche konstschilder 

en schilderessen, 1753.
9.  Liedtke, W., e.a. (2001) Vermeer and the Delft School. Yale University Press: p. 322
10.  Familysearch.
11.  Vondel humanities: http://vondel.humanities.uva.nl/ecartico. The Ecartico 

database van de Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age.
12.  Weyerman, Jakob Campo (1769) De levensbeschryvingen der Nederlandsche 

konst-schilderss en schilderessen.
13.  Wiki Delft: www.wikidelft.nl.
14.  Wikipedia.en: Hij vertrok vanuit Edinburgh naar Londen op 5 april en arriveerde 

in londen op 7 mei https://en.wikipedia.org.
15.  https://www.genealogieonline.nl/stambom-kok/I3915.php: er waren 10 kinderen!
16.  Wikipedia: Wikipedia.nl. Als bron van deze tekst wordt vermeld Boitet, zie bron 3.
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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 zitten.

Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het 
belooft hét grootste evenement op het gebied van familiege-
schiedenis in Nederland te worden. Op het programma staan 
lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. 
Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter 
Winsemius en Maarten Larmuseau. Nieuw dit jaar zijn de kin-
deractiviteiten. De organisatie is in handen van CBG|Centrum 
voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL). 

Het CBG organiseert het Famillement tweejaarlijks met een 
regionale partner-organisatie. Dit jaar vindt de vierde editie 
plaats. Het is een gratis evenement dat zowel leken als gevor-
derden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bie-
den heeft. Dit jaar is Leeuwarden als locatie gekozen omdat 
de stad culturele hoofdstad van Europa is. Het Famillement 
2018 is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar 
en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Frys-
lân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) 
Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de 
Fryske Akademy. VeleHanden en Family Tree DNA zijn dit jaar 
sponsor.

Focus op Friese geschiedenis en DNA-onderzoek
Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen 
en een (internationale) informatiemarkt bij Stadsschouw-
burg De Harmonie. Daarnaast zijn er diverse activiteiten bij 
Tresoar en HCL. Dit jaar is er speciale aandacht voor Friese 
geschiedenis in lezingen over AlleFriezen.nl, de Sonttol-re-
gisters en de Sailing Letters. Een ander thema is DNA. In dat 
kader kan ter plekke een DNA monster worden afgenomen. 
Genetisch-wetenschapper Maarten Larmuseau en DNA-ge-
nealoog Gerrit Woertman delen hun kennis over Y-DNA, 
mt-DNA, autosomaal DNA en X-DNA en de samenhang met 
genealogie. Cisca Wijmenga van het UMC Groningen vertelt 
over het onderzoeksproject Lifelines waarbij onderzocht 
wordt waarom de één ziek wordt en de ander niet. 

Hoogtepunten programma
Een interview met één van de hoofdpersonen uit Verborgen 
verleden mag niet ontbreken. Dit jaar vertelt presentatrice 
Dieuwertje Blok over de verrassingen die Verborgen verleden 
haar bracht. Een ander hoogtepunt is de lezing van archiva-
ris Harmen Snel. Hij vertelt over de schatten die in het nota-
rieel archief van het Stadsarchief Amsterdam te vinden zijn. 
Professor Oscar Gelderblom praat over het onderzoek en de 
televisieserie Het kasboekje van Nederland. Oud-minister 
Pieter Winsemius spreekt over het harde maar meeslepende 
leven van een e-sneuper en oorlogsdeskundige Otto Kuipers 
geeft een bloemlezing over de belangrijke en minder belang-

rijke oorlogsbronnen voor genealogen. Ook heeft de organi-
satie historica Els Kloek weten te strikken. Haar boek ‘1001 
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ werd uitgeroepen 
tot beste geschiedenisboek aller tijden. Kloek geeft een kijkje 
in de keuken van het immense project. Voor iedereen die zelf 
de ambitie heeft om een boek te schrijven is er de workshop 
‘Familiegeschiedenis schrijven’. Culinair historica Manon Hen-
zen laat het publiek kennismaken met recepten uit familie-
kookboekjes en is er ook wat te proeven.
 
Amateurs en experts
Na het succes van de eerste editie GenTalks zijn dit jaar voor 
de tweede keer amateurgenealogen opgeroepen. Meer dan 
dertig enthousiaste stamboomonderzoekers reageerden. 
Zes van hen delen in Leeuwarden hun kennis én ervaring op 
het gebied van familie-historisch onderzoek. Ook zal tijdens 
het Famillement voor de tiende keer de Nederlandse Prijs 
voor de Genealogie worden uitgereikt. Daarnaast wordt dit 
jaar de Dr. De Bruijnprijs uitgereikt. Deze prijs van Stichting 
Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund is bedoeld als sti-
mulans voor onderzoekers die zich bezighouden met de uitga-
ve van oorspronkelijk bronnenmateriaal betreffende Neder-
lands-Oost-Indië. Naast amateurgenealogen, zullen uiteraard 
ook experts aanwezig zijn. Zo worden er expertmeetings 
georganiseerd waarbij het mogelijk is experts één-op-één 
specifieke vragen te stellen. Dit jaar zijn er onder andere spe-
cialisten aanwezig op het gebied van Friese historie, oorlogs-
geschiedenis, familiewapens en familienamen. 

Overige activiteiten
De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie laat de Medie-
nedag dit jaar samenvallen met het Famillement. In dat kader 
kunnen bezoekers in de synagoge een fototentoonstelling 
bezichtigen, diverse lezingen bijwonen en meegaan met een 
wandeling door Joods Leeuwarden. Er zijn algemene histori-
sche stadswandelingen en er staan voor het eerst praamvaar-
ten op het programma, zodat de stad ook vanaf het water kan 
worden ontdekt. Ook kan het publiek de Oldehove beklimmen 
en bij HCL en Tresoar terecht voor diverse tentoonstellingen, 
filmvertoningen, rondleidingen en kinderactiviteiten. Zo kun-
nen kinderen op ontdekkingsreis gaan en een leuke attentie 
verdienen. Het Famillement belooft een groot familie-histo-
risch feest te worden, voor jong én oud.
Alle gegevens in dit artikel zijn onder voorbehoud van wijzi-
gingen. Actuele informatie staat op famillement.nl.

Vera Weterings 
stafmedewerker Marketing, PR en Communicatie bij het CBG
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Informatiecentrum, Kosterijland 3 te Bunnik
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disch archief en microfiches.
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de openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf 
station Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station 
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Doelstelling Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van 
de genealogie en heraldiek, de verbreding en verbreiding van de 
kennis daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging 
beoogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.

ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de 
NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvan-
gen erfenissen en schenkingen.
Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de in-
komsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, is 
hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


