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Bij de voorplaat 
Het touw-wandeling in Edam, schilderij van Max Liebermann, 1904.
Metropolitan Museum of Art, New York.

Fragment genealogie
I. Josef Liebermann, zoon van Bendix Liebermann en Fejgele Meyer, geboren Maerkisch Friedland 14 juni 1783, joods textielfabrikant, 

grondlegger van het familievermogen, trouwt 21 februari 1812 Marianne Callenbach, geboren Maerkisch Friedland 21 februari 1812, uit 
dit huwelijk tien kinderen, waaronder:

II. Louis Liebermann, geboren Maerkisch Friedland 1819, textielfabrikant, overleden Berlijn 29 april 1894, trouwt Philippine Haller, overle-
den Berlijn september 1892.
Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder:
1.  Anna Liebermann, geboren 17 mei 1843, trouwt Berlijn 1862 Martin Liebermann, zoon van Philipp Liebermann en Friederike Levy.
2.  Georg Liebermann, geboren Berlijn 3 juli 1844, ondernemer, overleden 13 april 1926, trouwt Berlijn 1873 Else Marckwald, geboren 

1855, overleden 1924, dochter van Hermann Marckwald (bankier) en Amalie Marckwald.
 Uit dit huwelijk onder andere:
 a.  Hans Liebermann, geboren 1876, chemicus, overleden 1938, trouwt Berlijn 11 december 1915 Klara Goebbels.
 b.  Eva Liebermann, geboren Berlijn 1878, trouwt Otto Max Koeber.

3.  Max Liebermann, geboren Berlijn 20 juli 1847, overleden Berlijn 8 februari 1935, was een Duitse schilder, graficus, pastellist en illus-
trator. Daarnaast was hij professor aan de Königliche Akademie der Künste in Berlijn en president van de Preußische Akademie der 
Künste eveneens in Berlijn. In zijn werk is een overgang van realisme naar impressionisme zichtbaar. Overleden Berlijn 8 februari 
1935, trouwt Berlijn 14 september 1884 Martha Marckwald, geboren 1857, zuster van zijn schoonzuster, overleden Berlijn 10 maart 
1943, dochter van Hermann Marckwald (bankier) en Amalie Marckwald.
Uit dit huwelijk:

  a.   Marianne Henriette Käthe (Käthe), geboren Berlijn 19 augustus 1885, trouwt Berlijn 11 mei 1915 Kurt Riezler, geboren 1882, di-
plomaat, overleden 1955.

 Uit dit huwelijk?
 aa.  Rolf, geboren 1910, componist, theaterdirecteur, overleden 1999.

4.  Felix Liebermann, geboren Berlijn 20. Juli 1851, geschiedkundige, overleden Berlijn 7 oktober 1925, trouwt Berlijn mei 1880 Caecilie 
Lachmann.

Bronnen
Wikipedia (Nederlands en Duits), Deutsche Biographie: www.deutsche-biographie.de, http://gedbas.genealogy.net, Die Judenbürgerbücher 
der Stadt Berlin, Bd. 4, Berlin 1962.



We beginnen met een artikel van Nettie Stoppelenburg over ‘De nazaten van bakker Brouwman 
uit Paderborn’. Aangekomen in Oudewater, werd hij burger in 1641. Daarmee begint deze geschie-
denis. De meesten leden van deze familie waren touwslagers, waardoor hun familiegeschiedenis 
sterk verbonden is met de touwslagerijen in Oudewater. Er worden in totaal negen generaties 
beschreven. Het verhaal is aangevuld met veel historisch materiaal uit Oudewater.

Dik Jager heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het opstellen van genealogieën van 
personen uit boeken van bekende schrijvers. In veel romans is er sprake van ingewikkelde fami-
lieverbanden. Dit is zeker het geval in wat soms denigrerend wordt bestempeld als streek- of fa-
milieromans. Ook in literaire historische romans komen complexe genealogische verhoudingen 
aan de orde, maar vaak ontbreekt een schematisch overzicht. In het artikel ‘Genealogie als lees-
hulp bij Het woud der verwachting van Hella S. Haasse’, worden dergelijk familierelaties uitge-
werkt in een getekende stamboom.

De familie De Roller heeft een familieregister dat gedurende circa tweehonderd jaar niet in het 
bezit is geweest van de familie, maar overgeërfd bleek via vrouwelijke lijnen. Niemand wist meer 
van het bestaan tot het twee jaar geleden opdook. Het register beslaat de periode tussen 1370 
en 1851. Gertjan de Roller presenteert hier ‘De geschiedenis van het familieregister De Roller’ en 
vergelijkt de informatie hieruit met wat hij zelf inmiddels te weten was gekomen van zijn familie-
geschiedenis.

Hans Nagtegaal presenteert ‘De heraldische kwartieren van Johan Anthonij van Kinschot’, heer 
van Kinschot (bij Turnhout, B), geboren Delft 11 juli 1708. Hij werd ingeschreven als student te Lei-
den in 1727 en hij promoveerde op 4 november 1729. Hij werd advocaat voor het Hof en voor de 
Hoge Raad in 1729 en van de Admiraliteit op de Maas in 1730. Zijn wapen wijkt af van wapens van 
familieleden.

In een korte bijdrage ‘Friesland en bijzondere verwantschappen: een aanvulling’ geeft Nico Hamers 
meer sportieve voorouders bij zijn artikel in Gens Nostra 2017, p.360-367. De familierelaties wor-
den geïllustreerd met een geneagram. 

Voorts helpt Antonia Veldhuis in ‘Met internet uw verleden vinden, kleur de levens van uw voor-
ouders in’ de beginnende genealogen met het zoeken in de vele digitale bronnen. Maar ook voor 
de gevorderde onderzoekers is er zeker iets te leren.

In een kort artikel schrijven Ton van Reeken (†) en Fieke van Reeken-Vos een aanvulling op een 
eerder in Gens Nostra (2013, p.148-152) verschenen bijdrage over een aantal voorouderlijke immi-
granten. De bijdrage is getiteld: ‘Nog meer buitenlandse voorouders van onze oma Anna Diederik 
(1884-1952)’.

Verder vindt u in deze uitgave de bekende rubrieken: boekenrecensies, tijdschriften, een mede-
deling van de bestuurstafel en de column Vanalles.
We wensen u veel leesplezier!

Frits van Oostvoorn

VAN DE REDACTIE



NETTIE  STOPPELENBURG

De nazaten van bakker Brouwman 
uit Paderborn

De heksenwaag in Oudewater is tegenwoordig een toeristische attractie. Keizer 
Karel V zou aan Oudewater het privilege hebben gegeven om mensen die zich hier 
lieten wegen een certificaat met hun gewicht te geven dat in zijn hele rijk geldig 
zou zijn. Op die manier zouden ze zich kunnen vrijwaren van beschuldigingen van 
hekserij. Heksen konden immers vliegen op een bezemsteel en daarvoor moesten 
ze toch wel gewichtloos zijn. In de zestiende eeuw werden in de Nederlanden veel 
vrouwen en mannen slachtoffer van beschuldigingen van hekserij. 

1. De Sint Jansstraat met rechts de Waardpoort. Eén van deze huizen werd door Lodewijk en Jillis Bruyneman als pakhuis gebruikt. Tekening E.C. Rahms, 
ca. 1850. RHC Rijnstreek, Collectie Van der Lee.
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Na 1600 waren de processen hier vrijwel voorbij, maar in 
Duitsland vielen toen nog steeds veel slachtoffers. En ook in 
de Nederlanden was het bijgeloof niet verdwenen.

Vluchteling voor heksenvervolging

Eén van degenen die ageerden tegen dit bijgeloof, was Nico-
laas Borremans, die enkele jaren in Oudewater woonde. Zijn 
‘Waerborg om geen quaed hals-gerecht te doen’ is een vertaling 
van ‘Cautio criminalis’ van Friedrich von Spee.1 In zijn voorwoord 
schreef hij over de heksenwaag van Oudewater en beschreef di-
verse personen die zich hier hadden laten wegen. Sommigen bij 
naam, zoals Leentje Willems, wier identiteit kon worden vastge-
steld, maar sommigen ook zonder naam. Eén van hen is een jon-
geman uit Paderborn. Borremans schreef over hem: ‘Ik worde in-
dachtig dat eener dieder by is geweest, toen zeker jongman uyt 
Paderborn gewegen wiert, my verhaelde, dat die jongman, niet 
tegenstaende dat hy een kloek manspersoon was, zoo besturf, 
dat hy wiert, zeyde die ’t my verhaelde, wijzende op mijn bef, zo 
wit als dat lijnwaet, en ziende dat hy zwaer genoeg was, zeyde, 
dat is lijf en goet gewinnen.’ Op 21 oktober 1641 was Lodewijck 
Andriesz Brouwman, bakker uit Büren in het stift Paderborn 
burger van Oudewater geworden. Het is hoogstwaarschijnlijk 
dat Borremans in 1657 Lodewijck Brouwman voor ogen had toen 
hij deze alinea in zijn inleiding schreef.

Brouwman was niet de enige immigrant uit Duitsland die zich 
in deze periode in Oudewater vestigde. Schoenmaker Jeanu 
Lamoth uit Frankfurt, kleermaker Balthasar Wincke uit de 
Palts, chirurgijn Isaac Musch uit Aken en Barent Povel uit En-
neger bij Münster kwamen in dezelfde tijd. Er kwamen veel 
immigranten uit Duitsland naar de Nederlanden, maar die 
vestigden zich vooral in de grotere steden. Het was in Duits-
land de periode van de Dertigjarige Oorlog. Behalve de tur-
bulentie die de oorlog meebracht was dit ook een tijd waarin 
de heksenvervolgingen een hoogtepunt beleefden in een 
zoektocht naar zondebokken voor alle onrust en ellende. In 
Büren, waar Lodewijck Brouwman vandaan kwam, werden in 
de jaren 1630-1631 in vier maanden tijd 55 personen terecht-
gesteld op beschuldiging van hekserij.2 Het is aannemelijk dat 
mensen die de hete adem van de heksenvervolgers in hun nek 
voelden, vertrokken naar een plaats die uitzicht bood op een 
veilige toekomst. Oudewater was bekend in Duitsland. Als 
je dan zelfs mocht blijven als burger, was dat een reden om 
dankbaar te zijn. Slotenmaker Johannes Kints, die met zijn 
zuster Catharina uit de Palts naar Oudewater was gekomen, 
liet het merendeel van zijn vermogen na aan het Weeshuis van 
Oudewater. Alsof hij de gemeenschap wilde bedanken. Kints 
schopte het tot vroedschap en woonde in een huis dat na zijn 
overlijden voor meer dan 1000 gulden werd verkocht. Zover 
bracht Lodewijck Brouwman het niet.
Toen Lodewijck Brouwman in 1641 burger werd in Oudewater, 
moet hij daar al enkele jaren hebben gewoond. Op 24 novem-
ber 1641 trouwde hij in Utrecht met Trijntje Andries van Stam-
men: ‘Lodewijck Andriessen Brouman jonggesel van Buyren 

wonend te Oudewater en Trijntje Andries van Stammen, wo-
nend te Utrecht aan de Wittevrouwenbrugge’. Trijntje was de 
dochter van Neeltjen Stam, die in 1655 trouwde met de met-
selaar Ambrosius Noorthuijs. Maar in 1641 woonde Trijntje al 
bij de Wittevrouwenbrug, in het huis van haar stiefvader en in 
1650 wordt Ambrosius ook al als haar stiefvader genoemd. 
Hoe Lodewijck Trijntje heeft leren kennen? Mogelijk werkte 
hij als schippersknecht op de schuit naar Utrecht of was hij 
voerman en op die manier in Utrecht bekend geraakt. In het 
burgerboek wordt hij genoemd als bakker, maar in Oudewa-
ter heeft hij nooit een bakkerij gehad. In 1650 werd Lodewijck 
Brouwman genoemd als bierdrager. In 1642 kocht hij een huis 
in de Kapellestraat waar hij 600 gulden voor moest lenen. In 
1650 had hij nog niets van deze lening afbetaald en leende hij 
het bedrag plus nog eens 100 gulden van de stiefvader van zijn 
vrouw, Ambrosius Noorthuijs. En toen hij in 1667 stierf, werd hij 
op 18 september voor tien stuivers op het kerkhof begraven.

De tweede generatie

Er zijn geen dopen geregistreerd van kinderen van Lodewijck 
en Trijntje. Lodewijck kwam uit het katholieke bisdom Pader-
born en de kinderen zijn mogelijk katholiek gedoopt. In Ou-
dewater is in deze periode geen doopboek van een katholie-
ke statie bewaard gebleven. Ambrosius Noorthuijs was ‘van 
de Auchsburgse confessie’ en de kinderen kunnen dus ook 
Luthers gedoopt zijn in Woerden of in Utrecht. Maar ook daar 

2. De Waag te Oudewater. Tekening E.C. Rahms, ca. 1860. RHC Rijnstreek 
en Lopikerwaard, collectie van der Lee.
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is niets van te vinden. In het testament van stiefgrootvader 
Ambrosius Noorthuijs wordt aan één van zijn stief-kleinkin-
deren, Ambrosius, een som van honderd gulden nagelaten 
omdat hij naar hem vernoemd is.3 Maar er waren nog twee 
jongens: Hendrik en Cornelis. De achternamen van de tweede 
generatie vernederlandsten van ‘Brouwman’ naar ‘Bruynman’ 
en uiteindelijk ‘Bruyneman’.4

Ambrosius werd in 1674 genoemd als bierdrager, net als zijn 
vader. Maar het ging hem financieel beter. In 1682, toen hij als 
weduwnaar van Marritje Cornelis Krijger wilde hertrouwen, liet 
hij als erfdeel voor zijn drie nog levende kinderen bij Marritje 
vastleggen dat zij elk 15 gulden plus een kerkboek met zilver-
beslag zouden krijgen en dat hij daarnaast ook de kosten van 
opvoeding en scholing op zich zou nemen.5 Hoe hij dat ging be-
kostigen? Wel, Ambrosius en zijn broer Hendrik waren ingebur-
gerd in Oudewater en waren gaan werken in de touwindustrie. 
In 1689 kochten zij samen een grofgarenbaan met baanhuis 
en pakhuisjes aan de zuidzijde van de Achter- of Wijngaard-
straat.6 Op een grofgarenbaan, met een spinpad van minstens 
200 meter, werd garen getwijnd dat uiteindelijk verwerkt zou 
worden tot trossen en kabels voor zeeschepen. Dat gebeurde 
op de grote lijnbanen in Amsterdam en Rotterdam, Oudewater 
exporteerde halffabrikaten. In de zeventiende eeuw was de 
touwindustrie de basis van de economie van Oudewater. Ou-
dewaterse touwslagers leverden de beste kwaliteit touw en zij 

verdienden goed. In 1698 kocht Ambrosius het huis Rodezand 9 
van de touwslagersfamilie Van der Lee. Hij kon het aankoopbe-
drag van 265 gulden direct voldoen.
Maar Ambrosius heeft niet lang van zijn nieuwe huis genoten, 
hij stierf al in 1700, maar zijn broer Hendrik zette het touwsla-
gersbedrijf voort. In 1709 en 1710 was hij hoofdman over de 
Achterstraat.7 Die functie vergt enige uitleg. In 1672 telde Ou-
dewater 37 grofgarenbanen.8 Zes van die touwbanen lagen op 
de Achter- of Wijngaardstraat, maar zeker vijfentwintig banen 
lagen op de wallen. Toen de prins van Oranje in 1672 het stad-
je binnentrok en opdracht gaf de verdedigingswerken te ver-
stevigen, werden de touwslagers weggestuurd van de wallen. 
Ieder onbebouwd stukje grond en ieder kippenhok langs de 
Achter- of Wijngaardstraat was ineens goud waard. De baan-
schuur waarin tegenwoordig het Touwmuseum gevestigd is, 
ontstond bijvoorbeeld door het samenvoegen van vier kleine 
huisjes. In 1674 werden hoofdmannen over de Achterstraat 
aangewezen om al deze activiteit en concurrentie in goede 
banen te leiden en zij stelden ook prompt een reglement op. 
In 1682 werd een lijst van grofgarenbanen opgesteld. Er wa-
ren nu nog maar 27 grofgarenbanen over en dertien van deze 
banen lagen op de Achter- of Wijngaardstraat. Nog eens vier 
banen lagen evenwijdig aan de straat langs de wal. Hoofdman 
over de Achterstraat was dus voorwaar geen simpel baantje.
De derde broer, Cornelis, woonde een tijdlang in Rotterdam. 
Hier werd zijn enige zoon, Andries, geboren. Cornelis liet bij 
zijn overlijden, in 1715, een hoedenmakerij na.9 Het lijkt daar-
om waarschijnlijk dat hij hoedenmaker was. In een tijd dat 
geen man met ongedekt hoofd over straat ging, was dat 
een lucratief beroep. Van Cornelis Bruyneman en zijn eerste 
vrouw Aeltjen Ariensen van den Bergh is in de St. Michaëls-
kerk in Oudewater een grafsteen bewaard gebleven met 
zelfs een wapenteken: een soort wolf of een beer? Andries 
stierf kinderloos en liet onroerend goed na ter waarde van 
424 gulden.

3. Het huidige pand Rodezand 9, ooit woonhuis van Ambrosius Bruyne-
man. Foto auteur.

4. De grafsteen van Cornelis Bruyneman en Aeltjen Arienszen van den 
Bergh in de Sint Michaëlskerk te Oudewater. Foto auteur.
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De derde generatie
De kinderen van Ambrosius vertrokken uit Oudewater of over-
leden kinderloos. De enige zoon van Cornelis overleed even-
eens kinderloos. Maar Hendriks zonen Andries en Lodewijk 
zetten niet alleen de touwslagerij maar ook de familie voort.
Andries trouwde met Barbara de Leeuw uit Haastrecht. Zij 
kregen twee kinderen, Alida en Cornelis. Andries overleed 
rond zijn veertigste levensjaar, toen de kinderen nog jong 
waren. Cornelis wordt in 1732 genoemd in de rekening van de 
lijndraaiersbeurs. Deze beurs was in 1730 op instigatie van 
de diaconie opgericht ter bestrijding van de kosten van zieke 
lijndraaiersknechts.10 Er werden minder schepen gebouwd 
in de grote havensteden en er was dus minder touw nodig. 
Als gevolg daarvan was er weinig werk op de lijnbanen en zo-
wel de diaconie als het stadsbestuur realiseerden zich dat 
de knechts geen reserves konden opbouwen. Elke knecht of 
spinster die wekelijks een bijdrage deed aan de beurs, kreeg 
een uitkering bij ziekte en een tegemoetkoming in de kosten 
van een begrafenis. Er werd in de eerste jaren zo’n groot be-
roep gedaan op de beurs, dat het reglement al in 1732 moest 
worden bijgesteld.11 Cornelis, die toen veertien jaar oud was, 
werkte dus als lijndraaiersknecht. Het is mogelijk dat zijn 
moeder het bedrijf van zijn vader had voortgezet en dat hij 
dus bij zijn moeder in dienst was. Dat was bepaald niet onge-
bruikelijk: ook de familie Van der Lee wist op die manier de 
touwslagerij in de familie te houden. Alida woonde een tijd-
lang in Gouda, waarschijnlijk als dienstmeisje.
Lodewijk trouwde met Niesje Springintvelt. Van hun zes kin-
deren werden alleen Hendrikus, Jillis en Jannigje volwassen. 
Het gezin woonde in een huis bij de Linschoterpoort en Lode-
wijk had een baanschuur aan de oostzijde van de Wijngaard- 
of Achterstraat.

De eerste decennia van de achttiende eeuw waren bepaald 
niet gemakkelijk voor de touwindustrie. Niettemin maakte 
Lodewijk een succes van zijn bedrijf. Om niet van één activi-
teit afhankelijk te zijn, kocht hij in 1740 een kwart aandeel in 
het beurtveer op Gouda.12 Na zijn overlijden bleek hij behalve 
zijn eigen huis en de baanschuur ook nog een huis in de Ka-
pellestraat, een pakhuis in de Sint Jansstraat, een loods en 
een huis in de Wijngaard- of Achterstraat en een huis bij de 
Romeijnbrug te hebben.13 Aan huurinkomsten bracht hem 
dat jaarlijks zo’n 193 gulden op. Die erfenis werd niet zomaar 
verdeeld tussen de drie kinderen. Lodewijk stelde in zijn tes-
tament van 15 november 1744 dat zijn zoon Hendrikus niet in 
staat was om zelf het beheer te voeren over zijn bezit.14 Zijn 
broer Jillis werd één van zijn voogden. Hendrikus werkte wel 
in de touwindustrie. Na zijn overlijden in 1746 keerde de lijn-
draaiersbeurs 6 gulden uit als bijdrage in de kosten voor zijn 
begrafenis.15

De vierde generatie

Cornelis Bruyneman, de zoon van Andries en Barbara de 
Leeuw, trouwde in 1747 met Pieternella Honcop. Er werden 
drie kinderen geboren: Andries, Barbara en Cornelis. Die laat-
ste werd vernoemd naar zijn vader, die vijf maanden voor zijn 
geboorte was overleden. Cornelis Bruyneman was lijndraaier 
geweest. Het is niet duidelijk wat er na zijn dood met zijn be-
drijf gebeurde, maar het gezin verviel niet tot armoede. Pie-
ternella Honcop overleed in 1762. De kinderen, op dat moment 
15, 14 en 11 jaar oud, kwamen in het Weeshuis van Oudewater 
terecht. Als er geen geld was geweest, waren de kinderen in 
het Armhuis ondergebracht. In het Weeshuis kregen de kinde-
ren onderwijs en na hun schooltijd leerden ze een vak. Barbara 

5. De kist waarin de administratie van de lijndraaiersknechtsbeurs werd bewaard. De kist is tegenwoordig te zien 
bij het Touwmuseum. Foto auteur.
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ging als dienstmeisje wer-
ken bij Hendrik van Dijk, op 
voorwaarde dat zij dage-
lijks naar school mocht om 
zich verder te bekwamen 
in lezen, schrijven en re-
kenen. Later kreeg zij ook 
naailes. Andries ging in de 
leer bij meester-schoen-
maker Jan van Gelderen 
en begon in 1772 een eigen 
bedrijf als schoenmaker. 
Cornelis werd in de leer 
gedaan bij diverse lijn-
draaiers.16

Jillis, zoon van Lodewijk 
en Niesje, was in 1744 
getrouwd met Barbara 
Versluys. Hij erfde van 
zijn vader het huis bij de 
Linschoterpoort, een huis 
in de Leeuweringerstraat, 
een huis in de Kapel-
lestraat en een pakhuis in 
de St. Jansstraat. Net als zijn vader was hij lijndraaier. In 1750 
en in 1751 was hij één van de vier directeuren van de lijndraai-
ersbeurs. Elk van de vier directeuren had een sleutel van één 
van de vier sloten van kist waarin de administratie en de kas 
van de beurs werden bewaard. De beurs had in de eerste ja-
ren soms met verlies gedraaid, maar in de tijd dat Jillis direc-
teur was, maakte de beurs winst. In 1751 bedroeg de ontvangst 
1655 gulden, 17 stuivers en 4 duiten tegen de uitgave van 1497 
gulden, 17 stuivers en 8 duiten. Daarbij was ook een lening van 
400 gulden aan Jillis Bruyneman.17 Kennelijk gingen de zaken 
van Jillis niet zo goed.

Het lukte Jillis niet om de lening af te betalen. Elk jaar be-
taalde hij de verschuldigde rente van 12 gulden aan de lijn-
draaiersbeurs. Tot 1767. Op zondag 6 september van dat jaar, 
’s morgens om half acht, ontstond er brand in de baanschuur 
van Jillis Bruyneman bij de Linschoterpoort. De schuur brand-
de tot de grond toe af. Nu was de touwindustrie brandgevaar-
lijk vanwege stofexplosies bij het hekelen en vanwege het 
brandbare materiaal, maar deze brand was ontstaan terwijl 
er niet werd gewerkt. Het stadsbestuur loofde 100 zilveren 
ducatons uit aan wie kon zeggen hoe de brand was ontstaan.18 
Daarnaast werden Jillis, zijn buren en zijn zes knechts ge-
hoord om een oorzaak te ontdekken.19 Maar de oorzaak werd 
niet ontdekt. Jillis moest zijn lening van 400 gulden, waarvoor 
de schuur onderpand was geweest, direct afbetalen. Twee 
maanden na de brand verkocht hij de grond met de resten 
van de schuur en het recht van een spinpad op de Wijngaard-
straat voor 190 gulden aan Cornelis van der Hee en Salomon 
Groenewout. Waarschijnlijk probeerde hij daarna als lijndraai-

ersknecht aan de kost te komen, maar op dat terrein was de 
concurrentie groot. Op 11 mei 1774 nam Jillis dienst bij de VOC 
als soldaat op het schip Pauw voor de kamer van Delft. Hij 
overleed op 6 juli 1774 tijdens de reis naar Batavia.

De vijfde generatie

Jillis en Barbara hadden acht kinderen. Vier kinderen stier-
ven jong. Toen Barbara in 1763 overleed, waren de kinderen 
Lodewijk en Catharina respectievelijk zes en drie jaar oud. 
Van hen is verder niets bekend: mogelijk zijn zij opgevoed bij 
familie buiten Oudewater. Cornelis en Niesje waren elf en ne-
gen jaar oud. Zij zijn in Oudewater opgegroeid. Niesje vertrok 
later naar Linschoten en trouwde met de molenmaker Egbert 
Sonnenberg. Cornelis bleef in Oudewater en trouwde met 
Marrigje Brouwer. Over Cornelis is niet zoveel terug te vinden, 
behalve dat hij in de volkstelling van 1808 genoemd werd als 
baandersknecht. Maar des te meer is er te vinden over zijn 
zwager, Joris Brouwer. Joris werd in 1795 lid van de municipa-
liteit, het stadsbestuur in de Franse tijd. In 1798 werd hij her-
kozen.20 Samen met enkele andere leden van de municipaliteit 
maakte Joris zich boos over de plannen van katholieke colle-
ga’s om een katholieke school te starten in Oudewater: was 
dat nu vrijheid, gelijkheid en broederschap? Kortom, Cornelis 
had zich verbonden aan een familie van patriotten. Nu had zijn 
nicht Barbara dat ook gedaan: dit voormalige weesmeisje was 
getrouwd met Korstiaan Montijn, een neef van de patriotse 
maire Johannes Justus Montijn. Johannes Justus liet al in de 
patriottentijd van 1787 van zich spreken als aanvoerder van 
het vrijkorps van Oudewater.21 Hij was een ijverig bestuurder 

6. Het weeshuis waar Andries, Barbara en Cornelis Bruyneman na de dood van hun moeder woonden. Tekening van 
vermoedelijk H. de Winter, 1747. RHC Rijnstreek, Collectie van der Lee.

200  –  Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 5



in de Franse tijd. Toen de Franse overheersing ten einde was, 
wist hij Oudewater zonder bloedvergieten een nieuw tijdperk 
in te loodsen.
Cornelis Bruyneman maakte dat niet meer mee: hij overleed 
al in 1810. Van de tien kinderen die hij en Marrigje kregen, wer-
den er twee levenloos geboren. Vier kinderen stierven voor-
dat ze vijf jaar oud waren. De oudste zoon, Adrianus, trok als 
fuselier mee in de Grande Armée van Napoleon, in het 123e re-
giment van lijn, het 2e bataljon, 4e compagnie.22 Rusland zou hij 
nooit bereiken. Hij stierf al op 22 mei 1812 in het Militair Hos-
pitaal van Stargard (Polen), 34 jaar oud. Het bericht bereikte 
Oudewater pas in oktober: op 27 oktober werd zijn overlijden 
ingeschreven. De dochters Barbara, Johanna en Niesje wer-
den allen volwassen.

De zesde generatie

Steeds meer Bruynemannen trokken weg uit Oudewater of 
overleden zonder nazaten. Van de kinderen van Cornelis Bruy-
neman en Marrigje Brouwer zorgden alleen Barbara en Niesje 
voor kinderen. Barbara kreeg een voorkind, Johanna Bruineman, 
en na haar huwelijk met Jan Westerwaal nog een dochter, Nies-
je Westerwaal. Niesje Bruyneman trouwde met de touwslager 
Dirk Corstiaansz van der Klis. Zij kregen vijf kinderen, van wie er 
vier volwassen werden en voor nageslacht zorgden.

De zevende generatie

Corstiaan Adrianus van der Klis, Marretje van der Klis, Cor-
nelis van der Klis en Willemina van der Klis hadden één ding 

gemeen: ze hadden grote 
gezinnen. Daarom volgt 
dit verhaal voorname-
lijk de lijn van de oudste 
zoon, Corstiaan Adrianus, 
van wie nog steeds naza-
ten in Oudewater wonen. 
Er was nog een overeen-
komst: beide broers en 
hun zwagers werkten in 
de touwindustrie. Dat 
was in die tijd geen vet-
pot. In de eerste plaats 
waren er minder lijnba-
nen. In de zeventiende 
eeuw, toen de touwindus-
trie in Oudewater op haar 
top was, waren er naast 
de 37 grofgarenbanen 
ook evenveel fijngaren-
banen. De grofgarenba-
nen lagen op de straat en 

langs de wallen, maar fijn-
garenbanen lagen meestal 
in een achtertuin. Het ga-

ren dat hier gesponnen en getwijnd werd, werd gebruikt voor 
visnetten en henneplinnen. Op de fijngarenbanen werd veel 
gewerkt voor de lokale markt, zoals de palingvisserij. In 1832 
waren er nog 18 grofgarenbanen en 21 fijngarenbanen. De 
broers Van der Klis hadden geen lijnbaan in eigendom, wat het 
zeer onwaarschijnlijk maakt dat zij een eigen bedrijf hadden.23 
In de loop van de negentiende eeuw liep het aantal lijnbanen 
verder terug. Tijd voor andere beroepen? De familie maakte 
geen haast.

De achtste generatie

De negentiende eeuw kende haar problemen, ook in Oude-
water. In 1845 was er de zorg over het verloren gaan van de 
aardappeloogst. Het gemeentebestuur kocht gerst in om te-
gen kostprijs aan de armen te verkopen. Er was veel armoede 
in Oudewater en het gemeentebestuur probeerde de lokale 
economie te stimuleren door het instellen van veemarkten 
en agrarische tentoonstellingen. De touwindustrie liep verder 
terug. In 1866 brak de cholera uit. Een grote zorg was besmet-
tingsgevaar door het opbaren van de doden in de woonka-
mers van de kleine huisjes. Maar onder de familie Van der Klis 
waren geen slachtoffers door de cholera.
In 1850, toen het hele gezin van Corstiaan Adrianus van der 
Klis nog thuis woonde, waren de oudste twee zonen Samu-
el en Dirk net als hun vader lijndraaier. Ook de derde en de 
vierde zoon Pieter en Gerrit, werden aanvankelijk lijndraaier. 
Samuel werd na zijn huwelijk met Maria van der Roest metse-
laar en Dirk werd na zijn huwelijk met Alida Montijn timmer-
man. Maar later keerde Dirk terug naar zijn oude beroep van 

7. De Linschoterpoort, gezien van buiten de stad. Links van de poort is over de wal het dak te zien van het huis waar 
Lodewijk Bruyneman en zijn zoon Jillis woonden. Tekening E.C. Rahms, ca. 1850. RHC Rijnstreek, Collectie Van der Lee.
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lijndraaier en de zesde zoon, Cornelis, stond na zijn huwelijk 
ook geregistreerd als lijndraaier. Pieter vertrok naar Alblas-
serdam en werd daar smid. De zevende zoon, Jan, werd net als 
zijn oudste broer metselaar.
Als metselaar was het leven voor Samuel ook geen vetpot. 
Hij woonde na zijn huwelijk aan het Rodezand maar verhuis-
de later met zijn gezin naar het Helletje. Het is niet helemaal 
duidelijk of met ‘Helletje’ het straatje wordt bedoeld dat te-
genwoordig zo heet of het minieme huisje ‘Helletje’ dat tegen 
de zuidmuur van de Sint Michaëlskerk was gebouwd. In beide 
gevallen was het gezin kleinbehuisd.

De negende generatie

Voor de zonen van Samuel van der Klis was de touwindustrie 
geen beroepsoptie meer. Maar ze werden ook niet, net als hun 
vader, metselaar. Dirk werd slachter, Pieter werd kleermaker, 
Gerrit werd kruidenier en Jan werd winkelbediende.
Jan trouwde met Janna Suzanna Roozenboom. Haar vader, 
Martinus Roozenboom, was ‘kaasknecht’. De kaashandel was 
in de negentiende eeuw steeds belangrijker geworden in en 
rond Oudewater. Handelaren als Adrianus Cornelis van Aelst 
bezaten grote pakhuizen waar de kazen rijpten en die kazen 
moesten voortdurend gekeerd worden. In 1893 was op voor-
stel van wethouder Martinus Cornelis van Wijngaarden een 
kaasmarkt opgericht in Oudewater. Voor het gezin van Jan 
van der Klis lijkt deze economische opleving weinig te heb-
ben betekend. Het gezinsinkomen werd wat opgekrikt door 
het houden van een kostganger. In 1920 vertrok Jan met zijn 
vrouw en zijn vier zonen naar Bodegraven, maar een jaar 
later was hij al weer terug. De oudste zoon, Samuel, werd 
schilder. De tweede zoon, Martinus, werd groentehande-
laar. Zijn groentehandel werd tot 2015 door zijn zoon Samuel 
voortgezet.

Fragment-parenteel van Lodewijk A. Brouwman
I.  Lodewijk Andriesz Brouwman, afkomstig uit Büren bij 

Paderborn (Duitsland), in Duitsland bakker, in Oudewater 
bierdrager, wordt in 1641 burger van Oudewater, begraven 
Oudewater 18 september 1667, trouwt Utrecht (Buurkerk) 
24 november 1641 Trijntje Andries van Stammen, dochter 
van Neeltje Stam.
Uit dit huwelijk:
1.  Ambrosius Brouwman, volgt IIa.
2.  Hendrik Brouwman, volgt IIb.
3.  Cornelis Brouwman, volgt IIc.

IIa.  Ambrosius Lodewijksen Bruyneman, geboren circa 1642, 
bierdrager, later touwslager, overleden kort voor 1 juli 
1700, trouwt (1) Oudewater 20 november 1667 Marritge 
Cornelis Krijger, overleden voor 1680, dochter van Corne-
lis Jansz Krijger, trouwt (2) Oudewater 5 juli 1680 Maria 
van de Pol, geboren Montfoort.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aagje Bruyneman, geboren circa 1669, trouwt Oude-

water 1688 Jan Ariens Steyl.
2.  Lodewijk Bruyneman, gedoopt Oudewater 20 februari 

1671, begraven aldaar 12 april 1671.
3.  Lodewijk Bruyneman, gedoopt Oudewater 4 april 1674, 

touwslager, in 1733 ‘hoofdman van de Agterstraat’, be-
graven Oudewater 17 maart 1733, trouwt (1) Oudewa-
ter (ondertrouw 25 juli 1700) Catharina Groenewout, 
trouwt (2) Oudewater 8 maart 1711 Jannetje Aelberts.

4.  Pieternelletje Bruyneman, gedoopt Oudewater 21 fe-
bruari 1677, overleden na 1700.

Uit het tweede huwelijk:
5.  Cornelia Bruyneman, gedoopt Oudewater 19 februari 

1681, jong overleden.
6.  Kornelia Bruyneman, gedoopt Oudewater 28 augustus 

1682, trouwt Oudewater 15 mei 1712 Joost Davidsz Knoop.
7.  Andries Bruyneman, gedoopt Oudewater 6 februari 

1684, waarschijnlijk overleden voor 1688.
8.  Katrijn Bruyneman, gedoopt Oudewater 6 februari 

1684, waarschijnlijk overleden voor 1688.
9.  Hermanus Bruyneman, geboren circa 1686, trouwt Ou-

dewater 1713 Maria Pieters van der Schulp.
10.  Marigje Bruyneman, gedoopt Oudewater 13 septem-

ber 1690, overleden voor 1691.
11.  Marigje Bruyneman, gedoopt Oudewater 12 oktober 

1691, overleden voor 1700.

IIb.  Hendrik Lodewijke Bruyneman, geboren circa 1645, touw-
slager, in 1709 en 1710 ‘hoofdman van de Agterstraat’, 
begraven Oudewater 11 oktober 1721, trouwt (1) Jannigje 
Cornelisz Goedvolck, trouwt (2) Oudewater 27 mei 1714 
Antonia Gijsen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lodewijck Bruyneman, volgt IIIa.
2.  Cornelis Bruyneman, gedoopt Oudewater 17 juli 1680, 

overleden Rotterdam mei 1745.

8. De Noord-IJsselkade met rechts de ingang van het straatje ‘het Helle-
tje’ en met open deur, het huisje ‘Helletje’. Detail van een tekening van E.C. 
Rahms, ca. 1855. RHC Rijnstreek, Collectie Van der Lee.
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3.  Pieter Bruyneman, gedoopt Oudewater 17 juli 1682.
4.  Frederik Bruyneman, gedoopt Oudewater 26 novem-

ber 1687.
5.  Johannes Bruyneman, gedoopt Oudewater 25 juni 

1690, trouwt Marigje Roele van der Mijle.
6.  Andries Bruyneman, volgt IIIb.

IIc.  Cornelis Bruyneman, geboren circa 1650, overleden Ou-
dewater 1715, trouwt (1) Aeltjen Ariensen van den Berg, 
trouwt (2) Oudewater (ondertrouw 23 april 1713) Fya van 
Lexmond. Fya hertrouwt Oudewater 18 september 1718 
Jan Racaute.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Andries Bruyneman, gedoopt Rotterdam 4 mei 1694, 

trouwt (1) Beligje van der Horst, trouwt (2) Oudewater 
17 mei 1726 Metje Goedvolk.

IIIa. Lodewijk Hendriksen Bruyneman, gedoopt Oudewater 15 
september 1677, mr. lijndraaier (1742), overleden Oudewa-
ter 12 mei 1745, trouwt Oudewater 23 augustus 1705 Niesje 
Springintvelt, gedoopt 9 september 1678, dochter van Jie-
lis Heyndrickssen Springintvelt.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannigje Bruyneman, gedoopt Oudewater 11 juni 1706, 

overleden voor 1714.
2.  Heyndrik Bruyneman, gedoopt Oudewater 20 april 

1708, begraven Oudewater 3 oktober 1708.
3.  Hendrikus Bruyneman, gedoopt Oudewater 2 oktober 

1709, overleden Oudewater 1746.
4.  Alida Bruyneman, gedoopt Oudewater 14 maart 1711, 

overleden voor 1744.
5.  Jilis Bruyneman, volgt IVa.

6.  Jannigje Bruyneman, gedoopt Oudewater 14 oktober 
1714, overleden voor 1744.

IIIb. Andries Bruyneman, geboren circa 1692, touwslager, be-
graven Oudewater 24 november 1731, trouwt Haastrecht 
(ondertrouw 15 november 1715) Barbara de Leeuw, begra-
ven Oudewater 31 oktober 1733.
Uit dit huwelijk:
1.  Alida Bruyneman, gedoopt Oudewater 3 januari 1717, 

trouwt Oudewater 18 november 1749 Christiaan van 
der Stek, gedoopt Oudewater 13 januari 1719, zoon van 
Jan Aertsen van der Stek en Lysbeth van Ommen.

2.  Cornelis Bruyneman, volgt IVb.

IVa. Jillis Bruyneman, geboren circa 1713, touwslager, in 1750-
1751 directeur van de lijndraaiersknechtsbeurs, in 1774 als 
soldaat vertrokken op het schip ‘Pauw’, overleden op zee 
6 juli 1774, trouwt Oudewater 20 september 1744 Barbara 
Versluys, gedoopt Oudewater 9 februari 1717, dochter van 
Cornelis Versluys en Catelijn Mitterop, begraven Oudewa-
ter 28 februari 1763.
Uit dit huwelijk:
1.  Niesje Bruyneman, gedoopt Oudewater 13 maart 1746, 

waarschijnlijk begraven 11 juni 1748.
2.  Catharina Bruyneman, gedoopt Oudewater 1 mei 1748, 

waarschijnlijk begraven 21 januari 1754.
3.  Lodewijk Bruyneman, gedoopt Oudewater 17 juli 1749, 

waarschijnlijk begraven 3 januari 1754.
4.  Cornelis Bruyneman, volgt V.
5.  Niesje, Bruyneman gedoopt Oudewater 24 april 1757, 

overleden Linschoten 28 januari 1806, trouwt (1) (on-

9. De Kapellestraat. In dit rijtje huizen woonde Lodewijck Andriesz. Brouwman. Deze huizen zijn in de 19e eeuw ge-
sloopt. Tekening E.C. Rahms, ca. 1860. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Collectie Van der Lee.
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dertrouw 11 januari 1782) Egbert Sonnenberg, mr. 
timmerman en molenmaker op Liefhoven, trouwt (2) 
Linschoten 7 januari 1787 Ewerd Jörgen Hölscher, ge-
boren Lienen (Tecklenburg) 5 december 1756, zoon van 
Eberhard Jörgen Hölscher en Anna Elisabeth Hilge-
mans.

6.  Lodewijk Bruyneman, gedoopt Oudewater 27 mei 
1756, waarschijnlijk begraven 11 oktober 1756.

7.  Lodewijk Bruyneman, gedoopt Oudewater 22 juni 1757.
8.  Catharina Bruyneman, gedoopt Oudewater 20 januari 

1760.

IVb. Cornelis Bruyneman, gedoopt Oudewater 5 oktober 1718, 
touwslager, begraven 2 november 1750, trouwt Oudewa-
ter 26 februari 1747 Pieternella Honkop, geboren Roosen-
daal, begraven Oudewater 5 juli 1762.
Uit dit huwelijk:
1.  Andries Bruyneman, gedoopt Oudewater 26 april 1747.
2.  Barbara Bruyneman, gedoopt Oudewater 29 septem-

ber 1748, trouwt Oudewater 12 november 1775 Korsti-
aan Montijn, gedoopt Oudewater 8 maart 1750, over-
leden Oudewater 12 januari 1815, zoon van Jan Montijn 
en Cornelia Copper.

3.  Cornelis Bruyneman, gedoopt Oudewater 18 april 1751, 
trouwt Oudewater 4 mei 1777 Evertje van de Groep, 
geboren Ee (bij Dokkum).

V.  Cornelis Bruyneman, gedoopt Oudewater 9 februari 1752, 
begraven Oudewater 12 oktober 1810, trouwt Oudewater 
27 oktober 1776 Marrigje Brouwer, gedoopt Oudewater 20 

september 1750, dochter van Adrianus Brouwer en Johan-
na van Doorne.
Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus Bruyneman, gedoopt Oudewater 23 novem-

ber 1777, fuselier in het 123e regiment van Ligne, 2e ba-
taljon, 4e compagnie, overleden Stargard (Militair Hos-
pitaal) 22 mei 1812.

2.  Barbara Bruyneman, gedoopt Oudewater 6 februari 
1780, overleden Oudewater 11 april 1849, trouwt Lin-
schoten 24 maart 1811 Jan Westerwaal, gedoopt Ou-
dewater 28 september 1757, baander, overleden Oude-
water 15 december 1817, zoon van Hendrik Westerlaan 
en Marretje Korevaar. Jan Westerwaal was weduw-
naar van Aagje Roesteen.

3.  Johanna Bruyneman, gedoopt Oudewater 13 maart 
1782, overleden Oudewater 12 januari 1831.

4.  Jielis Bruyneman, gedoopt Oudewater 12 september 
1784, begraven Oudewater 8 augustus 1788.

5.  Joris Bruyneman, gedoopt Oudewater 23 december 
1787, begraven Oudewater 20 mei 1788.

6.  levenloos kind Bruyneman, begraven Oudewater 30 
mei 1789.

7.  levenloos kind Bruyneman, begraven als ‘misdragt 
kind’ Oudewater 14 september 1790.

8.  Jilles Bruyneman, geboren Oudewater 16 augustus 
1791, begraven Oudewater 24 september 1791.

9.  Niesje Bruyneman, volgt VI.
10.  Pietertje Bruyneman, geboren Oudewater 26 februari 

1798, begraven Oudewater 5 maart 1798.

VI.  Niesje Bruineman, geboren Oudewater 23 juni 1793, over-
leden Oudewater 6 januari 1832, trouwt Oudewater 10 fe-
bruari 1813 Dirk Corstiaansz van der Klis, geboren/gedoopt 
Waarder 4/11 mei 1794, baander, overleden Oudewater 5 
juni 1680, zoon van Korstiaan van der Klis en Josina van 
Zwol. Dirck Corstiaansz van der Klis trouwt (2) Oudewater 
25 augustus 1832 Hendrika Versluis, geboren Oudewater 
11 februari 1794, overleden Oudewater 19 december 1857, 
dochter van Willem Versluis en Barendina Roesteen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Corstiaan Adrianus van der Klis, volgt VIIa.
2.  Marretje van der Klis, geboren Oudewater 11 april 1816, 

overleden Oudewater 14 juli 1895, trouwt Oudewater 
28 januari 1843 Willem de Rotte, geboren Gouda 16 no-
vember 1815, baander, later bode, overleden Oudewa-
ter 3 maart 1894, zoon van Pieter de Rotte en Johanna 
Willebeek.

3.  Cornelis van der Klis, geboren Oudewater 19 oktober 
1818, lijndraaier, overleden Oudewater 26 december 
1891, trouwt Hoenkoop 6 juni 1845 Cornelia de Wilde, 
geboren Snelrewaard 10 december 1823, overleden 
Oudewater 21 april 1896, dochter van Cornelis de Wil-
de en Elizabeth van Os

4.  Willemina van der Klis, geboren Oudewater 7 augustus 
1824, overleden Oudewater 19 februari 1893, trouwt 

10. Touwbaan op de Wijngaard- of Achterstraat. Fotograaf onbekend, ca. 
1880. RHC Rijnstreek, Collectie Van der Lee.
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Oudewater 12 maart 1853 Jan van Bussel, geboren Ou-
dewater 27 maart 1821, baander, overleden Oudewater 
20 februari 1884, zoon van Johanna van Bussel.

VII. Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren Oudewater 3 
februari 1814, baander, overleden Oudewater 11 juni 1869, 
trouwt Oudewater 24 oktober 1832 Willemina Vosmeer, 
geboren Oudewater 21 december 1812, overleden Oude-
water 27 december 1893, dochter van Samuel Vosmeer en 
Petronella Geerling.
Uit dit huwelijk:
1.  Samuel, van der Klis, volgt VIII.
2.  Dirk van der Klis, geboren 15 december 1835, baan-

der, timmerman, lijndraaier, overleden 15 januari 1897, 
trouwt (1) Oudewater 30 december 1865 Johanna Wil-
helmina Kamsteeg, geboren Oudewater 18 november 
1829, overleden Oudewater 19 mei 1867, dochter van 
Anthonie Kamsteeg (kleermaker) en Maria de Ronde, 
trouwt (2) Oudewater 30 april 1868 Alida Montijn, ge-
boren Oudewater 29 juni 1832, overleden Rotterdam 
23 november 1916, dochter van Wouter Montijn en Ma-
ria Bredius.

3.  Pieter van der Klis, geboren Oudewater 4 september 
1837, baander, later smid te Alblasserdam, overleden 
Alblasserdam 19 december 1890, trouwt (1) Alblasser-
dam 27 januari 1865 Roelofje Schook, geboren Alblas-
serdam 11 oktober 1835, overleden Alblasserdam 27 
september 1869, dochter van Krijn Schook en Cornelia 
Sleeuwenhoek, trouwt (2) Oudewater 26 februari 1874 
Marrigje van Puffelen, geboren Oudewater 1 juni 1843, 
dochter van Cornelis van Puffelen en Adriana de Jong.

4.  Niesje van der Klis, geboren Oudewater 23 maart 1839, 
trouwt Oudewater 24 oktober 1867 Willem Ros, von-
deling uit Amsterdam.

5.  Adriana van der Klis, geboren Oudewater 26 februari 
1841, overleden Ermelo 1 april 1923, trouwt (1) Gouda 
16 augustus 1871 Willem Jongkoen, zoon van Johannes 
Jongkoen en Johanna Gelder, trouwt (2) Gouda 4 mei 
1892 Jacob Alphenaar, weduwnaar van Johanna van 
Vlaardingen, zoon van Jan Alphenaar en Trijntje Lelij, 
trouwt (3) Gouda 13 september 1899 Abraham Verboom, 
zoon van Machiel Verboom en Arijaantje Hogerdijk.

6.  Gerrit van der Klis, geboren Oudewater 17 juni 1843, 
baander, overleden Gouda 14 mei 1918, trouwt (1) Gou-
da 15 november 1871 Petronella Mosterdijk, geboren 
Oudewater 21 november 1839, overleden Gouda 14 
januari 1877, dochter van Dirk Pieter Mosterdijk en 
Hendrina Vosmeer, trouwt (2) Gouda 23 oktober 1878 
Maartje van de Water, geboren Stolwijk 9 september 
1847, overleden Gouda 22 juni 1883, dochter van Pieter 
van de Water en Maartje Schouten, trouwt (3) Gouda 
18 augustus 1887 Dirkje Hooggeboren, geboren Gou-
da 15 maart 1847, overleden Gouda 3 november 1903, 
dochter van Jan Hooggeboren en Martina Tuinman.

7.  Cornelis van der Klis, geboren Oudewater 4 septem-
ber 1845, lijndraaier, overleden Gouda 6 maart 1922, 
trouwt Oudewater 15 juli 1869 Hillegje Bosdam, gebo-
ren ’s-Graveland 21 maart 1841, overleden Gouda 12 de-
cember 1925, dochter van Pieter Bosdam en Annetta 
Johanna Schwartze.

8.  Jan van der Klis, geboren Oudewater 22 februari 1849, 
metselaar, overleden Reeuwijk 5 december 1932, 

11. Touwslagers op de Wijngaard- of Achterstraat bij de Gasthuissteeg. Tekening E.C. Rahms, ca. 1860. RHC Rijnstreek, Collectie Van der Lee.
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Noten
1. Nicolaas Borremans, Waerborg, om geen quaed hals-gerecht te doen [...] met 

een voorrede van het wegen der toovenaers tot Oudewater. Amsterdam, 1657.
2. www.bueren.de/ringelstein/frames/hexenverfolgung.html; Rainer Decker, Die 

Hexenverfolgungen im Hochstift Paderborn in Westfälische Zeitschrift 128 
(1978) p. 315-356.

3. Het Utrechts Archief, toegang 34-4, inv.nr. U047a003, akte 62.
4. De naam wordt gespeld als ‘Bruyneman’, ‘Bruijneman’ of ‘Bruineman’. Omdat de 

naam op de grafsteen van Cornelis (IIc) wordt gespeld als ‘Bruyneman’, is voor 
deze spelling gekozen.

5. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O007, Archief van de weeskamer 
van Oudewater, inv.nr. 3.

6. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O061, Archief van het stadsgerecht 
Oudewater, inv.nr. 161.

7. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.
nr. 14.

8. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.
nr. 13.

9. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O063, Notarieel archief Oudewater, 
inv.nr. 1922.

10. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang, Archief van de Hervormde 
Gemeente Oudewater, inv.nr. 54 (6 oktober 1730); Toegang O001, Oud-archief 
Oudewater, inv.7, resoluties van de vroedschap (1 november 1730).

11. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.nr. 34.
12. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.nr. 16.
13. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O063, Notarieel archief Oudewater, 

inv.nr. 1937.
14. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O063, Notarieel archief Oudewater, 

inv.nr. 1936.
15. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O017, Lijndraaiersbeurs te Oudewa-

ter, inv.nr. 25.
16. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.

nr. 431.
17. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O017, Lijndraaiersbeurs te Oudewa-

ter, inv.nr. 30.
18. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.

nr. 34.
19. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.

nr. 20.
20. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Toegang O001, Oud-archief Oudewater, inv.

nrs. 24 en 25.
21. Nettie Stoppelenburg, ‘De patriotten van Oudewater: idealisme en harde 

realiteit’, in Jaarboek Oud-Utrecht, 2011.
22. Joost Welten, ‘De Nederlandse soldaten van Napoleon’, in: Historisch Nieuws-

blad 2008/8.
23. De registers van patentgerechtigden van Oudewater zijn niet bewaard gebleven.

trouwt Oudewater 15 mei 1873 Maartje van Puffelen, 
geboren Oudewater 25 februari 1851, overleden Gouda 
20 oktober 1928, dochter van Cornelis van Puffelen en 
Adriana de Jong.

9.  Maria Cornelia van der Klis, geboren Oudewater 26 
april 1851, overleden Zeist 2 mei 1934, trouwt Gouda 12 
november 1879 Pieter van Leeuwen, geboren Boskoop 
20 augustus 1840, zoon van Marijtje van Leeuwen.

10.  Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren Oudewater 7 
mei 1858, overleden Oudewater 21 december 1860.

VIII. Samuel van der Klis, geboren Oudewater 4 februari 1834, 
metselaar, overleden Oudewater 6 mei 1914, trouwt Ou-
dewater 10 november 1858 Maria van der Roest, weduwe 
van Dirk van den Bogaard, geboren Oudewater 26 juni 
1836, overleden Oudewater 18 februari 1914, dochter van 
Gijsberta van der Roest.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Gijsberta van der Klis, geboren Oudewa-

ter 19 maart 1859, overleden Oudewater 30 juli 1934, 
trouwt Gijsbertus van der Landen, geboren Woerden 
7 januari 1859, kleermaker, overleden Oudewater 1 mei 
1948, zoon van Arie van der Landen en Gijsbertje Visser.

2.  Gijsberta Wilhelmina van der Klis, geboren Oudewater 9 
november 1861, overleden Oudewater 7 augustus 1862.

3.  Corstiaan Adrianus van der Klis, geboren Oudewater 6 
juli 1863, overleden Oudewater 8 juni 1884.

4.  Gijsberta van der Klis, geboren Oudewater 29 maart 
1866, overleden Oudewater 3 maart 1945.

5.  Dirk van der Klis, geboren Oudewater 25 februari 
1869, slachter, overleden Bodegraven 8 april 1943, 
trouwt Oudewater 27 april 1899 Hermina Stout, gebo-
ren Oudewater 21 september 1875, overleden Woer-
den 8 februari 1956, dochter van Gerrit Johannes 
Stout en Maagje Hoogendoorn.

6.  Pieter van der Klis, geboren Oudewater 16 augustus 
1871, kleermaker te Den Haag, trouwt Vrijenban 8 
maart 1899 Greetje Hoeke, dochter van Krijn Hoeke en 
Antonia Dorothea Orts.

7.  Maria van der Klis, geboren Oudewater 25 december 
1872, werkvrouw.

8.  Gerrit van der Klis, geboren Oudewater 14 januari 1876, 
winkelier, overleden Utrecht 3 maart 1906, trouwt 
Bodegraven 7 juli 1904 Janna Bekker, geboren Bode-
graven 13 oktober 1876, overleden Bodegraven 10 juni 
1910, dochter van Gerrit Bekker en Neeltje Zuidam.

9.  Jan van der Klis, volgt IX.
10.  Niesje van der Klis, geboren Oudewater 20 september 

1880, overleden Oudewater 21 oktober 1880.
11.  Elizabeth van der Klis, geboren Oudewater 6 decem-

ber 1881, overleden Oudewater 13 januari 1896.

IX.  Jan van der Klis, geboren Oudewater 10 februari 1878, win-
kelbediende, later los werkman, overleden Oudewater 2 
september 1937, trouwt Oudewater 17 april 1907 Janna 
Suzanna Roozenboom, geboren Oudewater 13 april 1878, 
overleden Oudewater 16 augustus 1939, dochter van Mar-
tinus Roozenboom en Johanna van Dam.
Uit dit huwelijk:
1.  Samuel van der Klis, geboren Oudewater 20 februari 

1909, schilder.
2.  Martinus van der Klis, geboren Oudewater 30 april 

1910, groentehandelaar, trouwt Rietveld 24 juli 1936 
Meinsje Hamoen, geboren Rietveld 1 april 1911, dochter 
van Anthonie Hamoen en Everdina van Dijk.

3.  Gerrit van der Klis, geboren Oudewater 2 maart 1912.
4.  Johannes van der Klis, geboren Oudewater 24 februari 

1916.  <<
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DIK  JAGER

Genealogie als leeshulp bij 
Het woud der verwachting van Hella S. Haasse

In veel romans is sprake van min of meer ingewikkelde familieverbanden. Zeker 
in wat soms denigrerend wordt bestempeld als streek- of familieromans. Ook in 
literaire historische romans komen vaak complexe genealogische verhoudingen aan 
de orde. Vaak ontbreekt in deze boeken een schematisch overzicht van de relaties 
tussen alle personen in de vorm van een getekende stamboom.

1. Hier besproken boeken 
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In dit artikel wordt een voorbeeld uitgewerkt van een der-
gelijk schema voor de historische roman Het woud der ver-
wachting van Hella S. Haasse. In mijn boekenkast staan maar 
twee romans met een dergelijk genealogisch extra: het epos 
Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez (af-
beelding 1) en meer recent het boek van Geert Mak De levens 
van Jan Six (afbeelding 1). Zelfs in De stamhouder van Alex-
ander Münninghoff over de laatste loten van de stamboom 
van deze familie staat geen enkel genealogisch overzicht! 
Deze lacune in De stamhouder heb ik uit liefhebberij inmid-
dels opgevuld en vervolgens gepubliceerd, vergezeld van 
een korte bespreking van het boek. Ook bij enkele andere 
onlangs verschenen boeken heb ik dat gedaan. Ik gebruikte 
hiervoor GensDataPro. Deze recensies met geneagrammen 
publiceerde ik in het tijdschrift De Twee Kwartieren van de 
afdeling Kempen- en Peelland.

Het woud der verwachting

Kort geleden heb ik na veertig jaar weer eens Het woud der 
verwachting1 van Hella S. Haasse met als ondertitel ‘Het le-
ven van Charles van Orléans’ uit 1949 gelezen (afbeelding 1). 
En vanzelfsprekend heb ik de neiging stambomen te maken 
niet onderdrukt. Het resultaat ziet u in dit artikel. Ik gebruik 
hier vernederlandste voornamen. De meeste edellieden wor-
den gewoonlijk aangeduid met hun bezit. De meesten van 
ons weten wel dat Egmont en Horne door toedoen van Alva 
zijn vermoord. Maar dat zij ook Lamoraal van Gavere, Philips 
van Montmorency en Fernando Alvarez de Toledo genoemd 
werden, is veel minder bekend. Als in dit boek staat ‘Bour-
gondië zegt ...’ dan kan dat slaan op een aantal hertogen. De 
erfgenaam heeft voordat hij opvolgt vaak een eigen domein. 
Daarom heet Jan zonder Vrees eerst Nevers (hij was graaf van 
Nevers) en pas na zijn vaders dood Bourgondië. Van de Mid-
deleeuwse adel zijn gelukkig veel portretten voorhanden, al 
dan niet als grafbeeld of in getijdenboeken. In tegenstelling 
tot de meeste andere romans krijgen de figuren in dit boek 
daarom een eigen gezicht of, zo nodig, een wapen.2 Misschien 
een reden het boek (weer) eens ter hand te nemen!

Hertog Karel

Karel van Orléans (geboren 1394) is de zoon van hertog Lode-
wijk van Orléans en daardoor het neefje van koning Karel VI 
van Frankrijk, bijgenaamd Karel de Gek vanwege zijn aanval-
len van krankzinnigheid. Koning Karel voelt veel sympathie 
voor de vrouw van zijn broer, de Italiaanse Valentina Visconti. 
Dit tot ergernis van zijn eigen vrouw Isabeau van Beieren, die 
later dan ook Lodewijk als minnaar heeft (afbeelding 2).
Het leven van Karel van Orléans speelt zich af tijdens de laat-
ste helft van de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en 
Frankrijk. Omdat zijn oom koning Karel VI, als 12-jarige zijn 
vader Karel V opgevolgd is, worden vier ooms van de jonge ko-
ning regenten van Frankrijk. Het zijn een broer van zijn moe-
der Johanna – de hertog van Bourbon – en drie broers van zijn 

vader Karel V: de hertogen van Anjou (slechts kort), van Berry 
en van Bourgondië (afbeelding 2). De laatste was de meest 
eerzuchtige. Later werd de broer van de koning, Lodewijk van 
Orléans, een belangrijk adviseur.
Karels jeugd is niet echt gelukkig: op zijn twaalfde trouwt hij 
zijn nicht Isabelle, op zijn dertiende sterft zijn vader Lodewijk 
en op zijn veertiende zijn moeder Valentine. Zijn vrouw Isabel-
le sterft kort na de geboorte van hun dochter Johanna als Ka-
rel vijftien jaar is. Hij hertrouwt op zijn zestiende met de elf-
jarige Bonne. Hij is het onervaren hoofd van het huis Orléans. 
Op zijn twintigste begint zijn 25-jarige ballingschap. In de pa-
pieren van zijn vader vindt hij een getoonzet gedicht getiteld 
Het woud der verwachting. Dat, samen met zijn zachtaardige 
karakter, inspireert hem tot zijn schrijverschap: hij wordt een 
melancholiek dichter van honderden rondelen, ballades en an-
dere soorten verzen.

De Nederlandse connectie

Een aantal graven en hertogen uit de Nederlanden stamt, net 
zoals de hertogen van Orléans, af van de Franse koning Phi-
lips III. Holland, Brabant, Henegouwen en Vlaanderen zijn in 
de veertiende en vijftiende eeuw het welvarendste deel van 
Europa.
Door slimme machts- en huwelijkspolitiek krijgen de hertogen 
van Bourgondië in deze landen steeds meer invloed. Hertog 
Philips II de Stoute huwt de erfdochter van Vlaanderen en Bra-
bant en is daardoor heer over deze ‘provincies’ (afbeelding 3). 
Voor de Franse vorsten in Parijs was dit een tak van hun eigen 
familie die nauwelijks eerbied had voor het centrale gezag. In 
afbeelding 3 komt een bekende uit de vaderlandse geschiede-
nis voor: gravin Jacoba van Beieren.

Hoofd van zijn huis

Er ontstaat wrijving tussen de hertogen van Orléans en 
Bourgondië over de invloed op de koning. Dit resulteert in de 
moord door hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië op zijn 
neef Lodewijk, in 1407. Karel wordt daardoor al jong hoofd van 
het huis Orléans met de verantwoordelijkheid voor zijn broers 
en zus (afbeelding 4). Meer dan zijn vader Lodewijk houdt hij 
zich bezig met taal. Maar als hertog wordt meer van hem ver-
wacht: Noblesse oblige. De externe strijd tegen de Engelsen 
en de interne strubbelingen met het huis Bourgondië eisen 
hun tol. Karel moet zijn jongere broer Jan van Angoulême als 
gijzelaar meegeven met de Engelse koning. Rechtszaken te-
gen de moordenaar van zijn vader worden getraineerd. Er is 
een tiental vredesakkoorden tussen beide Franse huizen, die 
steeds verbroken worden.
Karel trouwt zijn vijf jaar oudere nicht Isabelle van Frankrijk, 
de jonge weduwe van Richard II van Engeland (afbeelding 6). 
Isabelle overlijdt bij de geboorte van dochtertje Johanna. Hij 
hertrouwt met Bonne van Armagnac, een kleindochter van zijn 
oudoom de hertog van Berry.
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2. Geneagram van Karel VI en zijn verwanten

x1313x1350 x1317

x1336 x1332

x1350 x±1365

x1422

x1445

x1400
x1400

x1385 x1389 x1385

x1389 x1360 x1369

x1420

x1347

x1386

Ballingschap
Dan volgt in 1415 de Slag bij Azincourt (dertig kilometer ten 
oosten van de kustplaats Le Touquet) waarbij het Franse leger 
(circa 25.000 man, waaronder 8000 ridders) verpletterend ver-
slagen wordt door de Engelsen (zo’n 6000 man met 5000 boog-
schutters). De zware harnassen van de Franse ridders te paard 
blijken een nadeel in de modderige velden. Karel wordt krijgsge-
vangen gemaakt, evenals Jan I van Bourbon en Arthur van Rich-
mont, de latere hertog van Bretagne (zie afbeelding 5). Onder 
de vele adellijke doden zijn twee broers van Jan zonder Vrees3. 
Door losgeld te betalen zijn de gevangenen vrij te kopen, zoals 
ook Alexander Six uit Cambray overkwam; hij was familie van 
‘onze’ Jan Six (1618-1700), wiens grootvader Charles uit Saint-
Omer met zijn gezin in 1586 naar Amsterdam emigreerde.
De ballingschap van Karel in Engeland zal, mede door het 

bijzonder hoge losgeld, 25 jaar duren. Hij heeft daar ruim-
schoots tijd om gedichten te schrijven, veel gaan er over 
zijn vrouw Bonne. De vete tussen Orléans en Bourgondië 
sleept voort. Karels schoonvader, graaf Bernard VII van 
Armagnac, zet zich in voor de zaak van zijn schoonzoon. 
Hij is een echte houwdegen, in de slechte betekenis van 
het woord, en dat doet de naam van het huis Orléans geen 
goed. De controverse tussen de ‘Armagnacs’ en ‘Bourguig-
nons’ betekent bijna een burgeroorlog, die zich met name 
in Parijs voordoet. Ook Karels halfbroer graaf Jan van Du-
nois – bekend onder de erenaam de Bastaard van Orléans 
– probeert hem zoveel mogelijk te helpen. Jan zonder Vrees 
neemt in 1418 Parijs in en laat Bernard van Armagnac do-
den. Zelf sterft de hertog van Bourgondië door moorde-
naarshand een jaar later.
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3. Verwantschapskring rond de graven van Holland

x1262

x1313

x1332
x1350

x1385

x1350

x1385

x1347

x1305x±1311

x1301 x1290

x1369

x1385x1402

x1404 x1415

x1350

x1336

x1389

x1418
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4. Geneagram Karel en gezin Lodewijk

x1389

x1400

x1360x1359 x1369

x1393

x±1330 x1332

x1409 x1423
x1404

x1410

5. Geneagram Armagnacs en Bourguignons
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x1406x1440
x1410

x1476 x1424
x1499

x1476

x1415 x1393x1385x1389

x1385 x1360x1350

x1332

x1369

6. Geneagram huwelijken Karel van Orléans

Koning Karel VI overlijdt in 1422. Pas zeven jaar later wordt 
met behulp van Jeanne d’Arc en Jan van Dunois diens vijfde 
zoon – vier oudere broers sterven jong – als Karel VII in Reims 
gekroond.
Tijdens de ballingschap van Karel van Orléans overlijdt zijn 
tweede vrouw Bonne. Hij wordt als belangrijke gevangene van 

het ene Engelse kasteel naar het andere gebracht. Omdat de 
Engelsen zijn domeinen plunderen die het losgeld moeten op-
brengen, komt hij pas in 1440 vrij. Zijn broer Jan van Angoulê-
me moet nog enkele jaren wachten. Hij huwt in hetzelfde jaar 
met Maria van Kleef, kleindochter van Jan zonder Vrees en 
evenals Karel een liefhebber van dichtkunst.
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x1423 x1440

x1476x1499
x1491

x1514

x1533

x1572

7. Geneagram Karel en Franse koningen

Noten
1. Gelezen is de 15de, licht herziene druk uit 1990 uitgegeven door Querido.
2. ‘Hoewel het gebruikelijk is dat familiewapens van vrouwen ovaal worden 

afgebeeld, is er hier voor gekozen het (vaderlijk) familiewapen of gebiedswa-
pen te hanteren. Naast pragmatische redenen is het ook niet duidelijk of de 
betreffende persoon het (vrouwelijk) wapen ook gevoerd heeft.

3. Het zijn Anton van Bourgondië (1384-1415), hertog van Brabant en Philips van 
Bourgondië (1389-1415), graaf van Nevers. De weduwe van de laatste (Bonne 
van Artois) huwt later diens neef hertog Philips III van Bourgondië, weduwnaar 
van Michelle van Frankrijk (figuur 5).

Van Karel worden adviezen verwacht. Zo onderhandelt hij re-
gelmatig met de Engelsen en regelt hij het huwelijk tussen Hen-
drik VI en Margaretha van Anjou, dochter van René van Lotha-
ringen en achterkleinzoon van koning Jan II van Frankrijk. Maar 
hij is al oud. Als Lodewijk XI in 1461 zijn vader Karel VII opvolgt, 
merkt Karel dat niemand meer op hem zit te wachten. Na een 
vervelend gesprek met de koning wordt hij onwel en sterft hij.

Huwelijken en schoonouders

Met zoon Karel (VIII) van Lodewijk XI sterft deze tak van het 
huis Valois uit (afbeelding 7). Deze dynastie is net zoals die van 
Bourbon en Anjou voortgekomen uit het huis Capet. Zoals ge-
bruikelijk in die tijd werden regelmatig (achter)neef-nicht huwe-
lijken gearrangeerd (afbeelding 2 en 5). Dat maakt het moeilijk 
om goede overzichten te maken. De drie huwelijken van Karel 
zijn natuurlijk ook gearrangeerd; alle vrouwen stammen boven-
dien af van koning Jan II van Frankrijk (afbeelding 6).

Portretten van Karel

In Les tres riches heures du Duc de Berry is Karel driemaal af-
gebeeld: in januari (Nieuwjaarsreceptie), april (Verlovingsscè-
ne) en in augustus (Valkenjacht, zie Gens Nostra 2015-1, p.1).

Koninklijk nageslacht

Ten koste van (bijna) alles moet er voor gezorgd worden dat 
de kroon in handen van de familie (Capet) blijft. De dochter 
van de een-na-laatste Valois, Lodewijk XI, trouwt dan ook de 
zoon van Karel van Orléans die vervolgens in 1498 als Lode-
wijk XII zijn zwager Karel VIII opvolgt. Zo wordt Karel de voor-
vader van een aantal Franse koningen uit de vijftiende en zes-
tiende eeuw (afbeelding 7).

Een leven uit een gedicht

In het kasteel van Blois waar Karel na zijn ballingschap verbleef, 
kwamen veel dichters en schrijvers bijeen, onder wie de beken-
de François Villon. De beginregel van het gedicht ‘En la forêt de 
Longue Attente’, waaraan de titel van het boek van Haasse is 
ontleend, inspireerde al Karels vader Lodewijk en na hem ook 
Karel zelf en zijn vrouw Maria. Het gedicht is, in het Nederlands 
vertaald, opgenomen in Haasses boek. Het kan als echo dienen 
van het leven van Karel, met name het einde: ‘In ’t boek van mijn 
gepeinzen al/vond ik dan, schrijvende, mijn hart; het waar ver-
haal van bitt’re smart/verlucht met tranen zonder tal.  <<
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1. Twee familieregisters, links het exemplaar van de veiling, rechts dat van de familie Groneman

GERTJAN  DE  ROLLER

De geschiedenis van het 
familieregister De Roller

De familie De Roller heeft een familieregister dat circa tweehonderd jaar lang niet 
in het bezit is geweest van de familie. Het resultaat was dat niemand meer van het 
register wist tot het twee jaar geleden opdook. Het gaat om een handgeschreven 
boekwerk dat het parenteel van Lambert de Roller, de stamvader, beschrijft. Het 
register beslaat de periode tussen 1370 en 1851. Wat weten we van het boek, hoe is het 
terug gevonden en waardoor is het zoekgeraakt?
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Mijn oom Jan de Roller is het register in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw op het spoor gekomen toen hij de stamboom 
van de familie uitzocht. Hij heeft kopieën van het register 
gekregen. Een deel hiervan is gedeeld met de familie maar 
doordat het overzicht ontbrak is de informatie na zijn over-
lijden verloren gegaan. Vier jaar geleden ben ik naar aanlei-
ding van het tv-programma Verborgen Verleden opnieuw be-
gonnen de familiegeschiedenis uit te zoeken. Via Geneanet 
kreeg ik een melding dat er een De Roller aan hun database 
was toegevoegd. De geboorteplaats was echter omstreden 
en ik heb gereageerd met de vraag of de gebruikte bron be-
trouwbaar was. Dit leidde tot een uitvoerige mailwisseling. 
De bron was een handgeschreven boek, het familieregister 
De Roller, dat in het bezit was van de familie Groneman. De 
familie Groneman heeft het boek aan de familie De Roller ge-
schonken. Gelukkig hadden zij ook de nodige informatie over 
het boek.

Het verhaal achter het familieregister

Van het register is bekend dat het in het bezit was geweest 
van Winold Abbing (1807-1878). Hoe de familie Abbing aan het 
familieregister is gekomen is niet bekend. De familie Abbing 
is via Geertruid Abbing (1717-1764) verwant aan de familie De 
Roller (zie stamreeks generatie VIII, in de bijlage). Geertruid 
was getrouwd met David Hendrik de Roller (1706-1758). Derk 
Abbing, een broer van Geertruid Abbing is de opa van Winold.
Winold Abbing is ongehuwd en na zijn overlijden in 1878, erft 
zijn nicht Winanda Geertruida Escher-Abbing (1843-1902) het 
register. Na haar overlijden in 1902, schenken haar zusters 
Johanna Christina en Maria Arnoudina het register aan dr. Flo-
rentius Goswin Groneman.
Florentius Goswin Groneman is de kleinzoon van Johanna 
Theodora de Roller (1772-1810) en Johannes Ludovicus Gro-
neman. De vader van Goswin, Johannes Casparus Theodorus 
Groneman, was goed bevriend met zijn neef Winold Abbing. 
Na lang aandringen mocht hij het register van Winold lenen 

en hij heeft er uittreksels van gemaakt. Zijn zoon Florentius 
Goswin had een brede belangstelling en hij was onder an-
dere ook geïnteresseerd in genealogie. Van zijn vader had 
hij van het bestaan van het register gehoord. Het register 
was ondertussen in het bezit gekomen van Winanda Geer-
truida Escher-Abbing. Florentius Goswin Groneman mocht 
het register voor langere tijd van haar lenen. Hij heeft een 
afspraak gemaakt met Winanda Geertruida om over het 
register te praten. Deze afspraak is vanwege de slechte ge-
zondheid van Winanda Geertuida niet doorgegaan. Na het 
overlijden van Winanda Geertruida erft hij het register en 
neemt het op in zijn archief. Vervolgens komt het register in 
het bezit van Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, een 
zoon van Florentius Goswin. Na het overlijden van Johannes 
Ludovicus Theodorus komt het register in het bezit van zijn 
zoon Johan Goswin Evert. Van hier gaat het register naar een 
kleindochter van Florentius Goswin, Johanna Jacoba Cor-
nelia van Hoorn-Groneman (1906-1980), bij wie uiteindelijk 
het hele archief van Florentius Goswin terecht komt. Na het 
overlijden van Johanna Jacoba Cornelia worden haar nicht 
Elize en neef Hans de beheerders van dit archief. Door de 
bovengenoemde toevallige samenloop van omstandigheden 
komen zij in contact met de familie De Roller waarop Elize 
en Hans (Johan Goswin Evert) het register aan de familie De 
Roller overdragen (zie afbeelding 2).

Van de correspondentie over het register tussen de families 
Abbing en Groneman is een aantal briefkaarten in het archief 
van Florentius Goswin Groneman aanwezig alsmede zijn ei-
gen aantekeningen over de herkomst van het register. Ook is 
er correspondentie uit de jaren zeventig van de vorige eeuw 
van mijn oom Jan de Roller met Johanna Jacoba Cornelia van 
Hoorn-Groneman bewaard gebleven. In deze corresponden-
tie wordt het register genoemd maar men weet blijkbaar niet 
waar het register op dat moment is. Als het register wordt te-
ruggevonden maakt Johanna Jacoba Cornelia kopieën van het 
register en stuurt die naar mijn oom Jan.

2. Familieregister De Roller
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3. De twee registers, pag 21. Boven dat van Lambert Tieleman, onder dat van de familie Groneman
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Nog een familieregister!
Over mijn speurwerk naar de familiegeschiedenis heb ik een 
website gemaakt. In 2017 kreeg ik via de website een mail 
met de tip dat er een boek op een veiling lag waar onze fami-
lienaam in voorkwam. Ik heb het boek kunnen kopen en wat 
blijkt: het is een tweede familieregister (zie afbeelding 1).

Van dit tweede register weet ik niets. Komt het uit een boe-
delopruiming van iemand zonder erfgenamen? Wilde men 
het boek gewoon kwijt? Wie heeft het in zijn bezit gehad? 
Enzovoort. Ook dit is een handgeschreven boek. Het hand-
schrift verschilt van het register dat de familie Groneman 
in bezit had. Dit register heeft de tand des tijds goed door-
staan en de naam van de eigenaar was, met wat puzzelen, 
te ontcijferen: Lambert Tieleman de Roller. Beide registers 
zijn op de laatste bladzijden na identiek. De boeken hebben 
dezelfde toevoegingen in de kantlijn en op dezelfde plaatsen 
lege bladzijden. In het boek van de veiling zat een nota voor 
de heer Van Sonsvelt Brink (1814-1875). Hierdoor is een ge-
deeltelijke reconstructie van de geschiedenis van dit boek te 
maken.

Het mogelijke verhaal achter het register van 
Lambert Tieleman

Dit tweede register is waarschijnlijk geschreven door Lam-
bert Tieleman de Roller (1790-1851). De verschillende kater-
nen zijn eerst beschreven. Toen het register compleet was 
is het ingebonden. Deze werkwijze blijkt uit het feit dat de 
tekst dicht op de rand van de pagina’s doorloopt waardoor 
ze bij de rug van het boek niet altijd goed te lezen is. Het re-
gister is vermoedelijk overgeschreven van een ouder exem-
plaar. Het register is, op grond van het handschrift, tot 1846 
door Lambert Tieleman bijgehouden. De laatste gegevens 
in het register dateren van 1851, het jaar waarin Lambert 
Tieleman is overleden. Lambert Tieleman was ongehuwd 
en woonde bij zijn zus Alida en zwager Jan van Tright. Deze 
laatste aantekeningen in het register zijn in een afwijkend 
handschrift. Het betreffen het overlijden van Lambert Tiele-
man en het huwelijk van de zoon van Alida en Jan van Tright, 
Willem Bruist Hendrik (1818-1896), die predikant te Ooij was. 
Mogelijk zijn deze aanvullingen door Jan van Tright gemaakt. 
Jan van Tright en Alida de Roller hadden een dochter Witia. 
Zij is de tweede vrouw van David van Sonsvelt Brink. Het 
lijkt erop dat zij het register van haar oom Lambert Tieleman 
heeft geërfd. Vermoedelijk is dit register hierna in het bezit 
geweest van hun zoon David van Sonsvelt Brink junior. Deze 
David is in 1907 kinderloos gestorven. Zijn tweede vrouw 
Bernardina Margaretha Foscea van Tright is in 1916 te Kam-
pen overleden. Hierna zal het boek in het bezit zijn geweest 
van nazaten van de familie Brink of Van Tright tot het in april 
2017 op een veiling te koop werd aangeboden. Helaas ont-
breek verdere informatie over dit register.

Werkhypothese
De registers zijn geschreven door de kinderen van David van 
Sonsveld de Roller (1744-1817). Ieder kind heeft zijn eigen exem-
plaar geschreven. De registers zijn vermoedelijk overgeschre-
ven van een ouder (?) exemplaar. Of alle kinderen een register 
hebben gemaakt of alleen de vier jongens is niet duidelijk. Het 
is aannemelijk dat er nog meer registers in familiearchieven of 
tussen de nooit uitgezochte spullen van opa’s en oma’s liggen 
of dat ze met het oud papier zijn weggegooid. Als er nog ergens 
een register bekend is kom ik graag in contact met de eigena-
ren om het verhaal achter het register te documenteren.

Hoe is Winold Abbing aan het familieregister gekomen? 
Waarom is het register niet in de familie De Roller gebleven? 
Van het register dat in het bezit was van de families Abbing 
en Groneman kon de eerste eigenaar niet meer herleid wor-
den. Er is een kans dat dit register van David Hendrik de Rol-
ler (1781-1831) is geweest maar dit is allesbehalve zeker. Wat 
we met zekerheid weten is dat de huidige familie De Roller 
afstamt van David Hendrik de Roller, de oudste zoon van 
David van Sonsveld de Roller. De andere takken zijn onder-
tussen uitgestorven. David Hendrik is in 1831 in Amsterdam 
overleden en zijn vrouw was drie jaar eerder overleden. Hun 
vier kinderen, tussen de vier en zestien jaar oud, gingen na het 
overlijden van hun vader naar het weeshuis. Het enige meisje 
ging naar het Diaconessenweeshuis en de drie jongens naar 
het Burgerweeshuis. Het is mogelijk dat David Hendrik vóór 
zijn overlijden het familieregister naar zijn neef Elbertus Ab-
bing, de vader van Winold, heeft gezonden om het voor zijn 
kinderen te behouden. Doordat de kinderen nog erg jong wa-
ren toen ze in het weeshuis kwamen hebben ze mogelijk niet 
geweten dat er een register was en de familie Abbing is het 
contact met de kinderen verloren. Hierdoor is het mogelijk 
dat het register bijna tweehonderd jaar niet in de familie is 
geweest.

Betrouwbaarheid van de gegevens in het register

Het familieregister beschrijft het parenteel van Lambert de 
Roller die, volgens het register, in 1370 in Munster is geboren. 
Het mogelijke register van David Hendrik is tot 1847 bijgehou-
den waarbij de laatste bladzijden in een ander handschrift zijn 
geschreven en betrekking hebben op de familie Abbing. Het 
register van Lambert Tieleman is tot 1851 bijgehouden. Wat 
de bron is van de gegevens in de registers is niet duidelijk. 
Daarom moeten de gegevens bij voorbaat als onbewezen en 
daarom onbetrouwbaar worden beschouwd.

De familie Groneman had zo haar bedenkingen over de gege-
vens in het register van voor 1700. Daarom stuurde Florenti-
us Goswin Groneman het register naar de historicus prof. dr. 
P.J. Blok, die op 1 november 1892 een korte reactie gaf. Hierin 
geeft hij onder andere aan dat hij de functies in de veertiende 
en vijftiende eeuw, onder andere aan het hof van Pruissen, te 
mooi voorgesteld vindt en dat ze niet kloppen in de tijd. Het 
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geheel berust wat hem betreft op fictie. De data van na 1700 
lijken hem beter maar gezien het begin van het register houdt 
hij er rekening mee dat ook deze gegevens op fictie berusten.
Johannes Ludovicus Theodorus Groneman erft het familie-
register van zijn vader en neemt in de jaren veertig van de 
vorige eeuw contact op met de archivaris en heraldicus de 
heer R.T. Muschart. Hij heeft specifieke vragen over de veer-
tiende- en vijftiende-eeuwse De Rollers die in het familiere-
gister genoemd worden. De heer Muschart is positiever over 
het register (zie afbeelding 4). Hij geeft aan dat hij de namen 
van de personen waarover Johannes Ludovicus Theodorus 

Groneman vragen heeft, niet is tegengekomen bij zijn werk-
zaamheden in de verschillende archieven maar dat hij wel de 
familienamen kent. Deze familienamen heeft hij in diverse ar-
chiefstukken aangetroffen.

Ik heb geprobeerd de gegevens die in het familieregister op-
genomen zijn, te controleren met behulp van archiefbronnen. 
Voor de oudere gegevens, van vóór 1600, lukte dat niet. Het 
ontbreken van DTB-gegevens maakt controle lastig. Als er al 
DTB-gegevens uit deze periode zijn worden bij een huwelijk 
geen ouders genoemd, bij een doop alleen de vader en als de 
opa’s doopgetuigen zijn, zijn ze vaak als ‘zijn en haar vader’ 
vermeld (zie afbeelding 5).
Hierdoor is het lastig om na te gaan of de namen fonetisch zijn 
geschreven en mogelijk toch tot de familie behoren of dat het 
een andere familie betreft. De controle is dan alleen via ak-
ten mogelijk, maar dan moet de familie bijvoorbeeld wel iets 
gekocht of verkocht hebben of met justitie in aanraking zijn 
gekomen. Als er geen koop- en/of verkoopakten of processen 
of notariële akten bewaard zijn gebleven, zijn ze niet meer te 
traceren. De oudste vermelding van een De Ruller (Roller) die 
ik tot nu toe heb kunnen vinden is een koopakte uit 1630 van 
Geert de Roller en zijn vrouw Martine van Aalten.4

Wat opvalt is dat met name in de uitwerking van de vrouwelij-
ke lijnen missers zitten. Zo worden de dames De Roller mak-

4. Deel van reactie van R.T. Muschart 2

5. Doopinschrijving van Antonius ten Röller.3

6. Correctie Groll naar Boekholt (Bocholt)
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7. Deel van uitreksel van familieregister in archief Roller bij CBG.9
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Joost
de Roller

Sibylla
van Basten

Florentius Goswin
Groneman

1

Johanna Theodora
de Roller

Johan Hendrik
de Roller

Anna Elisabeth
van Sontsvelt

David Hendrik
de Roller

Geertruid
Abbing

Jan Hendrik
de Roller

Gerharda
Exalto d'Almaras

David
van Sonsveld

de Roller

Johannes
Groneman

Johannes
Groneman

Florentia
de Bruin

Jacoba Johanna
Kappeyne 

van de Coppelo

Everdina
de Roller

Geertruid
Derks

Willem Gerrit
Brink

David
van Sonsvelt

Brink

Alida
de Roller

Witia Engelina
van Tright

2

David jr.
van Sonsvelt Brink

2

Floris Adrianus
Groneman

Alida Eberdina
Doornbos

Johannes
Groneman

1

Frank Albert
Groneman

Elize Eberdina
Groneman

1

Elize
Doyer

Johanna Jacoba
Groneman

1

Anna Wilhelmina
Ekker

Gerhard
van Hoorn

Johan Goswin Evert
Groneman

1

Reina Alida
Wilhelmina

Visser

Bernardina
van Tright

geen 
kinderen

Jan Hendrik
de Roller

David Hendrik
de Roller

Jan
van Tright

Felix Alexander
Jagtenborg

kelijk gekoppeld aan vooraanstaande families. Bij het contro-
leren van de gegevens blijkt dan vaak dat er in de stamboom 
van deze vooraanstaande families andere voorouders zijn en 
er geen De Roller bekend is.
Een voorbeeld is de familie Van Loon. Volgens het familieregister 
trouwde Elisa de Roller in 1487 met Coenraad Pauw. Hun doch-
ter Cornelia trouwde ook met een Pauw en hun dochter, ook een 
Cornelia, was volgens het familieregister met Hans de Rooy ge-
trouwd. Zij hadden een dochter Petronella die in 1561 met Willem 
van Loon trouwde. Echter, in het Nederlands Adelsboek 1948 p. 
436 is deze Petronella de dochter van Lieven Pieters van Roy en 
Duyfje van Dijck. Haar vader is dus geen Hans maar een Lieven. 
Helaas word hier geen moeder genoemd.5 Het familieregister 
geeft op dit punt geen juiste informatie. De verdere gegevens 
van de familie van Loon die in het familieregister zijn opgeno-
men zijn wel correct. Deze gegevens lijken te zijn overgenomen 
uit het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok.6

Ook bij de mannelijke De Roller’s kunnen vraagtekens ge-
plaatst worden. Bijvoorbeeld bij de geboorteplaatsen die in 
het register worden genoemd. Volgens het familieregister is 
Johan Henrick de Roller (1663-1718), net als zijn vader Joost 
(1629-1666) in Bocholt geboren-. In de doopakten van Bocholt 
komt de naam De Roller niet voor. In het familieregister van 
Lambert Tieleman is bij Johan Henrick vermeld dat hij in Groll 
(Groenlo) is geboren. Dit is doorgestreept en veranderd in 
Bocholt (zie afbeelding 6). Deze aanpassing kan erop wijzen 
dat hij, en mogelijk ook Joost, wel in Bocholt (D) zijn geboren 
maar daar niet zijn gedoopt. Als de medische zorg in Bocholt, 
vanwege het daar aanwezige Wittevrouwenklooster, beter 
was dan in Groenlo is het denkbaar dat Joost en Johan Henrick 
in Bocholt zijn geboren, maar in Groenlo zijn gedoopt. Dit kan 
echter niet bewezen worden en is speculatief. Indien dit juist is 
geeft het familieregister in dit geval de werkelijke geboorte-
plaats en niet de doopplaats.

220  –  Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 5



Gerrit Jan
de Roller

1+2

Marinus
de Roller

Gerrit
de Roller

Maria
Berendina

Bronwasser

Wilhelmina
de Ruijter

Jan David Hendrik
de Roller

Maria Carolina
Baptist

Elisabeth
Stilting

Elisabeth
van der Sluijs

Lambert Tieleman
de Roller

2

geen 
kinderen

Winanda
Abbing

1

David George
Escher

Winold
Abbing

1

Diederik Hendrik
Abbing

Gouda Aleida
Pull

Johanna Christina
Abbing

Maria Arnoudina
Abbing

Tieleman
Abbing

Wijnanda
Lulofs

Derk
Abbing

Egbertus
Abbing

Hendrina
Abbing

Elisabeth
van Hamel

Hendrik Jan
Abbing

Witia
Roelofsen

Geertruid
Schluiter

Derk
Abbing

Deniz
Baykal

Volgens het familieregister zouden verschillende De Rollers, 
in de periode 1600-1650 in Bocholt woonachtig zijn geweest. 
Bij het stadsarchief van Bocholt kent men de naam De Roller 
niet. Ook zouden deze De Rollers in Bocholt getrouwd zijn en 
kinderen gekregen hebben. In de DTB-boeken van Bocholt 
komt geen De Roller voor. Wel komt in de zeventiende-eeuw-
se trouwboeken twee keer De Ruller voor. Uit de namen van 
de partners blijkt dat het om Joost de Roller en Richarda 
de Roller (circa 1607-na 1696) gaat (zie bovenstaand gene-
agram). Omdat de namen fonetisch geschreven werden is de 
familienaam als Ruller genoteerd.7

Bij de huwelijksinschrijving van Joost de Roller en Sibylla van 
Basten (11 juli 1662, Bocholt) is vermeld dat er dispensatie is 
verleend omdat ze in derde graad verwant zijn. Hoe deze ver-
wantschap loopt is niet duidelijk omdat er geen betrouwbare 
gegevens zijn die tot de overgrootouders van Joost en Sibylla 
teruggaan. Het is aantrekkelijk om de verwantschap via de De 

Rollers te zoeken. Echter, Richarda de Roller, de moeder van 
Sibylla en haar opa Geert de Roller komen niet in het familie-
register voor. Als ze wel familie zijn is dit vreemd omdat in het 
register alle zijtakken, inclusief de vrouwelijke, zijn uitgewerkt.
In het familieregister wordt Antonia Weening als moeder van 
Sibylla van Basten genoemd. Sibylla is echter de dochter van 
Henrick van Basten en diens tweede vrouw Richarda de Rol-
ler.
Sibylla Weening is de eerste vrouw van Henrick van Basten en 
Sibylla van Basten is naar haar vernoemd. Richarda noemt in 
haar testament haar dochter Sibylla als weduwe van wijlen, 
zaliger Joost de Roller.8 Waarom het familieregister Antonia 
Weening als moeder van Sibylla van Basten noemt is niet dui-
delijk.

Van de oudere De Rollers, in de periode voor 1600, heb ik één 
vermelding gevonden in een andere stamboom. Bij navraag 

8. Geneagram, vereenvoudigde versie met de registers aangeduid 
met een rode 1 en 2 bij personen die register 1 of 2 in bezit hadden
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bij de eigenaar van deze stamboom bleek de bron daarvan 
zich bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te bevin-
den. Het CBG heeft een aantal kopieën van de eerste pagina’s 
van het familieregister en een handgeschreven uittreksel van 
het register (zie afbeelding 7). De stukken over de De Rollers 
van vóór 1600 die bij het CBG liggen zijn afkomstig uit, of lij-
ken gebaseerd te zijn op het familieregister De Roller en zijn 
daarom niet altijd betrouwbaar. Deze gegevens moeten via 
andere bronnen gecontroleerd worden. Als deze controle 
achterwege blijft loopt men het risico een kringredenatie te 
starten: als we vaak genoeg naar elkaar verwijzen wordt on-
betrouwbare informatie steeds meer als betrouwbaar be-
schouwd.

Conclusie

Het register geeft betrouwbare informatie over de periode 
na 1700. De periode tussen circa 1600 en 1700 is deels cor-

rect in het familieregister opgenomen maar bevat ook fou-
ten. Deze periode is echter redelijk goed te controleren via 
processtukken en via doop- trouw- en begraafboeken. De 
periode vóór 1600 is (nog) niet te controleren en moet met 
de nodige terughoudendheid gelezen worden. Dat de periode 
tussen 1370 en 1600 in het familieregister volledig op fantasie 
berust lijkt mij ook net een stap te ver. Mogelijk lukt het in de 
toekomst om dit deel van de familiegeschiedenis te ontrafe-
len. Op dit moment moeten we het doen met wat we hebben, 
een uniek stukje familiegeschiedenis en huisvlijt dat kritisch 
gelezen en op juistheid onderzocht dient te worden.

Of een contact tussen Winanda Geertruida Escher-Abbing en 
Florentius Goswin Groneman meer duidelijkheid zou hebben 
gegeven over de oorsprong van het familieregister weten we 
niet. Mogelijk kunnen we met behulp van lezers de ontbreken-
de informatie over het register achterhalen en hopelijk ook 
de bron van de familieregisters De Roller.  <<

Noten
1. Zie stamboom Groneman: https://gw.geneanet.org/elize2
2. Archief Groneman
3. Gelders Archief, tg.nr 0176 Retroacta Burgerlijke stand (RBS) / Doop-, Trouw- 

en Begraafboeken (DTB),Gelderland, DTB register 324 Borculo, Doopboek 
Nederduits Gereformeerde gemeente, 1616-1665, p.36. https://genealogiedo-
mein.nl.Transcriptie: 18.09.1636 Dominica 14 trinit. - heft Jan ten Röller eenen 
soon doopen ende ANTONIUS noemen laten. Gevaderen sijndt gewest beide 
gevaders - sijn ende har - als Gossen Hoefkens. Gevadersche Magdalena 
Mattisch.

4. Historisches Archiv der Stadt Köln, 3 Nachlässe und Sammlungen, 3.2 
Sammlungen, 3.2.3 Vermischte Sammlungen, Sammlung Lückger, Best. 1161 
Sammlung Lückger, U 1/125, 1630 Februar 3.

5. https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I29866.php.
6. Jacobus Kok, ‘Vaderlandsch Woordenboek’, deel 29-30 p.138-147 (1785).
7. Munster, Archief van het Bisdom Munster, Trouwboek Bocholt (St. Georgpa-

rochie) p. 129: huwelijk van Joost de Roller en Sibylla van Basten op 11 juli 1662, 
huwelijk van Richarda de Roller en Hendrik Ribbers op 8 december 1655. (na 
het overlijden in 1655 van de eerste man van Richarda, Hendrick van Basten, 
hertrouwt zij met Hendrik Ribbers). Er zijn ook kopieën van de DTB-boeken van 
Bocholt in het Stadsarchief Bocholt te Bocholt.

8. Doetinchem, Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers, Oud-Rechterlijk 
Archief Borculo, tg.nr. 3018, inv.nr.389 (protocol van testamenten), p.91-94.

9. Centraal Bureau voor Genealogie, Algemene Dossiers, dossier De Roller.

Zaterdag 10 november 2018 wordt een Heraldische Dag met 
een Heraldische Markt in Haarlem gehouden. De dag wordt 
georganiseerd door de afdeling Heraldiek van de Nederlands 
Genealogische Vereniging en het Nederlands Genootschap 
voor Heraldiek (NGH).
Sprekers zijn Guus van Breugel, heraldicus bij het Centraal 
Bureau voor Genealogie over ‘Mentaliteiten achter de beel-
den: familieheraldiek tussen de zestiende en de twintigste 
eeuw’ en Willem Remmelt de Jong, emeritus hoogleraar in de 
wijsbegeerte en de logica over: ‘De wapens in het hoogkoor 
van de Grote of Sint Bavo te Haarlem’. Deze spreker is auteur 
van het boek ‘De wapens op de koorbanken van de Grote of 
St.-Bavokerk in Haarlem en de heren van Brederode’.
Tijdens een rondleiding in de Grote of St.-Bavokerk worden 
deze wapens toegelicht. Daarnaast worden enige wapenbrie-
ven uitgereikt en vindt de uitreiking plaats van de eerste Bo-
debus (heraldische prijs) door Hans de Boo, hoofdredacteur 
van het Heraldisch Tijdschrift.

Locatie: Noord-Hollands Archief (NHA), Jansstraat 40, 2011 
RX Haarlem. Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur. Einde 
17.00 uur. Alle activiteiten bij het NHA vinden plaats op de 
begane grond zodat ook minder validen weinig moeite zullen 
hebben deel te nemen.

Deelnamekosten: € 25,- p.p. (inclusief koffie/thee, lunch, rond-
leiding en afsluiting) te betalen bij binnenkomst. Ook belang-
stellenden (niet leden) zijn van harte welkom. 
Voor de details zie de website van de afdeling Heraldiek van 
de Nederlands Genealogische Vereniging.

Graag zien wij uw aanmelding zo spoedig mogelijk tegemoet, 
maar niet later dan 1 november 2018 via: 
Hans Duitgenius, duit77@Gmail.com of Leo van der Linden, 
secretaris@delfland.ngv.nl

Dag van de Heraldiek op 10 november
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25 maart 1824, tuinder, overleden Ter Aar 23 april 1903) en 
(getrouwd Nieuwveen 17 februari 1854) Simonia Abenes 
(geboren Zoeterwoude 30 april 1828, dienstbode, overle-
den Ter Aar 15 december 1905).

4.  Antonius Gerardus, geboren Ter Aar 24 juli 1848, smid, 
overleden Ter Aar 3 september 1870.

5.  Geertruida Bocxe, geboren Ter Aar 3 augustus 1850, over-
leden Ter Aar 11 mei 1864.

6.  Johanna Catharina, geboren Ter Aar 5 september 1852, 
overleden Ter Aar 27 november 1934.

7.  Catharina Petronella Bocxe, geboren Ter Aar 14 juli 1855.
8.  Gerardus Franciscus Bocxe/Boexe, geboren Ter Aar 11 mei 

1858, leekenbroeder, overleden Huissen 13 maart 1937.

Ton Bocxe

Johannes Bocxe en Maria Verlaan

Antonie Job Bocxe, zoon van Jan Bocxe (scheepstimmerman) 
en Maria Verhoef, geboren Aarlanderveen 10 juli 1817, scheep-
maker, overleden Ter Aar 21 november 1900, trouwt Ter Aar 
24 juni 1841 Johanna van der Wiel, geboren Ter Aar 12 februa-
ri 1812, overleden Ter Aar 26 april 1888, dochter van Cornelis 
van der Wiel (scheepmakersknecht) en Geertruy Ubink.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Magdalena Bocxe, geboren Ter Aar 8 april 1842, 

overleden Hazerswoude 9 mei 1922.
2.  Cornelius Johannes, geboren Ter Aar 8 oktober 1843, 

scheepmaker, overleden Alkemade 7 mei 1891.
3.  Joannes Bocxe, geboren Ter Aar 19 maart 1846, scheep-

maker, overleden Ter Aar 9 augustus 1900, trouwt Ter 
Aar 12 november 1886 Maria Verlaan, geboren Ter Aar 
18 januari 1864, dienstbode, overleden Ter Aar 31 maart 
1946, dochter van Arie Verlaan, (geboren Aarlanderveen 
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H.K.  NAGTEGAAL

De kwartieren van 
mr. Johan Anthonij van Kinschot

1. De kwartieren van mr. Johan Anthonij van Kinschot
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Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beel-
den krijgt men een goed inzicht hoe sommige geslachten 
breuken in hun wapens hebben aangebracht. De basis opzet 
van deze kwartierstaat is er één uit de ‘Kwartierstaten van 
Delftse Vroedschappen’ van Willem van der Lely (1698-1772).1 
De wapens waren gearceerd, onjuistheden zijn gecorrigeerd 
en de gegevens zijn nu verder uitgewerkt en van bronnen 
voorzien.

I
1.  Mr. Johan Anthonij van Kinschot, heer van Kinschot (bij 

Turnhout, België), geboren Delft 11 juli 1708, gedoopt 
Delft (Oude Kerk) 15 juli 1708, ingeschreven als student 
te Leiden 17272 en promoveerde aldaar 4 november 17293, 
advocaat voor het Hof en voor de Hoge Raad 1729 en van 
de Admiraliteit op de Maas 1730, commies-generaal van 
de konvooien en licenten van genoemde Admiraliteit, re-
sideerde in Gelderland 1733-1740, behoorde tot de 36 he-
ren van de Doorluchtige Lieve Vrouwen Broederschap te 
’s-Hertogenbosch 1741, werd minister-president van Staat 
aan het Hof te Brussel 1740 en bij de prins-bisschop van 
Luik 1749, ontvanger van de konvooien en licenten van de 
Admiraliteit op de Maas te Rotterdam 1750, ontvanger 
van de gemene middelen en inkomsten van de steden en 
castelenijen van West Vlaanderen etc. etc., hoogheem-
raad van Woerden 1759, hield verblijf in Delft wonend aan 
het Oude Delft naast het Oost-Indisch huis, veertigraad 
van Delft 1759, weesmeester 1761, schepen 1765 van Delft, 
ongehuwd, stierf na een langdurige ziekte, overleden 
Delft 21 oktober 1766, begraven Heemstede 28 oktober 
1766 onder het monument van Adriaan Pauw in de door 

Pauw gestichte Gereformeerde [Hervormde) Kerk. Dit 
illustreert de verbondenheid die Johan Anthonij met de 
familie Pauw voelde.

Vermoedelijk had hij een verhouding met Theresia Christ, 
begraven Delft 30 maart 1784, waarbij hij vijf kinderen had. 
De drie oudste kinderen (zoons) zijn vóór 1782 gestorven, de 
twee jongste kinderen (dochters) zijn in het klooster gegaan 
(Antwerpen). Mogelijke reden om niet te trouwen kan het 
standsverschil zijn geweest. In zijn testament gaat 12.000 
gulden naar de president van het Seminarium van Antwerpen.
Zijn wapen is duidelijk afwijkend van de gebruikelijke wapens 
van de familieleden. Het wapen is gevierendeeld en de kwar-
tieren II en III nogmaals gedeeld. Dit afwijkende patroon is te 
verklaren. Vader en moeder waren neef en nicht en dan blijft het 
wapen in de kwartieren I en IV hetzelfde. In de kwartieren II en 
III staan de wapens van Harper Maertensz Tromp (1632-1691) en 
Reinier Pauw Adriaensz (1612-1652), beide overgrootvaders. Het 
hartschild verwijst naar de heerlijkheid Kinschot bij Turnhout.
Het oorspronkelijke wapen van de familie Van Kinschot was 
net als het hartschild alleen in goud en een beurtelings gekan-
teelde zwarte dwarsbalk. Later in de 17de eeuw gingen nako-
melingen wisselend het wapen met drie bijen van natuurlijke 
kleur en in een groen vrijkwartier een opvliegende zilveren 
valk voeren. Vervolgens plaatste Johan Anthonij van Kinschot 
een kroon op het schild en vier schildhouders wat zijn wapen 
een buiten proportionele vorstelijke uitstraling gaf. 
Johan Anthonij was net als zijn broer Gaspar Rudolph een 
groot verzamelaar van boeken, manuscripten, prenten, por-
tretten, schilderijen en tekeningen. Zo bezat hij o.a. vier grote 
penschilderijen van Willem van der Velde met zeeslagen van 
beide Trompen, afkomstig van Cornelis Tromp. Cornelis Tromp 
was de oom van Johan Anthonijs grootmoeder Sara Tromp. 
Deze grote schilderijen zijn nu in het bezit van het Rijksmuse-
um in Amsterdam. Maar ook bezat hij schilderijen van onder 
andere Brueghel, Van Mieris, Rembrandt, Steen, Hals, Holbein 
en Rubens. Alleen al in zijn grote eetzaal hingen 84 schilderij-
en. In de kleine eetzaal waren 15 schilderijen en 32 portretten 
van de families Tromp en Van Kinschot te vinden. Na zijn dood 
werd een gedeelte van zijn verzameling, 152 schilderijen, op 21 
en 22 juli 1767 te koop aangeboden. De opbrengst daarvan was 
8.669 gulden. Op 11 augustus 1788 volgde nog een veiling met 
onder andere de Van der Velde’s. 4, 5, 6, 7, 8, 9

2. Johan Anthonij van Kinschot (1708-1766, prive bezit

3. Een lakzegel en een cachet van Johan Anthonij van Kinschot. 
Privé bezit. 
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II
2.  Mr. Gaspar Gasparsz van Kinschot (Kintschot), geboren 

Delft 28 oktober 1676, gedoopt aldaar 1 november 1676, 
ingeschreven als student in de rechten te Leiden 5 maart 
1691 (16 jaar)10, op 3 september 1697 liet hij zich weer in-
schrijven nu als 20 jarige11, promoveerde aldaar 30 okto-
ber 170012, vroedschap van Delft 1706, schepen 1710-1717, 
adjunct ter dagvaart 1718, weesmeester 1719, meester van 
de fraters 1720, schout 1720-1722, 1726-1728, kerkmeester 
van de Oude en Nieuwe kerk 1721, deken van het gilde van 
de bontwerkers 172213, ambachtsheer van Voorburg 1723, 
burgemeester 1723, 1724, 1745 en hoofdofficier van Delft14, 
baljuw van Rijswijk, gecommitteerde raad van Holland 
1732-1759, gecommitteerde in de Hollandse Rekenkamer 
1737, hoofdingeland van Delfland, wonende aan het Oude 
Delft, had vijf dienstboden, een koets en twee paarden 
174915, overleden Delft 6 november 1759 begraven aldaar 
14 november 1759. Hij huwde Den Haag (ondertrouwt Delft 
8 oktober 1701) 25 oktober 170116:

3.  Catharina Cornelia van Kintschot, geboren Den Haag 8 
september 1675, wonende te Den Haag 1701, moeder van 
het Oude Mannen en Oude Vrouwenhuis te Delft 172317, 
wonende aan de zuidzijde van het Oude Delft 1762, overle-
den Delft 20 mei 1762, begraven (Oude Kerk) 26 mei 1762.

III
4. Mr. Gaspar Gasparsz van Kinschot, geboren Den Haag 8 

oktober 1633, studeerde rechten te Leiden 10 oktober 
165118, hoofdingeland van Delfland, pensionaris van Delft 
1672-1678, overleden Delft 8 oktober 1678, begraven Delft 
14 oktober 1678 met 18 dragers, 20 flambouwdragers en 
een wapendrager, geplaatst in de grafkelder van luite-
nant-admiraal generaal Maerten Harpertsz. Tromp19. Hij 
huwde Delft (ondertrouwt aldaar 16 maart 1675) 5 mei 
1675:20

5. Sara Harpertsdr Tromp, vrouwe van Klein Poelgeest, ge-
boren Delft 19 september 1655, gedoopt aldaar 22 sep-
tember 1655, overleden Delft 31 maart 1711, begraven Delft 
(Oude Kerk) 8 april 1711 met 18 dragers en een wapendra-
ger.21 Zij huwde 2e Leiden 6 januari 1686 (ondertrouw al-
daar 20 december 1685) met Hugo van der Mast, geboren 
Bergen op Zoom 3 december 1656, baljuw en dijkgraaf van 
de stad en landen van Niervaert (Klundert), wonende aan 
de Hogewoert te Leiden 1685, overleden 17 augustus 1719, 
zoon van Paschasius van der Mast en Elisabeth Heeren.

6. Mr. Anthony Gunter van Kinschot, gedoopt Den Haag 
(Grote Kerk) 13 mei 1638, ingeschreven als student te Lei-
den 10 februari 165722, secretaris van Mr. Johan Boreel, 
Ambassadeur der Republiek in Engeland, griffier Hof van 
Holland 1675-1700, begraven Den Haag (Grote Kerk) 16 
februari 1700. Hij huwde Den Haag (Nieuwe Kerk) 9 mei 
167323:

7. Alida Reiniersdr Pauw, vrouwe van Nieuwerkerk, geboren 
Amsterdam 21 februari 1649, begraven Delft (Oude Kerk) 
8 oktober 1738.24

IV
8. Mr. Casper Jaspersz van Kinschot, (8 = ook 12)geboren 

Den Haag 29 januari 1592, gedoopt aldaar (Grote Kerk) 11 
februari 1592, ingeschreven als student te Leiden 12 juni 
160725, advocaat voor het Hof van Holland 1622, schepen 
1620-1623, burgemeester 1623-1629 en vroedschap 1629-
1640 van Den Haag, tresorier 1629-1640, raad in het Hof 
van Holland 1640-1654, kerkmeester Grote Kerk te Den 
Haag 1633-1654, wonende aan de Korte Nobelstraat te 
Den Haag, later aan het Kerkplein 1629, overleden aldaar 
5 juli 1654, begraven aldaar (Grote Kerk) 10 juli 1654, zoon 
van Mr. Jasper Zegersz van Kinschot, raad en thesau-
rier-generaal van Prins Maurits, en Josina Nicolaesdr Pijl. 
Hij huwde Den Haag 29 januari 161726, 27:

9. Catharina Sweers de Weert, (9 = ook 13) geboren Den 
Haag 18 oktober 1597, overleden Den Haag 1 mei 1674, be-
graven aldaar 5 mei 1674, dochter van Mr. Roeland Sweers 
de Weert, raad-fiscaal van de Raad van Brabant, en Maria 
Meganck.

10. Mr. Harper Maertensz Tromp, heer van Voorburg, ge-
doopt Rotterdam 13 mei 1627, studeerde rechten te Lei-
den 164728, kapitein van een regiment infanterie 165329, 
kapitein van de compagnie van wijlen Sijmon van der 
Does 165630, kocht in 1655 een huis aan de westzijde van 
de Oude Delft te Delft genaamd ‘de Papegaay’31, had een 
buitenhuis ‘Dirksvelt’ vernoemd tot ‘Schoonoord’ gele-
gen bij de Hoornbrug te Rijswijk dat hij later verkocht aan 
Mr. Gijsbert van Kinschot. In dat huis werden de huwe-
lijksfeesten van de Oranje’s gehouden.32 Hij was vroed-
schap 1672, schepen 1673, regent van het Oude Mannen- 
en Vrouwenhuis 1675, burgemeester 1674, 1675, 1682-1685 
van Delft, adjunct ter dagvaart 1676, gecommitteerde bij 
de Admiraliteit op de Maas 1678-168133, gecommitteerde 
raad van Holland en West-Friesland 1687-1689, kerkmees-
ter van de Oude en Nieuwe Kerk 1685, overleden Delft 3 
mei 1691, begraven Delft (Oude Kerk) 9 mei 1691 met 18 
lijkdragers, 20 flambouwdragers en één wapendrager. 
Bij zijn overlijden hingen in zijn woonhuis de Papegaay 
te Delft meer dan 200 schilderijen en in het buitenhuis 
‘Schoonoord’ in Rijswijk waren nog eens 135 schilderijen 
aanwezig34, zoon van Maerten Harpertsz Tromp, luite-
nant-admiraal generaal van Holland en Friesland, en diens 
eerste vrouw Dina Cornelisdr de Haes. Hij huwde Delft 
(ondertrouw aldaar 14 november 1654) 29 november 
1654:35

11. Magdalena van Adrichem, geboren Delft 18 juni 1639, ge-
doopt aldaar 24 juni 1639, overleden Delft 17 november 
1684, begraven Delft (Oude Kerk) 23 november 1684 met 
18 lijkdragers, 18 flambouwdragers en één wapendrager, 
dochter van Jacob Adriaensz van Adrichem en Sara Ja-
cobsdr van der Graef. 

 Magdalena van Adrichem huwde 1e Delft 20 november 
1652 met Dirk (Theodorus) Cornelisz van Beresteijn, ad-
vocaat, wonend in Den Haag, overleden 23 september 
1653.
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12. Mr. Casper Jaspersz van Kinschot, geboren Den Haag 29 
januari 1592, gedoopt aldaar (Grote Kerk) 11 februari 1592, 
ingeschreven als student te Leiden 12 juni 160736, advo-
caat voor het Hof van Holland 1622, schepen 1620-1623, 
burgemeester 1623-1629 en vroedschap 1629-1640 van 
Den Haag, tresorier 1629-1640, raad in het Hof van Hol-

land 1640-1654, kerkmeester Grote Kerk te Den Haag 
1633-1654, wonende aan de Korte Nobelstraat te Den 
Haag, later aan het Kerkplein 1629, overleden aldaar 5 juli 
1654, begraven aldaar (Grote Kerk) 10 juli 1654, zoon van 
Mr. Jasper Zegersz van Kinschot, raad en thesaurier-gene-
raal van Prins Maurits, en Josina Nicolaesdr Pijl. Hij huwde 
Den Haag 29 januari 161737, 38:

13. Catharina Sweers de Weert, geboren Den Haag 18 okto-
ber 1597, overleden Den Haag 1 mei 1674, begraven aldaar 
5 mei 1674, dochter van Mr. Roeland Sweers de Weert, 
raad-fiscaal van de Raad van Brabant, en Maria Meganck.

14.  Reinier Adriaensz Pauw, ridder, heer van Nieuwerkerk, 
Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen, geboren Amsterdam 5 mei 
1612, hoewel zelf geen koopman had hij zijn vermogen in 
Amsterdamse particuliere ondernemingen gestoken, uit 
dien hoofde verrekende hij onder andere in 1645 met de 
Wisselbank te Amsterdam een bedrag van f 1.188.000, 
woonde te Amsterdam in de Spinhuissteeg 1632, en liet 
een landhuis ‘Westwijck’ in de Purmer bouwen, baljuw 
en dijkgraaf van Amstelland 1651, overleden Amster-
dam 17 december 1652, begraven Heemstede, zoon van 
Dr. Adriaen Pauw, heer van Heemstede, Bennebroek, 
Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Hoogersmilde, Rietwijk, 
Rietwijkeroord en Oosterwijk, pensionaris van Amster-
dam, en diens eerste vrouw Anna Seys. Hij huwde 3 augus-
tus 163239:

15. Adriana Jonckheijn, geboren Amsterdam 15 februari 1615, 
overleden aldaar 24 mei 1656, dochter van Albert (Elbert) 
Simonsz Jonckheijns en Adriana Coole.  <<

4. Wapen van mr. Johan Anthonij van Kinschot. Prive bezit.

Afkortingen:
GAD  Gemeentearchief Delft
NA   Nationaal Archief 
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1. Geneagram Hamers-Wüst-Jorna verwantschap (Bron: database Rob Dix, gemaakt met GensDataPro).

Jeanna Hendrina
Poelsma

*1893

Tjeerd
Hillesz

~1726-†1784

Wieger
Kortrijk

*±1747-†1817

Hiltje
Kortrijk

*±1784-†1840

Victoria
Kortrijk

~1807-†1883

Hendericus
de Jong

*1812-†1881

Franciscus
Poelsma

*1853-†1925

Hendrina
van Saase

*1863-†1951

Joannes
de Bruin

*1889-†1954

Hermina
de Bruin

*1921

Mattheus Titus
Hoekstra

*1920-†2002

Elisabeth
Schwering

*1899-†1977

Laurentius
Hamers

*1893-†1973

Nicolaas Alanus
Hamers

*1926

Jeannet Hermien
Hoekstra

*1949

Wim Henry
Wüst
*1946

Ireen Karlijn
Wüst
*1986

%1752

%1776 x1783

%1809

x1842

x1892

x1919

x1837

x1870

x1896

x1945x1923

x1970

N.A.  HAMERS

Friesland en bijzondere verwantschappen: 
een aanvulling

Lysbet
Jansdr

*±1720-†1760

Wikjen
Tjeerds

*±1755-†>1786

Joannes
Jorna

~1756-†1792

Charitas (Minke)
Postma

*1764-†1818

Elisabeth
Jorna

~1784-†1865

Ype
Jongma

*1772-†1846

Petrus Antonius
Poelsma

*1821-†1869

Juliana
Jongma

*1820-†1896

Elisabeth
van Hettema
*1841-†1923

Wieger
de Jong

*1847-†1886

Thomas
Schwering

*1867-†1952

Petronella Alijda
de Jong

*1873-†1945
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In Gens Nostra 2017 p. 360-367 is onder bovengenoemde ti-
tel de verwantschap tussen drie oud-bestuursleden van de 
NGV-afdeling Kwartier van Nijmegen en vier wereldkampi-
oenen beschreven. Daarbij is op p. 366 de conclusie vermeld 
dat Ireen Wüst geen gemeenschappelijk voorouderpaar met 
Theo Visser noch met Ben van Santen en de auteur heeft. 
Deze conclusie is juist voor wat betreft Theo Visser en Ben 
van Santen maar niet voor de auteur. Ondergetekende heeft 
namelijk wel degelijk een gemeenschappelijk voorouderpaar 
met Ireen Wüst via Tjeerd Hilles [Jorna] die in 1752 huwt met 
Lysbet Jans. Deze verwantschap willen wij u niet onthouden.

Wat is namelijk het geval. Jaren geleden had ik als collega 
een lid van de familie Jorna, die later directeur van een ULO-
school te Nijmegen was, voor wie ik een deel van zijn voor-
geslacht vastlegde om een verwantschap met elkaar aan te 
tonen. Dergelijke ‘klusjes’ deed ik zo tussen mijn dagelijks do-
ceren en genealogisch onderzoek door. En inderdaad bestond 
er familierelatie, ja zelfs verwantschap in de zoveelste graad.
In 2012 plaatste mijn broer Vic Hamers in onze Hamers Bun-
del 2013/2014 het artikel over enerzijds zijn verwantschap 
met Friese wereldkampioenen schaatsen en turnen met 
name Ireen Wüst (2x), Epke Zonderland (1x) en Sven Kramer 
(2x). Helaas is deze bundel, die ook aan de bibliotheek van de 
NGV is geschonken, tot mijn grote verdriet nooit gerecen-
seerd. Reden om alsnog deze verwantschap onder de aan-
dacht te brengen.

De verwantschap van Ireen Wüst met mij via het geslacht Jor-
na is in het geneagram op p. 228 weergegeven:

Opvallend genoeg verloopt ook deze verwantschap, net zoals 
de eerder geplaatste verwantschappen met de families Zon-
derland, Postma, Witteveen en Rijpkema, via een katholiek 
gebleven Friese familie: Jorna. 

Het gemeenschappelijk voorouderpaar
Tjeerd Hilles, gedoopt r.-k. Warga 27 maart 1726 (getuige: 
Bode Wybes), huisman te Jelsum, overleden aldaar 21 febru-
ari 1784, zoon van Hille Jans en Wikjen Tjeerds, huwt (1) (r.-k.) 
Jelsum 14 mei 1752 Lijsbet Jans, geboren rond 1720, weduwe, 
van Jelsum, overleden vóór 1762.

Uit dit huwelijk twee kinderen:
1.  Wikjen Tjeerds, geboren circa 1755, overleden na 20 fe-

bruari 1786, huwt (r.-k.) Warga 24 november 1776 (getuige: 
Laurens Eeltjes Cortryk, Pietje Lolkes; van Jelsum) Wieger 
Eeltjes Kortrijk geboren Wartena 22 mei 1746, overleden 
Leeuwarden 21 februari 1817. Uit dit huwelijk vijf kinderen 
en de lijn naar Nico Hamers.

2.  Joannes (Jan) Tjeerds Jorna, geboren Leeuwarden 6 april 
1756, overleden 4 maart 1792, ondertrouwt Huizum 30 
juli 1783 (woont dan in Cornjum), trouwt Leeuwarden (r.-k. 
statie Grote Kerkstraat) 3 augustus 1783 Charitas (Minke) 
Gerbens Postma, geboren Huizum 16 mei 1764, gedoopt 
Leeuwarden (r.-k. statie Breedstraat) 16 mei 1764 (getui-
ge: Acke Tiepkes), overleden Cornjum (huis nr. 34) 19 janu-
ari 1818, dochter van Gerben Gerbens Postma en Jeltje Al-
berts, Minke ondertrouwt (2) Dronrijp 12 mei 1793, trouwt 
Leeuwarden (r.-k. Het Klooster) 20 mei 1793 Sierp Jouws 
Braarda. Uit het eerste huwelijk vijf kinderen en de lijn 
naar Ireen Wüst.

Naamsaanneming Jelsum, Lekkum, Miedum, Britsum, Corn-
jum 1811, inv.nr. 60: voor zichzelf en 4 kinderen, e.v. Minke Ger-
bens Postma, weduwe Jan Tjeerds. Het notarieel archief be-
vat 24 aktes van hem tussen 1810-1824.

Tjeerd Hilles gaat na het overlijden van zijn eerste echtgeno-
te opnieuw in ondertrouw op 23 jan 1762 te Leeuwarden en 
trouwt (2) 8 februari 1762 aldaar (Galileeërkerk en r.-k. 11 fe-
bruari 1762 aldaar (Nieuwstad) met een eveneens genoemde 
Lijsbeth Jans. Deze Lijsbeth is geboren rond 1735 en afkom-
stig van Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
3.  Hille Tjeerds Jorna, gedoopt r.-k. Leeuwarden 29 decem-

ber 1762 (getuige: Hoeke Jans nomine Antie Hilles), overle-
den vóór 13 maart 1765.

Tjeerd Hilles trouwt (3) in 1764 met Antje Andries, geboren 
1744, overleden 1809.
Uit dit huwelijk tien kinderen, waaronder:
4.  Andries Tjeerds Jorna, huwt met Anna Joannes Swart, 

waaruit nageslacht.  <<
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1. Wiewaswie, CBG, enzovoorts

ANTONIA  VELDHUIS

Met internet uw verleden vinden1,
kleur de levens van uw voorouders in

Dit artikel gaat over onderzoek via internet. Op 
websites de basisgegevens van uw voorouders 
vinden. Met name de beginnende onderzoeker 
zou met behulp van dit stuk naast datums van 
geboorte, huwelijk en overlijden de persoon in 
zijn omgeving kunnen plaatsen en bijzonderheden 

erover kunnen vinden. De gevorderde onderzoeker 
doet mogelijk inspiratie op om voor hem/haar 
onbekende(re) bronnen te zoeken.
En mogelijk vindt u websites die ik ‘vergeten’ ben, 
maar die toch ook nuttig zijn. Mail ze me! Ik vermeld 
ze graag in mijn rubriek Vanalles.

Voor een paar door mij geschreven artikelen zocht ik van 
mensen die in een poësiealbum (1898 en 1907) hadden ge-
schreven, de gegevens uit. Ik kleurde de mij onbekende per-
sonen in. Ze gingen als het ware voor me leven. Ik deed dat 
volledig digitaal. Het lukte met alle mensen, zelfs de, met 
alleen haar initialen tekenende, M.J.K. uit Stobbegat kon ik 
thuisbrengen.
Ik wil u graag vertellen welke bronnen ik daarvoor gebruikte. 
Hier en daar geef ik, ter verduidelijking, een voorbeeld. Ook 
geef ik tips hoe u sneller kunt zoeken en vertel ik u wat er fout 
kan gaan.
Beter en sneller zoeken werkt al als je weet hoe een web-
site werkt en welke sites nuttig zijn. Dus instructies lezen en 
websites als Favoriet instellen. (Bij boeken ‘dient’ u dat ook 
te doen: lees de inleiding!) Zo zocht ik jaren geleden in de di-
gitale kranten naar Veldhuis. De naam werd (bleek later) door 
de krant ook als Velthuis geschreven. Als ik de gebruiksaan-
wijzing had gelezen had ik geweten dat ik met wildcards (een 
teken in plaats van een letter) had kunnen zoeken. Had ik dus 
als zoekterm Vel*huis ingevuld, dan had dit me heel wat werk 
en tijd bespaard.

Ondanks mijn optimistische aanhef is het mogelijk dat u niet 
alle basisgegevens kunt vinden. Nog niet alle bronnen zijn in-
gevoerd, maar er wordt hard aan gewerkt. De kreet ‘je kunt 
alles op internet vinden’ klopt dan ook niet. Laatst hoorde ik 
iemand vertellen dat hij zijn familie in Oostermeer (Friesland) 
terug had kunnen vinden tot aan het jaar 1500, compleet met 
geboortedatums. Op mijn vraag of ze arbeiders waren en 
doopsgezind antwoordde de verteller bevestigend. Hij haalde 
het van een website van een privé-persoon en had zelf niets 
onderzocht. Kijk, daar heb ik dus ernstige twijfels bij. Contro-
leren dus!
En alles vinden op internet? Navraag bij diverse instanties 
geeft een percentage van gedigitaliseerde stukken van onge-
veer 10%. Voor uitgebreider onderzoek bent u welkom bij de 
archieven. Denk hierbij ook aan stukken die bij de gemeentes 
liggen. Men ontvangt u graag.
Verder moet ik u vertellen dat ik slechts een selectie van web-
sites kan geven. Er zijn ontelbare sites voor onderzoek en 
aankleding beschikbaar die voor genealogen belangrijk kun-
nen zijn.
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Beginners/starters
Voor de beginnende onderzoekers: U heeft hopelijk, toen u 
met uw onderzoek begon, al gegevens gevraagd van ouders, 
grootouders en andere familieleden. Voor persoonsgegevens 
na 1939 vroeg u persoonskaarten aan bij het CBG, het Cen-
trum voor familiegeschiedenis in Den Haag. Aanvragen kan 
telefonisch, schriftelijk of per mail (www.cbg.nl, tel. nr. 070 
3150500). Deze kaarten zijn vanaf twee jaar na het overlijden 
op te vragen en geven een schat aan gegevens: namen ouders, 
woonplaatsen, partner(s), kinderen enz. U heeft hopelijk ook 
eigen archiefmateriaal bekeken en genoteerd: trouwboekjes, 
passen, advertenties, kaartjes, enz. Zie illustratie. U kunt dus 
los!
Uiteraard doen gevorderde genealogen ook regelmatig inter-
views! Ga naar die oude tante of oom, het kan misschien nu nog!

Internetlinks op websites zijn onderstreept. U kunt met de 
pijl linksboven altijd terug naar een vorige pagina. Uw pc slaat 
bezochte sites op (geschiedenis, bij Chrome ook ctrl h) en het 
kruisje rechtsboven sluit de site. Maar dat is waarschijnlijk 
overbodige informatie. Omwille van de leesbaarheid geef ik 
de sites zonder www (world wide web). Welke gegevens u in 
aktes kunt lezen staat onder het kopje Gegevens in aktes aan 
het eind van het artikel. Staan afbeeldingen niet bij de index en 
gegevens, kijk dan bij familysearch.org/search/catalog/search

Los

Ynschje Moerman had een poesiealbum waarin van 1898 tot 
1903 23 mensen schreven. Ze kwamen voornamelijk uit Fries-
land. Van alle schrijvers zocht ik gegevens zoals geboorte, 
huwelijk, overlijden, grafsteen en partner. Ik begon mijn on-
derzoek op de site allefriezen.nl. Voor de enkele Groninger 
en Drent die erin schreef zocht ik op allegroningers.nl en alle-
drenten.nl. Voor de buiten deze provincies wonende mensen 
bezocht ik wiewaswie.nl2. In aktes staan getuigen vermeld. 
Soms geven deze mensen (meestal mannen) familierelatie 
aan. Het is dus altijd nuttig de originele akte te raadplegen.
Van veel aktes zijn scans bijgevoegd, u kunt dus meteen con-
troleren en aanvullen. Er kan een tikfoutje in de vertaling zit-
ten. U vindt op bovengenoemde websites niet alle gegevens. 
Omwille van de privacy zijn geboortes pas na honderd jaar na 

de geboorte in te zien, voor huwelijken geldt een periode van 
75 jaar en voor aktes van overlijden staat 50 jaar. Ook is, zoals 
ik al zei, nog niet alles ingevoerd.

Ik wist van Ynschje dat ze in 1898 ongeveer twaalf jaar was en 
dat ze uit Gersloot kwam. Op allefriezen.nl tikte ik haar naam 
in en kreeg 43 treffers. Met plaats, gemeente en bronnen 
deed ik in dit geval niets, maar bij rol selecteerde ik kind, bij 
periode schoof ik met de balkjes tot ik de jaartallen tussen 
1870 en 1900 kreeg. Ik hield toen twee geboortes over, waar-
bij ik met zekerheid het uit Aengwirden (daarin lag Gersloot) 
komende meisje kon kiezen. Door op het rode vakje kind te 
klikken verdween dit woord. Om haar huwelijk te vinden se-
lecteerde ik bij rol nu bruid. Nadat ik ook die akte gevonden 
had haalde ik bruid weg en gaf bij rol overledene.
Voor het vinden van eventuele broers en zusters gaf ik als 
zoekterm de naam van de vader op (Hendrik Moerman), gaf 
bij rol vader en kreeg zo haar vier zussen. Het geraamte was 
klaar.

Adressen vinden

Op allefriezen.nl is het mogelijk een gemeente, plaats, rol 
(kind, moeder, bruid, overledene) en datum te selecteren. Op 
wiewaswie.nl kunnen zoekresultaten (via Uitgebreid zoeken) 
worden beperkt in rol, plaats en periode. alledrenten.nl en al-
legroningers.nl geven ook de mogelijkheid tot beperking van 
treffers. Van sommige vermeldingen is (nog) geen akte aan-
wezig. Kijk hiervoor op zoekakten.nl. Soms is het wat zoeken, 
noteer dus altijd het aktenummer en/of boeknummer.
Om adressen van families te vinden is zoekakten.nl een uit-
stekende website. U vindt, na selectie van de provincie en 
woonplaats of gemeente (onder bevolking) de bevolkingsre-
gisters waarin vanaf ongeveer 1850 de inwoners van plaatsen 
werden ingeschreven. Met gegevens zoals binnenkomst in de 
gemeente, datum geboorte, plaats herkomst, waarheen men 
vertrok, op welk blad men de persoon verder kan vinden, enz. 
Met behulp hiervan kon ik de gezinnen van alle mensen die ik 
onderzocht volgen. Vaak staan ze in deze registers alfabe-
tisch op achternaam. Anders is er vaak een index in het boek. 
Ongehuwd personeel staat in veel gevallen ingeschreven in 
de dienstbodenregisters.

2. Persoonlijke documenten: neutraal, ouders
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Ynschje haar woonplaatsen volgde ik via zoekakten.nl door 
FR te selecteren, Aengwirden (hierin lag Gersloot) aan te klik-
ken en daarna Bevolking en Maak een keuze aan te geven. Ik 
koos voor Bevolking 1890-1900 en de letters van achterna-
men K-M.
Na enig zoekwerk kreeg ik Gersloot scan 1097, bladnummer 
329 (dit is belangrijk indien u de akte later weer wilt opzoe-
ken. Scannummers veranderen wel eens). Bij ‘waarheen ver-
trokken’ staat dat ze op 24 maart 1891 naar Stobbegat (dit 
viel onder Oudehaske) ging. Via het daar gevonden bevol-
kingsblad (en de daarop volgenden) kwam ik uiteindelijk bij 
haar eindbestemming aan. Ze krijgt bij haar huwelijk een ‘ei-
gen’ blad, als tweede persoon bijgeschreven op het blad van 
haar echtgenoot. Voor alle gezochte personen bewandelde 
ik deze weg, waarbij één persoon voor enige problemen zorg-
de door te ondertekenen met vriendin M.J.K. uit Stobbegat. 
Nadat ik het hele boek Oudehaske had doorgewerkt had ik 
twee meisjes met de initialen M.K., slechts één met M.J.K. Let 
wel: Niet altijd kloppen de geboortedatums die op de bladen 
staan.

Van veel plaatsen/gemeenten staan Bevolkingsregisters 
online tot 1900. Na dat jaar zult u bij de gemeenten moeten 
informeren. Ik kreeg op mijn telefonische vragen van diverse 
vriendelijke medewerkers gratis de scans toegestuurd. An-
ders kunt u langsgaan.
Op allefriezen.nl zijn al van enige gemeentes de bevolkings-
bladen gedigitaliseerd en in te zien. Hiervoor gaat u naar het 
rode vlakje onder Deelnemers. Aan ontbrekende plaatsen 
wordt gewerkt.

Meer zoeksites voor personen

Een paar mensen waren niet op bovengenoemde sites te 
vinden, daarvoor zocht ik even op google.nl. Hierbij zette ik 
de voor- en achternaam tussen aanhalingstekens. De zoek-
machine ziet dit dan als één woord en u krijgt dan als eerste 
treffers alleen de sites waarop ze daadwerkelijk achter elkaar 
staan. Een punt tussen voor- en achternaam geeft overigens 
hetzelfde effect. Zo vond ik de door mij gezochte broer en zus 
De Wit. Ze bleken naar Amerika te zijn vertrokken. Daar leef-
de Grietje voortaan als Grace, haar echtgenoot Tjalling werd 
Charles en broer Harm werd Herman Dewitt.
Ik kon dit gebruiken voor verder onderzoek met in mijn ach-
terhoofd dat ik gegevens van particuliere sites indien moge-
lijk ‘moet’ controleren.
De namen van niet gevonden personen tikte ik in op familyse-
arch.org/search. Denk erom dat men de naam opschreef zo-
als men hem hoorde. 
Voorbeeld Harm de Wit. Omdat ik van Harm wel een geboor-
tejaar had gevonden kon ik bij Birth Year (Range) invullen 
From 1877 To 1877. Ik vulde de via internet gevonden naam in, 
dit gaf 67 results (treffers). De datum van zijn overtocht naar 
Amerika, huwelijk, geboorte kinderen, doodbriefje en census 
(volkstelling). Zoeken op de website kan met Ctrl. F. Van deze 

maker is ook de site familysearch.org/search/collection/list, 
deze geeft een overzicht van 2229 collecties die u kunt door-
zoeken of waarvan u de afbeeldingen kunt bekijken (Brow-
se Image). Gerangschikt op Place, Date en Collections. Bij 
Availability (beschikbaarheid) kunt u aangeven of u alleen col-
lecties wilt zien met afbeelding. Er staan veel bronnen over 
Europa, Amerika, Canada enz. Op deze manier vond ik een 
doop in Ulm (Duitsland).

Verder

Ik had nu al aardig wat basisgegevens. Voor overlijden kon ik 
niet altijd op bovenstaande sites terecht, na 1951 moest ik an-
dere bronnen raadplegen.
Ik vond een deel op graftombe.nl. Mijn hoofdpersoon Ynschje 
vond ik niet, wel de gegevens van grafstenen van haar zusters 
en ouders. Zoeken op die site is eenvoudig: Volg de vijf stap-
pen op de website, of geef namen op bij Zoeken. Afbeeldin-
gen van grafstenen zijn gratis te verkrijgen. De ontbrekende 
zocht ik op begraafplaatsen-online.nl. Op deze site staan de 
stenen afgedrukt, voor publicatie van de foto moet u wel even 
toestemming vragen. Na 2006 kunt u overlijdensadvertenties 
zien op mensenlinq.nl. U kunt een krant selecteren en periode 
kiezen (tussen datums).

De krant

Voor 2006 kunt u op delpher.nl (een site van de Koninklijke 
Bibliotheek) via Kranten (onder Doorzoek alles) in gedigita-
liseerde kranten (vanaf 1618-1995) zoeken. Nogmaals: lees 
eerst de instructie3. Van veel van ‘mijn’ personen vond ik over-
lijdensadvertentie.
Aandachtspuntje: Vrouwen kwamen aan het begin van de 
twintigste eeuw vaak in advertenties onder hun eigen naam 
voor. Ynschje (in de advertentie stond ze vermeld als IJnsch je) 
overleed, lezen we in de Leeuwarder Courant, op 23 oktober 
1907. Ze was ‘geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle 
Moeder’. Ze overleed in ‘den ouderdom van 26 jaar en ruim 2 
maanden, nalatende twee kinderen die te jong waren om dit 
zware verlies te dragen’. Waarmee ik het artikel kon afsluiten.

Wat kunt u verder vinden in krantenberichten behalve ge-
boorte-, trouw- en overlijdensadvertenties?
Genoeg om uw genealogie verder aan te kleden. Denk 
daarbij aan afscheid personeel, boelgoed, faillissementen, 
hoogstaangeslagenen, militairen, nieuws uit de koloniën, 
ongevallen, oproep naar vermiste personen, opsporing 
verzocht, passagierslijsten, personalia bij overlijden, per-
soneel (aangeboden en gevraagd), rechtszaken, rijden zon-
der licht, scheepsbouw, scheepvaartberichten, (scheeps)
rampen, te koop gevraagd en aangeboden, verkiezingen, 
verslagen vergaderingen, waarschuwingen, winkeladver-
tenties enz.
Tips: Verander bij het zoeken de volgorde van woorden. Geboor-
teadvertenties van broers/zussen geeft adres(verandering). 
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Aanklikken geeft een stukje krant, u kunt hierin het geel ge-
markeerde woord weghalen, de krant draaien, vergroten, op-
slaan, de link terugvinden en het stuk bewaren. Zoeken kan 
met een sterretje i.p.v. een letter en u kunt de zoekterm tus-
sen haakjes zetten. Tegelijk werkt niet! Op deze website staan 
ook veel lokale en overzeese kranten.

Stapje verder en anekdote

Misschien wilt u nog een stapje verder en ook doop-, trouw- 
en begraafregisters doorzoeken. Voor Nederland kunt u 
waarschijnlijk het beste zoeken op WieWasWie, vaak hebben 
archieven deze gegevens ook (alleen) op hun eigen website.
Mogelijk wilt u zien welke personen in 1811 uw familienaam 
aannamen. Niet alle registers zijn bewaard gebleven en op dit 
moment zijn er slechts een paar digitaal. Hieronder Friesland 
(allefriezen).
Men is begonnen de kentekens van motorvoertuigen van Ne-
derland van 1906 tot 1950 in te voeren, een deel is al klaar. 
Registers worden ingevoerd en bezoekers van de websites 
wordt gevraagd foto’s en documenten te leveren. Een uitleg 
en lijst van welke provincies bewaard bleven kunt u vinden op 
conam.info/kentekens/provincienummers.
Om te zien wat uw voorouders nalieten (geld en goed) zijn 
archieven van notarissen en memories van successie (m.v.s., 

opgemaakt na overlijden t.b.v. door erfgenamen te beta-
len belasting) een uitstekende bron. Dat met name de m.v.s. 
nog wel eens leuke gegevens kunnenn opleveren ontdekte 
in toen ik de memorie vond van mijn overgrootvader Jetze 
Ruurds Veldhuis. Hij stierf in Vledder op 14 september 1910. 
De memorie geeft aan dat er onroerend goed is, echter zon-
der bijzonderheden. Omdat ik meende dat hij arm en berooid 
in den vreemde stierf, behoefde dit nader onderzoek. De ori-
ginele memorie gaf uitgebreidere info. Met een persoonlijk 
tintje. Zijn zus Teatske had per testament het vruchtgebruik 
van een paar stukken grond in Langweer aan hem nagela-
ten. Ruim negen jaar heeft Jetze daar enig inkomen uit. Na 
het overlijden van Jetze wordt de memorie van successie 
opgemaakt. Arrondissementsdeurwaarder J. Rodenhuis 
schrijft aan de Ontvanger der Registratie over het vervallen 
vruchtgebruik. Hij zegt dat twee van de drie erfgenamen wei-
geren hiervoor te tekenen en dat deze onwil moet worden 
toegeschreven aan verregaande onkunde van die personen. 
Hij deelt verder mee dat de enige die wil tekenen (mijn opa 
Atze) hem het volgende mededeelde over zijn broer en zus: 
‘Beide zijn te dom om te begrijpen waarvoor ze hun naam 
moeten zetten. Indien er iets te deelen was zou het mis-
schien beter gaan.’ Deze toelichting is voldoende om de aan-
gifte door te laten gaan.

4. Stukjes krant
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Aankleding
Hoe leefde men, wat droeg men, welke voorwerpen werden er 
gebruikt, hoe zagen mensen eruit? rijksmuseum.nl geeft hier-
over informatie en afbeeldingen die u vrij mag gebruiken. Het 
pad voor u kunt zoeken: Rijksstudio: duik in de collectie/Zoek 
in Rijksstudio. In ruim 5500 werken. U krijgt op aanvraag scans 
met hoge resolutie, wel even de bron vermelden. Ik zocht naar 
portretten van mijn voorouders en had diverse treffers. Ik ben 
me ervan bewust dat niet iedereen evenveel geluk heeft bij het 
vinden van afbeeldingen van voorouders als ik, toch is het de 
moeite waard op deze website te kijken. Voor mij gaf de web-
site van het Rijksmuseum de afbeeldingen: v.l.n.r.: Teylingen, 
Sems, Borgesius, Coornhert en Grutte Pier.

Varende voorouders

Varende mensen waren land- en provinciegrens overschrij-
dend. U kunt ze op onverwachte plaatsen tegenkomen. Het 
verdient dus aanbeveling om in diverse bronnen te zoeken.
gahetna.nl/collectie/index/nt00444 geeft de opvarenden 
van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
die tussen 1700 en 1794 uit de Republiek vertrokken naar de 
Oost. De informatie komt uit de scheepsoldijboeken, waarvan 
de originele registers in het Nationaal Archief in Den Haag 
liggen. Digitaal zijn 2997 uitreizen met 737.500 records op 
veel manieren te doorzoeken. Bijvoorbeeld op naam, schip, 
herkomst, functie en reden uit dienst treden (aanklikken Uit-
gebreid). Zoeken kan met wildcards, een * in plaats van één 
of meer letters. Het inventarisnummer en bladzijdenummer 
levert mogelijk op het archief in Den Haag meer info. Evenals 
een schuldbrief. Het DAS- en reisnr. (Dutch-Asiatic Shipping) 
geeft gegevens over de reis, kapitein en opvarenden. Na aan-
klikken treffer krijgt u een scan van de inschrijving.
Via soundtoll.nl kunt u zoeken in de administratie van de tol 
die de schepen die tussen 1497 en 1857 de Sont (zeestraat 
tussen Zweden en Denemarken) passeerden moesten beta-
len. Deze site wordt nog verder gevuld. 

Brievenalsbuit.nl bevat de vertaling van ruim duizend Neder-
landse brieven uit de zeventiende en achttiende eeuw die wa-
ren buitgemaakt door Engelse kapers. Brieven van mensen 

uit alle lagen van de bevolking. Het alledaagse taalgebruik en 
verleden van de gewone man/vrouw.
Op de site gekaaptebrieven.nl vindt u nog eens ruim 4000 
exemplaren uit de zeventiende en achttiende eeuw. Ook 
buitgemaakt door Engelse kapers: brieven, testamenten, sla-
venlijsten enz. Ook in dit bestand kunt u leuke zaken vinden. 
Zo kwam ik een brief tegen van een voorouder waarvan het 
waarschijnlijk maar goed is dat dit epistel nooit aangekomen 
is. Hij schrijft over twee meisjes (met naam) waarvan de ene 
gaat trouwen en de andere bij haar zus gaat wonen. Hij besluit 
de brief met de woorden ‘Gode zij dank ben ik die twee kwijt’.
Op noordelijkscheepvaartmuseum.nl (via Collectie en Onder-
zoek/Onderzoek/Monsterrollen) kunt u zoeken in de databa-
se van 34.552 zeelieden en 4935 schepen. Zoekmogelijkheid 
op familienaam, scheepsnaam of woonplaats over de periode 
1803-1937. Met deze documenten kon de kapitein aantonen 
wie zijn bemanningsleden waren. Met de naam van het schip 
en/of de kapitein kunt u verder zoeken in de scheepsberich-
ten in kranten. Of in de archieven van de gemeente, bijvoor-
beeld in de loodsregisters.

Op friesscheepvaartmuseum.nl kunt u via Collectie / Zoe-
ken in de collectie onder andere zoeken naar voorwerpen 
zoals scheepsmodellen, schilderijen en prenten, hardrijderij-
lijsten, foto’s , zilver en prentbriefkaarten. Op deze site staan 
66.759 kleurenafbeeldingen van de voorwerpen. Met de curs-
or boven de afbeelding staan geeft informatie. Voor het ge-
bruik ervan even toestemming vragen, er zitten rechten op. 
Ze hebben in de afbeelding de letters FSM staan, ter voorko-
ming van misbruik. U kunt scans kopen.
maritiemdigitaal.nl is de gezamenlijke database van een aantal 
maritieme musea, waarin u kunt zoeken naar voorwerpen en li-
teratuur die zich in deze musea bevinden, totaal 848.515 objec-
ten en titels. Uit andere maritieme musea zijn alleen de aan de 
zeevaart gerelateerde items in de zoekmachine opgenomen.

Emigratie en immigratie

Heeft u voorouders die naar Amerika gingen, dan is libertyel-
lisfoundation.org, de website van Ellis Island in Amerika een 
uitstekende plaats om uw onderzoek te starten. Hier zetten 

5. Broer en zus zijn te dom om te begrijpen waarvoor ze hun naam moeten tekenen
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6. Bron: Rijksmuseum Amsterdam

veel Nederlanders (en andere Europeanen) in de negentien-
de en twintigste eeuw voet aan wal. Bij Passenger search 
kunt u een naam invullen, Enter geeft Search Results: naam, 
aankomstjaar, plaats herkomst, naam van het schip en action 
(klikt door met passagiers- en scheepsgegevens). Wilt u deze 
gegevens, dan moet u zich even (gratis) registreren. Hier ruim 
50 miljoen records.
Een verwante site is castlegarden.org, die omvat de periode 
1820 tot 1890. Op beide sites zoeken verdient aanbeveling.
Van mensen uit het buitenland die naturalisatie (verzoek 
tot het verkrijgen van het Nederlanderschap) aanvroegen 
maakte Ad van Moolenbroek een digitaal bestand. Op shgv.
nl (via Bewerkte bronnen) staan ze, ruim 11.000 naturalisa-
ties van 1850 tot 1934. Ze staan alfabetisch op achternaam. 
Een letter aanklikken geeft namen, zoeken kan dan met ctrl 
F. Wilt u kolommen in een andere volgorde? Dan ‘moet’ u 
het bestand blokken (ctrl a) en in spreadsheet, zoals Excell, 
plakken.

Wat staat er in de aktes?

In de doopinschrijvingen van voor 1811 staan de naam van het 
kind, de doopplaats en datum van de doop. Meestal staan bei-
de ouders vermeld, soms alleen de vader.
In geboorteaktes staan de naam en beroep van de vader (in-
dien bekend), de aangevers, naam kind, datum en plaats ge-
boorte en naam van de moeder.
Huwelijksaktes geven gegevens van het bruidspaar, zoals 
naam, beroep, leeftijd, namen ouders. Kijk ook even naar de 
getuigen, vaak is dit familie. Huwelijksbijlagen geven het be-
wijs dat de bruidegom aan zijn dienstplicht voldeed (of niet), 
geboortebewijzen en eventueel bewijs van onvermogen. Ook 
zitten er vaak overlijdensaktes van ouders en eerdere part-
ners bij de bijlagen. Bij doopsgezinden wordt er meestal een 
akte van bekendheid opgemaakt. Zeven personen verklaren 
dan dat ze de bruid(egom) goed kennen en weten wanneer en 
waar hij/zij is geboren. Deze bijlagen zijn te vinden via zoekak-
ten.nl. Wel even het aktenummer noteren, dit voorkomt zoek-
werk.
De overlijdensakte geeft naam, leeftijd en plaats en datum 
van overlijden. Indien bekend worden de ouders genoemd.

Wat kan er mis gaan?
•  U vindt de gezochte persoon niet? Zoek nogmaals met een * 

i.p.v. een letter of op de naam van vader, moeder of eventue-
le partner. Het is ook mogelijk dat ze nog niet zijn ingevoerd.

•  In een huwelijksakte vond ik de naam van het schip waarop 
‘opa’ voer: De ‘Pieter’. Die bleek fout. Nalezen van aktes van 
broers en zusters en huwelijkse bijlagen leverde de juiste 
naam op. Toen kon ik via scheepsberichten in de krant het 
schip en de kapitein volgen. In het gemeentearchief bleek 
nog veel meer informatie te vinden.

•  In een akte stond dat moeder overleden was, vader was pre-
sent. Dit was een schrijffoutje van de ambtenaar. Het was 
precies andersom.

•  In de overlijdensakte van mijn grootmoeder Antonia stond 
dat haar moeder Pietertje was overleden. Dit bleek niet te 
kloppen. Pietertje overleed pas toen mijn moeder Bouwi-
na 39 jaar was. Moeder heeft, tot ik met onderzoek begon, 
nooit geweten dat ze een grootmoeder in Groningen heeft 
gehad en dat haar moeder daar af en toe op bezoek ging. Er 
was ook nog een onbekend halfzusje geweest. Dit zou ty-
pisch een geval voor Spoorloos zijn geweest.

•  De website opent niet? Mogelijk is het adres niet goed inge-
tikt, u heeft misschien een letter vergeten of fout getikt. Of 
een punt niet gezet of juist wel.

•  De verbinding valt weg. Mogelijk internetstoring? Herstart 
de computer even. 

•  En krijgt u dit? (zie afbeelding 7): Dan alle stekkers eruit trek-
ken, opnieuw opstarten en hopen dat het toch nog goed komt.

Doen

•  Controleer gegevens, met name de gegevens van particulie-
re sites. Er wordt veel van elkaar overgenomen, ook fouten. 
In indexen gevonden gegevens kunt u nazien op de scans. 
Staan die niet erbij, zie dan op zoekakten.nl.

•  Behalve onderzoek op internet pleit ik ook altijd voor het ver-
tellen van familie-overlevering. Doorgeven van verhalen over 
hoe men elkaar leerde kennen, hoe het voorouderlijk huis eruit 
zag enz. Interview ooms en tantes en vraag ook broers, zus-
sen, neven en nichten naar hun herinnering. Controleer indien 
mogelijk het verhaal. Dit kan soms met behulp van de krant.
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8. Logo Webdigit@@l

Noten
1. Deze titel gebruik ik ook voor lezingen die ik over internet geef.
2. Niet voor dit onderzoek gebruikt, maar wel belangrijk zijn onder andere: 

regionaalarchiefalkmaar.nl, allelimburgers.nl, utrechtsarchief.nl, archiefam-
sterdam.nl, historischcentrumoverijssel.nl, geldersarchief.nl, bonmama.nl en 
regionaalarchiefnijmegen.nl.

3. Een handig gidsje werd hierover geschreven door Ewout Sanders: Digitaal 
gouddelven bij de KB (Koninklijke Bibliotheek). Vanaf bladzijde 13 beschrijft hij 
hoe u in Delpher kunt zoeken. In te zien/te downloaden via kb.nl/sites/default/
files/docs/digitaal_schatgraven_bij_de_kb.pdf. Als u hun gratis Nieuwbrief 
vraagt blijft u steeds op de hoogte van nieuwe functies van deze site.

•  Doe interviews met familie/vrienden, maak foto’s en filmpjes.
•  Kijk op geneaknowhow.net/digi/bronnen.html voor u gaat 

zoeken. Sinds 1997 houden Herman de Wit en Hein Vera bij 
welke digitale bestanden via internet te doorzoeken en te 
downloaden zijn. Aanklikken internet geeft (per plaats) een 
alfabetische lijst digitale bestanden. Onder NIEUW staan de 
nieuwste bestanden.

•  Maak websites die u vaak denkt te gebruiken favoriet. Zet 
een backup hiervan op een usb-stick.

•  Kijk ook eens op youtube.nl. Op de zoekterm stamboomon-
derzoek krijgt u een paar honderd treffers. Verder filmpjes 
over plaatsen, de uitzendingen van Verborgen Verleden enz.

•  Abonneer u op Nieuwsbrieven, bijvoorbeeld van de NGV, KB, 
Delpher. Ze zijn gratis en zo blijft u op de hoogte van de laat-
ste nieuwtjes op internetgebied.

•  Vervallen website kunt u vaak nog wel openen via de Way-
Back machine (archive.org/web).

•  Vermeldt de bron waar u iets vond.
•  Herlees mijn (oude) Columns Webdigit@@l op ontdek-

jouwverhaal.nl en lees de (nieuwe) rubriek Vanalles in Gens 
Nostra.

Weetjes

•  Indien een ongehuwde moeder bij de burgerlijke stand haar 
kind aangaf dan was dat door haar erkend. Als derden (getui-
gen, vroedvrouw) dat kind aangaven dan kreeg het kind de 
naam van de moeder maar was niet door haar erkend. Er was 
dan geen wettelijke ‘verbinding’ tussen hen beiden en zij kon-
den bijvoorbeeld niet van elkaar erven. De moeder moest 
persoonlijk op de burgerlijke stand haar kind gaan erkennen 
en dat kon zelfs na het overlijden van dat kind via de recht-
bank gebeuren. Ze kon dan erven.

•  Weeshuizen lieten kinderen vaak pas na vijf-jarige leeftijd 
toe. Ze moesten zichzelf een beetje kunnen redden.

•  Kerkboeken (lidmatenregisters) vervangen soms bevol-
kingsregister.

7. Error

•  In het buitenland (vooral Canada en Amerika) verdwijnen de 
achternamen van gehuwde vrouwen vaak. Ze komen dan al-
leen voor onder de naam van de echtgenoot.

•  Diverse gevangenissen zijn nu hotel/restaurant (Hoorn, Al-
melo, Roermond) of bibliotheek (Leeuwarden). Dit maakt 
het gemakkelijker om een bezoekje te brengen zonder dat u 
er iets onwettigs voor moet doen.

•  Kerken zijn soms boekwinkels geworden, of archieven of ap-
partementencomplex.

•  books.google.nl geeft honderden boeken, waaronder veel 
historische en genealogische. De moeite waard om op deze 
website eens de naam van uw voorouder in te tikken.

 Het door u gezochte is ergens op het net of in een archief.
 U hoeft het alleen nog maar tegen te komen!

Slot en met dank aan

Als u beginner bent: ik denk dat u met dit artikel en de door 
mij genoemde sites al veel gegevens over uw voorouders kunt 
vinden. Ongetwijfeld zijn er meer nuttige websites om levens 
in te kleuren, maar u komt een heel eind. Mits uiteraard de ge-
gevens zijn gedigitaliseerd. En anders kunt u eens een archief 
bezoeken, ze helpen u graag. 
Gevorderden: misschien doet u door dit artikel ideeën op. Of 
(her)ontdekt u een website, zoals ik had met familysearch. En 
mogelijk heeft u voor mij ook nog tips.
Internet is een snel medium. Ondanks het feit dat tussen in-
leveren en drukken in dit geval heel weinig tijd zat, is het mo-
gelijk dat sommige in dit artikel genoemde websites uit de 
lucht zijn op het moment dat u dit leest. Een deel van de link 
op google.nl intikken wil nog wel eens het veranderde adres 
of de opvolger geven. Als u het exacte adres intikt op archi-
ve.org/web (de waybackmachine) dan kunt u mogelijk de site 
nog lezen.
Tot slot: veel websites (CBG, NGV) hebben een kopje Begin-
ners. Rest me nog de volgende mensen te bedanken voor het 
nalopen van de tekst en het geven van info: Jona van Keulen, 
Emmy Neut-Regts en Johan Taal (overleden Leeuwarden 8 
maart 2018).  <<
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TON  VAN  REEKEN (†) EN  FIEKE  VOS

Nog meer buitenlandse voorouders van 
onze oma Anna Diederik (1884-1952)

Iedereen van de familie zal nu wel weten dat de herkomst van de Van Reeken-
familie in het Munsterland in Duitsland ligt. Maar wat de meesten niet weten 
is dat onze oma Anna Diederik naast voorouders uit Zuid-Holland, Limburg en 
Groningen, heel veel buitenlandse voorouders heeft. En daardoor wij ook. Omdat 
oma Anna uit een gereformeerde familie stamt, komen er onder de voorouders 
van haar veel geloofsvluchtelingen voor. Ik heb zelfs kunnen vaststellen dat een 
van die gereformeerde voorouders, Andries Schwarz, op 3 december 1616 op de 
markt in Aken is onthoofd. Daar heb ik ook een afbeelding van kunnen vinden. 
Zijn verhaal en onze afstamming van hem is al gepubliceerd in Gens Nostra 2013 
(p. 148-152). Nu wil ik het voorgeslacht van Johannes Diederik, de overgrootvader 
van onze oma Anna, in beeld brengen.

1. Kopie zeventiende eeuwse maquette, detail: Wijcker Brugstraat, Maastricht 1976.
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Johannes Diederik is Luthers gedoopt te Rotterdam op 10 fe-
bruari 1771. Hij was koetsier evenals zijn vader en grootvader. 
Hij woonde (what is in a name?) in de Karresteeg op nummer 
C177. Hij moet ook op Maastricht gereden hebben, waar hij op 
28-jarige leeftijd de Nederlands hervormde 26-jarige Maria 
Catharina Turnau ontmoette, die hij mee naar huis nam. Om-
dat Catharina het jaar ervoor wees geworden was door een 
pestepidemie in de toen erg vieze stad Maastricht (er waren 
voor de verdediging duizenden soldaten, ook met paarden, 
gelegerd bij de bewoners thuis), kwam dat beiden vermoede-
lijk het beste uit. Ze zijn in Rotterdam Nederlands hervormd 
getrouwd op 5 mei 1799. We vervolgen dit gezin later nog, 
maar brengen eerst nog even de herkomst van Maria Cathari-
na Turnau in herinnering (nummering in GN 2013 blz. 149-150).

Kwartieren

1. Maria Catharina Turnau trouwt Johannes Diederik
2. J(oh)an Hendrik Turnau
3. Anna Maria Hupkens
6. Dionijs Hupkens
7. Anna Elisabeth Petters
14. Peter Petters
15. Elisabeth Werz
28. Abraham Petters
29. Anna Schwartz
58. Pieter Schwarz
59. Anneke le Monier
116. Andries Schwarz

Peter Petters is geboren ca. 1648 te Burtscheid (D) en Elisa-
beth Werz te Körrenzig in het land van Jülich. De grootvader 
van Peter is Pieter Schwarz, zoon van de onthoofde Andries 
Schwarz. Hij is direct na de inname van de stad Aken gevlucht 
naar een protestantse enclave in de Pfalz, Frankenthal, waar 
de regerende vorst voor de verdreven gereformeerden on-
derdak had gemaakt door de katholieke kloosterlingen uit 
hun klooster te sturen en het klooster daarna als een asiel-
zoekerscentrum aan de gereformeerden te geven. Die verdre-
ven gereformeerden waren overwegend geleerde en geoe-
fende vakmensen en binnen de kortste keren kwam daar een, 
ook economisch bloeiende, stad uit voort. Ook vluchtelingen 
uit Vlaanderen en Wallonië kwamen naar Frankenthal. Een van 
die vluchtelinggezinnen uit Vlaanderen was het gezin van de 
goudsmid Jacques le Monier. Op 14 maart 1615 gaven te Fran-
kenthal de gevluchte Pieter Schwarz uit Aken en de dochter 
Anneke (van de goudsmid) Le Monier elkaar het jawoord. De 
inschrijving ervan heb ik gezien en ik las toen ook dat Pieter 
was ’Andries Schwartz burger tot Aken echtelijke zoon’. Pieter 
en Anneke krijgen in Frankenthal onder andere een dochter 
Anna Schwartz en die trouwt uitgerekend met Abraham Pet-
ters uit Burtscheid waardoor het kleinkind Anna van Andries 
weer in Aken terug is. En Anna en Abraham zijn de ouders van 
de eerder genoemde Peter Petters die met Elizabeth Werz is 
gehuwd.

Bij het huwelijk van Abraham en Anna te Vaals op 9 mei 1647 
werd door de Duitse gereformeerde dominee aldaar (want 
gereformeerden mochten destijds in Aken niet kerken) op p. 
193 in zijn huwelijksboek aangetekend:
Hier staat:
Abraham pierot, pijrod groes Jehan, sohn                   borschet 
Anna, peter schwartzen von frankendal tochter

Dus ’Abraham Pierot, Pijrod Groes Jeanszoon (&) Anna, Peter 
Schwartzensdochter van Frankenthal’. Met ’borschet’ wordt 
het huidige Burtscheid bedoeld dat nu een stadswijk van 
Aken is. De naam van de vader van Abraham ’Pijrod Groes 
Jehan’ moet volgens een Duitse familieonderzoeker gelezen 
worden als ’Pierot Grossjean’ en is dus vermoedelijk afkom-
stig uit Wallonië. Ik vond dat de familienamen Piroth und Py-
rath rond 1750 ook in Vaals voorkomen. Ook vanuit Wallonië 
kwamen gereformeerden naar Vaals. Dus wellicht is Abraham 
ook de eerste Waalse voorouder.

Nog meer buitenlandse voorouders

Maar we hebben nog meer buitenlandse voorouders. Om te 
beginnen is de familienaam Diederik van buitenlandse her-
komst. Want de vader van Johannes Diederik is Hendrik Die-
trik of Diederiks en die is ca 1734 geboren in Hessen (D). Hij zei 
er toen blijkbaar niet bij uit welke stad of dorp zodat zijn her-
komst niet verder is te achterhalen, maar ook hij is dus een van 
onze buitenlandse voorouders. Hij overleed in Rotterdam op 24 
januari 1804 en als zijn beroep wordt sleper vermeld. Hij trouwt 
te Rotterdam op 11 november 1770 met (Joh)anna Sophia de Ko-
ning, gedoopt (NH) te Leiden op 16 oktober 1743 als dochter van 
Cornelia van den Bos en Evert de Keuning (ook Konink of Koning 
genoemd) en die is geboren te Lienen in het Duitse graafschap 
Tecklenburg. Hij verdiende de kost als broodbakkersknecht. Zij 
trouwen te Leiden op 27 oktober 1743 elf dagen na de geboor-
te van dochter Sophia. Ook in Tecklenburg ben ik nog niet gaan 
zoeken naar de ouders van Evert.
Maar we zijn er nog niet. De ouders van Cornelia van den Bos zijn 
Jacobus van den Bos en Catharina ‘Katrina’ Colpaer. We kijken 
eerst naar de naam Colpaer en dan blijkt al snel dat die van 
Franse oorsprong is. Jacob en Katrina trouwen te Leiden in de 
Pieterskerk op 6 juni 1717 en hun dochter Cornelia wordt daar 
gedoopt op 24 mei 1718. De vader is droogscheerder. In die 
tijd had Leiden veel arbeiders nodig voor de lakenindustrie en 
velen kwamen daarvoor zelfs van ver naar Leiden. Vooral de in 
Frankrijk verboden calvinisten. Die werden ook vanwege hun 
ijverige instelling graag in Leiden ontvangen. Het strenge toe-
zicht op de levenswijze in Leiden deed daarna sommigen wel 
uitwijken naar Amsterdam en Rotterdam. Zo werd tijdens de 

2. Huwelijksinschrijving Abraham en Anneke 9 mei 1647 te Vaals, trouw-
boek p. 193.
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Uit het huidige Duitsland:
•  Andries en Pieter en Anna Schwarz (Aken), Gerhard 

Turnau (Duisburg), 
•  Peter en Anna Elisabeth Petters (Burtscheid), Elisa-

beth Werz (Julich)
•  Hendrik Dietrik (Hessen), Evert de Keuning (Tecklen-

burg)
Uit Frankrijk:

•  Philippe Colpart en Marie Harduin (Armentières)
Uit Engeland:

•  Benjamin Pauelare (Colchester), Joël Feys (Sandwich)
Uit België:

•  Jacques le Monier (Brugge), Claes Besuer (Brugge), 
Jasper van der Bouf of Pouf (West-Vlaanderen?)

Uit Franstalig gebied (Frankrijk, Luxemburg of Wallonië?):
•  Abraham Pierot (Wallonië?), Gillis en Christijntje Pac-

quet, Laurens Souris

uren van de zondagsdienst in de stad Leiden gecontroleerd of 
niemand tijdens de dienst in de stad was en dus of iedereen 
wel in de kerk was.
Zo was ook de grootvader van Katrina, Philip Colpar, vanuit 
Armentières als dekendrapier in Leiden komen werken. Zijn 
doop staat echter als die van Philippe Colpart, zoon van Phi-
lippe Colpart en Marie Harduin, op 7 oktober 1630 geregis-
treerd in Armentières (Fr.), dat ligt in Noord-Frankrijk niet ver 
van de Belgische grens. Philip is vermoedelijk met zijn vader 
naar Leiden gekomen. In Leiden wordt namelijk in 1631 een 
Philip Colpar als nieuwe poorter geregistreerd. Dat kan de 
dan nog baby zijnde Philip niet zijn. Die trouwt in 1656 te Lei-
den op 26-jarige leeftijd met de twee jaar jongere Cathelijntje 
Feijs. Dit echtpaar heeft inmiddels in Nederland vele nazaten. 
Hun zoon, ook een Philip Colpaer, de vader van Katrina, trouwt 
in 1683 met Marijtje Pouwelaer. En hoewel Marijtje in Leiden 
is geboren, kwam ook haar grootvader van ver naar Leiden, 
want die werd als Benjamin Pauelare rond 1580 in Colches-
ter (UK) geboren. Zijn ouders moeten daarheen rond 1575 uit 
Frankrijk gevlucht zijn. In officiële inschrijvingen in Leiden 
wordt de familienaam o.a. vermeld als Pouwelaer, Poulard en 
Paulaer om enkele variaties te noemen.

Ook Benjamin is naar alle waarschijnlijkheid zonder zijn ouders 
naar Leiden gekomen. De overtocht van Engeland naar Ne-
derland moet destijds minder prettig zijn geweest dan nu. Hij 
werd saaiwerker (in de lakenfabricage; saai is een wollen stof). 
Ook wordt hij poorter in Leiden. Hij trouwt rond 1610 met Lydia 
Hoets, maar die sterft in het kraambed en dan hertrouwt hij in 
1614 met Maijcken Henricx geboren ca 1590 te Sommelsdijk 
(Zeeland). Na het overlijden van Maijcken hertrouwt Benjamin 
in 1655 op circa 75-jarige leeftijd met Jannetje van Ortigem. 
In die tijd duurden de huwelijken vooral door het sterven van 
de moeder in het kraambed niet zo lang en werd er ook voor 
de verzorging van de meestal jonge kinderen in het achter-
blijvende gezin zonder moeder, snel weer hertrouwt. Benja-
min’s zoon Michaël, geboren te Leiden in 1627 en bakker van 
beroep is zelfs een verbazend aantal malen, ik telde zes keer, 
getrouwd geweest en iedere keer weer stierf zijn vrouw. Zijn 
dochter Marijtje Pouwelaer is een kind uit zijn eerste huwe-
lijk met Jaepje Jaspersdochter van der Bouf (ook geschreven 
als Pouf). Hij was 24 jaar toen hij haar in 1651 trouwde. Jaepje 
overleed in 1663. In dat zelfde jaar hertrouwt hij. De derde keer 
dat hij trouwt is in 1667, dan in 1673, vervolgens in 1680 en de 
laatste (?) keer in 1684; hij is dan nog pas 57 jaar. Of hij nog va-
ker trouwt kan ik niet zeggen, want ik heb o.a. zijn overlijdens-
datum (nog) niet gevonden. Wel kan ik zeggen, dat zo hij nog-
maals is getrouwd, dat dan zeker niet in Leiden is geweest. Mij 
lijkt de familienaam Van der Bouf of Pouf eerder Vlaams dan 
Nederlands. Moet ik nog nagegaan.

Ook de vader van Cathelijntje Feijs, Joël Feys, werd geboren 
in Engeland en wel ca 1600 in Sandwich (UK). Die plaats ligt 
aan de kust tegenover Noord-Frankrijk. En ook hij werd Leids 
poorter in 1633. Ik vermoed dat ook Joël Feys uit Frankrijk 

of het Luikse stamt, want de naam Feys komt in die streken 
voor, maar het zoeken ernaar is tijdrovend. Joël Feys is ge-
trouwd met Catalijntje Pacquet geboren circa 1600 als doch-
ter van Gillis Pacquet en Christijntje. Ook de naam Pacquet 
zal wel uit Frankrijk of Wallonië stammen. De herkomst van 
al die buitenlanders is slechts ten dele te achterhalen en wel 
voor zover ze dat zelf in Leiden hebben laten weten.

Hierboven noemde ik Jacobus van den Bos, de man van Katrina 
Colpaer. Zijn ouders zijn Jacobus van den Bos en Cornelia Be-
seur. Het zou kunnen dat de naam Van den Bos verwijst naar de 
stad Den Bosch, maar het kan ook verwijzen naar een andere 
plaats. Protestanten die in Den Bosch woonden, hoefden in de 
zeventiende eeuw niet te vluchten. Maar het bleek dat de vader 
van zijn vrouw Cornelia, Claes Besuer (zo schreef hij zijn naam), 
uit Brugge afkomstig was, waar hij rond 1630 is geboren. Hij 
werkte in Leiden ook als saaiwerker. Claes is drie keer getrouwd 
geweest. Cornelia is een dochter uit zijn eerste huwelijk met 
Janneke Laurensdochter Souris. Ook die naam lijkt me van 
Franse herkomst.

Al met al is gebleken dat oma Anna veel voorouders heeft 
van buitenlandse herkomst. Met name mensen die in de ze-
ventiende eeuw naar ons land kwamen om er te werken, maar 
vooral, vermoed ik, als geloofsvluchteling. Samenvattend tel 
ik de volgende voorouders uit het buitenland:

Naschrift
Vandaag de dag zouden wij in deze contreien niet meer bereid 
zijn uit geloofsovertuiging have en goed achter te laten om te 
vluchten naar anderstalig gebied om daar verder te leven, te 
werken en/of naar school te gaan. Maar principieel en gedre-
ven zijn veel van onze familieleden tot op heden gebleven. En 
de gebeurtenissen in islamitisch Noord-Afrika maken juist nu 
ons familieverleden weer actueel.  <<

Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 5  –  239 



Zo ongemerkt zijn we van ‘onderzoek naar wat er over mijn 
naam te vinden is’ al in een bijna volledig onderzoek terecht-
gekomen. Jarenlang schreef ik voor de Genealogische Com-
putervereniging, Gens Data en voor de website van de NGV 
(om er zo maar een paar te noemen) rubrieken over zoeken op 
internet en liet hierin honderden websites de revue passeren. 
In deze Vanalles wil ik u kennis laten maken met een paar van 
mijn favoriete websites en tips die ook nuttig zouden kunnen 
zijn bij uw onderzoek.
Op een gedeelde eerste plaats staan Delpher en het Rijks-
museum, op de voet gevolgd door allefriezen en allegronin-
gers. Voor u zijn mogelijk wiewaswie, alledrenten, allelim-
burgers of zeeuwengezocht interessanter, maar het zijn 
allemaal websites om uw voorouders te vinden. Vaak staat 
de scan van een gevonden akte bij de gegevens, mits deze 
zijn ingevoerd. Nog niet alle DTB-gegevens en Burgerlijke 
Stand zijn te doorzoeken. (Aanvulling RS) Maar de hoeveel-
heid gegevens groeien snel. Blijf daarom regelmatig te-
rugkomen om nieuwe informatie te vidnen. Ook als u in het 
verleden kopieen hebt gemaakt van (soms slecht leesbare) 
micofiches loont het de moeite om af en toe te kijken naar 
nieuwe scans op het internet.

Zoals ik al eens schreef moet u voor uw publicaties (website, 
tijdschrift, boek) toestemming vragen om afbeeldingen en 
screenshots van sites te mogen gebruiken. Bij www.rijksmu-
seum.nl hoeft dat niet. Ze sturen u op verzoek zelfs een hoge 
resolutie scan toe. Wel ‘moet’ u uiteraard bij gebruik van een 
afbeelding van hun site even de bron vermelden en u (gratis) 
registeren. Op deze site staan 629.966 werken in 88.498 
verzamelingen. U kunt de zoekresultaten beperken door bij 
Relevantie (via pijltje) aan te geven of u wilt zoeken op soort 
werk, chronologie of kunstenaar. Ook is het mogelijk om uit-
gebreid te zoeken. Via + Verfijnen kunt u aangeven of u alleen 
items wilt zien met een afbeeld of die zich in een museum 

bevinden. Ik haalde van deze website diverse portretten van 
voorouders. Hoewel niet iedereen zoveel geluk zal hebben is 
er ook algemeen veel moois te zien. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan schilderijen en foto’s uit de tijd van uw onderzoek als 
sfeerbeeld bij uw artikel/gegevens. Personen, landschappen, 
voorwerpen enz. 

Wilt u afbeeldingen van het internet strikt voor eigen ge-
bruik bewaren, dan kunt u die op uw pc opslaan. Soms is dat 
gemakkelijk via het indrukken van de rechtermuisknop (na 
selectie van het plaatje) en daarna Opslaan als of Kopiëren 
geven. Dit werkt niet altijd. Met het knipprogramma, dat zich 
onder Start, Alle programma’s, Bureau-accessoires (vierde 
item) bevindt, kunt u toch het item binnenhalen. Wanneer u 
het kniptooltje selecteert, kunt u het met de rechtermuis-
knop Aan het menu Start vastmaken. Daarna is het een kwes-
tie van het schaartje aanklikken, een kader om de gewenste 
afbeelding trekken en via Bestand, Opslaan als geven en naar 
de gewenste locatie wegschrijven. Een afbeelding die niet te 
downloaden is mag hoogstwaarschijnlijk niet vrij worden ge-
bruikt. Vraag altijd toestemming om plaatjes en screenshots 
van websites te gebruiken. Van een via het knipprogramma 
verkregen plaatje is het aantal dpi’s niet echt groot, waardoor 
ze aan scherpte verliezen.
U kunt ook zien of een afbeelding rechtenvrij is via google.nl. 
Ga naar Afbeeldingen, selecteer Tools en Gebruiksrechten en 
kies dan bijvoorbeeld voor Gelabeld voor hergebruik, inclu-
sief aanpassing. Er blijkt dan vaak dat een heleboel plaatjes 
verdwenen zijn.
Tegenwoordig is in de WHO (Wet Hergebruik van Overheids-
informatie, onder andere geregeld dat alles wat door de over-
heid gedigitaliseerd is en op het internet wordt aangeboden, 
voor iedereen vrij te gebruiken is. Het is immers door de be-
lastingbetaler betaald (denk aan Bob Coret die daar gretig 
gebruik van maakt).

1. Afbeelding v.l.n.r. Johan Sems, Grutte Pier, Johannes Borgesius, Augustijn van Teylingen, Pieter van Foreest, Dirck Volckerts Coornhert. Rijksmuseum.
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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, met dan aan Robyn Steensma. 
antona.veldhuis@hetnet.nl

Column, websites, afbeeldingen, kranten,
tips, trucs, boeken, weetjes, pdf's, CD-romsV A N A L L E S



Tussen het moment van inleveren van deze Column Vanalles 
en het verschijnen van Gens Nostra zit een periode van 2,5 
maand. Actueel nieuws op het gebied van websites zult u hier 
dus niet snel tegenkomen. Maar soms zijn juist de ‘gouwe ou-
wen’ verrassend actueel. 
Zoals bijvoorbeeld www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html, 
een site die in 1997 is gestart op initiatief van Hein Vera en Her-
man de Wit. Deze website bevat inmiddels de grootste ver-
zameling links naar vrij toegankelijke genealogische bronbe-
werkingen in de Benelux (> 20.000 links) en is zodoende een 
druk bezochte bron van informatie. Vermeldingen zijn gerang-
schikt per provincie, regio en plaats. ‘Digitale Bronbewerkin-
gen’ wordt bijna dagelijks aangevuld, per maand worden on-
geveer honderd vermeldingen toegevoegd (ook beschreven in 
het Engels, zie onder Nieuw). Er is een aantal actieve melders, 
de overige aanvullingen volgen uit eigen onderzoek van de be-
heerders van de site. Om de continuïteit te waarborgen is Ge-
neaknowhow sinds 2009 een stichting (zonder winstoogmerk 
en met ANBI status).
Dwaal eens rond op deze site en ontdek de woordenboeken, 
begrippen en de genealogisch boeken die op cd-rom staan en 
kijk onder NIEUW wat er recent digitaal is gemaakt. Van Pa-
pier naar digitaal kunt u vinden via (www.geneaknowhow.net), 
het tweede item. U vindt afbeeldingen van genealogische 
bronnen, waar mogelijk aangevuld met (links naar) de bewer-
kingen van deze bronnen. Via de startpagina komt u ook te-
recht bij ‘Het verleden in beeld’, een site met beeldmateriaal 
ter illustratie van uw familiegeschiedenis. Hieronder ook de 
verzameling beroepen van Jan en Caspar Luyken uit (rond) 
1690 en afbeeldingen van schepen (alfabetisch gerangschikt).
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste websites en ver-
anderingen hierop, dan kunt u zich (meestal gratis) abonneren 
op Nieuwsbrieven. Veel archieven, musea en andere instel-
lingen hebben er wel één. Ik noem er een paar (willekeurige). 
Waarschijnlijk krijgt u die van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging al. Ga in het geval dat niet zo is naar www.ontdek-
jouwverhaal.nl, dan naar het middelste (roze) blok met de 
tekst: Ook onze nieuwsbrief ontvangen of lezen? Hierop klik-
ken, gegevens invullen en Abonneren! geven.
Een abonnement op de nieuwsbrief van het CBG (Centrum 
voor familiegeschiedenis) kan via Bezoek & Contact (hele-
maal onderaan de pagina) Nieuwsbrief. Hier staan ook de 
nieuwtjes van Facebook, Twitter en LinkedIn. Op de hoogte 
blijven van alles wat zich in en rond het Rijksmuseum in Am-
sterdam afspeelt kan via www.rijksmuseum.nl/nieuwsbrief. 
Dat er onlangs weer 8545 boeken uit de twintigste eeuw zijn 
toegevoegd aan de website van Delpher kon ik lezen in hun 
nieuwsbrief. U kunt deze brief krijgen via delpher.nl, Nieuws-

brief (rechts op de site, ongeveer halverwege). Soms zijn 
nieuwsbrieven wat moeilijk te vinden op de websites, u kunt 
ze dan vinden door op google.nl in te tikken: nieuwsbrief in-
stelling (hier uiteraard de naam van de gewenste instelling). 
En wilt u ze weer kwijt? Onderaan de brief vindt u die moge-
lijkheid.

Al jaren maak ik bij archieveninstellingen digitale foto’s van 
archiefstukken. Ik heb er duizenden, keurig opgeborgen in 
tientallen mappen. Mochten deze afbeeldingen bij een crash 
door elkaar raken, dan kan ik ze altijd per foto terugvinden, 
omdat ik een papiertje mee fotografeer met daarop de gege-
vens ervan. De benaming van het archief, het toegangsnum-
mer, inventarisnummer en bladzijde, naam van de persoon 
(eventueel) en datum. Vervolgens sla ik de afbeeldingen thuis 
op in mijn computer. Foto’s uit hetzelfde archief kan ik daarna 
eenvoudig dezelfde naam geven door ze allemaal te selecte-
ren, naar de bovenste foto te gaan en daar de rechter muis-
knop ingedrukt houden. Daarna geef ik ze een logische naam, 
bijvoorbeeld kerkenraad, toeg. 1517 inv.nr. 4. Alle foto’s krijgen 
nu dezelfde naam met de toevoeging (1) (2) enz. en gaan in 
een mapje met dezelfde naam. In bovenstaand voorbeeld-
geval selecteer ik daarna nog even de afbeeldingen per jaar 
en voeg die toe. Een lezer gaf de volgende tip om zo’n groep 
(permanent) bij elkaar te houden. Selecteer de afbeeldingen 
in de gewenste map, ga naar de bovenste foto en geef met de 
rechter muisknop het commando Printen (of Afdrukken). Bij 
Printer selecteert u pdf, waarna een naam wordt gevraagd. 
Na Enter geven staan ze netjes in één document. Wel eerst 
alles leesbaar zetten, dus eventueel foto’s draaien (rechter-
muisknop, rotatie geven). Omdat ik op mijn pc geen pdf kan 
wegschrijven (wil mijn printer niet), schrijf ik het bestand weg 
als Microsoft XPS Document Writer. Dit geeft weliswaar min-
der garanties dan PDF, maar voor mijn gebruik hetzelfde re-
sultaat, netjes in één document.
Maakt u een fotokopie, zet dan die gegevens op de achter-
kant.

Weet u leuke websites, nuttige tips of wilt u ook eens een 
stukje voor deze rubriek schrijven: mail me!

3. Nieuwsbrieven

2. Opslaan als pdf
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VAN DE TAFEL VAN HET HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) spant zich al 
sinds 1946 in om familie-onderzoek in Nederland te promoten 
en vooruit te helpen. We doen dat met uitsluitend vrijwilligers, 
dus er gaat geen geld naar een kostbare organisatie of duur 
betaalde managers. We zijn zeer geholpen met elke 100 euro 
om ons werk in de toekomst voort te blijven zetten. Zoals u 
wellicht weet hoeft een ANBI-erkende vereniging als de onze 
geen erfbelasting te betalen over ontvangen legaten of nala-
tenschappen.
Wat u misschien niet wist: periodieke schenkingen zijn voor 
100% aftrekbaar van uw inkomen. De Belastingdienst stelt 
wel eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten, om 
voor 100% aftrek in aanmerking te komen, tenminste vijf jaar 

achtereen een bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. 
Daarvoor is een overeenkomst nodig.
Omdat we van mening zijn dat familie-onderzoek voor ieder-
een toegankelijk en bereikbaar moet blijven, willen we de 
contributies het liefst op hetzelfde, lage, niveau houden. Maar 
om mee te gaan met de (technische) ontwikkelingen van de 
huidige tijd en om nieuwe leden te werven, zijn forse investe-
ringen nodig. Vandaar dat we u hierbij willen verzoeken om ook 
eens aan de NGV te denken, als u zich afvraagt ‘Waar blijft mijn 
geld?’

Bea Werner, Coördinator Communicatie

U heeft natuurlijk uw financiën en nalatenschap tot in de puntjes geregeld.
Als ANBI-erkende vereniging zouden we u echter toch willen vragen om eens te 
overwegen of u de NGV mogelijk met een legaat of schenking zou willen of kunnen 
ondersteunen.

Heeft u hierover nog vragen of wilt u een nadere uitleg, neem 
dan contact op met onze penningmeester Ferd Oorsprong 
(penningmeester@ngv.nl) of onze juridisch adviseur Maarten 
van der Voort (maarten.vandervoort@ngv.nl).

1001 vrouwen in de twintigste eeuw 
Samen met Els Kloek, de initiator en samenstelster van het 
gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum 
meer dan 125 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder 
op hun eigen manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste 
eeuw. De verhalen geven een verrassende kijk op de geschie-
denis van de vorige eeuw. Al ligt de nadruk op het verleden, 
de tentoonstelling is uiterst actueel: ook vandaag de dag zijn 
mogelijkheden en hindernissen voor vrouwen onderwerp van 
gesprek. Als vervolg op haar tot beste geschiedenisboek aller 
tijden uitgeroepen ‘1001 vrouwen in de Nederlandse geschie-

denis’ (2013) presenteert historica Els Kloek op 3 oktober 
2018 haar boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ met daarin 
1001 biografieën van overleden vrouwen die leefden in de 
twintigste eeuw. Hieruit selecteerde Kloek samen met het 
Amsterdam Museum ruim 125 vrouwen met wie de bezoeker 
van dichtbij kennis maakt; de bezoeker leert hun verhalen 
kennen en ontdekt wat hen zo bijzonder maakt. 
Van 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 in het Amster-
dam Museum, Kalverstraat 92, 1012 PH Amsterdam, 
www.amsterdammuseum.nl
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BOEKRECENSIES
De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Informatiecentrum, Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 50, 3980 CB Bunnik

TON  BRUIJNIS  

HANS  VAN  FELIUS 

 Ї Jan Tolboom: - van Gaalen - van Meurs naar de Haarlem-
mermeer, een geschiedenis van 400 jaar boeren. Uitga-
ve in eigen beheer, februari 2016, 185 p.; ill.; index.

Ter gelegenheid van de 88e verjaardag van Jan van Galen 
(op 29 februari 2016) werd dit boek aan zijn familie gepre-

senteerd. Daarmee ging 
een lang gekoesterde 
wens van enkele fami-
lieleden in vervulling. 
Het boek is opgebouwd 
uit vier delen. Het eer-
ste deel bevat de pa-
renteel van Matthijs 
van Gaalen, landbou-
wer op de hoeve Dorp 
Zwaag in de Haarlem-
mermeer, de vader van 
de reeds genoemde 
Jan van Gaalen. Het 
tweede gedeelte geeft 
de kwartierstaat van 

de kinderen van Jan van Gaalen en Barbera van Nugteren. 
Deze kwartierstaat loopt tot de betovergrootouders van 
de beide kwartierdragers en is aangekleed met foto’s en 
allerlei wetenswaardigheden van deze voorouders. Daar-
na volgt een stamreeks van de familie van Gaalen tot de 
oudst gevonden voorvader in Duitsland (Gerhard Geiling, 
soldaat tijdens de Tachtigjarige oorlog en geboren cir-
ca 1600 te Meurs). Omdat de hoeve de Dorp Zwaag vanaf 
1892 een belangrijke rol speelt in de familie, is in het laat-
ste gedeelte van het boek veel aandacht besteed aan de 
geschiedenis van deze hoeve. Het geheel is een mooi uitge-
voerd boek met veel prachtige illustraties. (TB)

 Ї Frans Winkens: Martinus Emanuel (Nus) David, het le-
ven van een sinjo in licht en schaduw; 222 p.; index; ill.; 
ISBN 978-94-63187107.

De auteur, die een schoonzoon is van de hoofdpersoon 
van dit boek, heeft zich uitgebreid verdiept in het leven 
van zijn schoonvader. In drie hoofdstukken beschrijft hij 
het leven van Martinus Emanuel (Nus) David en van diens 
echtgenote Irene (Reen) Willemsen. Elk hoofdstuk gaat 
over een episode uit hun leven: de Nederlands-Indische 
tijd (inclusief de periode van de Japanse bezetting), de 
periode tijdens van de republiek Indonesië (1945-1958) en 

de jaren in Nederland 
(vanaf 1958), waarin 
zij hun leven opnieuw 
vorm moesten geven. 
Bijzonder is dat de cor-
respondentie die de 
echtelieden met elkaar 
en met familieleden in 
de jaren 1943-1946 on-
derhielden grotendeels 
bewaard is gebleven. 
Deze brieven zijn inte-
graal opgenomen in dit 

boek. Voor de familie van de hoofdpersoon geeft het boek 
een interessante inkijk in de culturele (Indische) achter-
grond van hun voorvader. (TB)

 Ї Jan Veenman: Geschiedenis en genealogie van de Ket-
helse Familie De Vette(n), Naaldwijk 2017, 472 p.; geen 
index; ill.; info: janveenman72@gmail.com

De beschrijving van de geschiedenis van de familie de Vette is 
het resultaat van meer dan dertig jaar onderzoek in archieven 

en van gesprekken met 
veel familieleden. Het is 
dan ook een lijvig boek 
geworden met een schat 
aan informatie over het 
wel en wee van deze fa-
milie. De familie de Vette 
is afkomstig uit Kethel 
en heeft generaties lang 
gewoond en gewerkt in 
de regio van Rotterdam. 
Veel voorvaderen oefen-
den het boerenbedrijf 
uit en sommigen uit de 
latere generatie werden 
glastuinder.

De geschiedenis begint met IJsbrant Jansz (de Vette) die in 
1557, samen met andere boeren uit het gebied Noordkethel, in 
een brief aan de Hoogheemraden verzoekt om verlaging van 
de molenkosten.
Het boek bestaat uit twee gedeelten: de familiegeschiedenis 
en de genealogie. De familiegeschiedenis is taksgewijs opge-
bouwd en correspondeert met de nummering van de genealo-
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gie in het tweede gedeelte van het boek. In ruim dertig hoofd-
stukken komen alle mannelijke nakomelingen aan bod tot aan 
de generatie die rond 1900 is geboren. Vele onroerendgoed-
transacties en boedelscheidingen passeren de revue, maar 
ook allerlei andere wetenswaardigheden over de familie de 
Vette(n) komen aan de orde. De genealogie, die doorloopt tot 
aan de jongste telgen van deze familie, is goed uitgevoerd en 
toegankelijk opgezet. (TB)

 Ї H.L.M. (Henk) Valkenet: Genealogie van Ramele, nage-
slacht van een vondeling, Nieuwegein 2017, 120 p.; index; 
ill.; info: hlmvalkenet@gmail.com

In r.-k. kerk van Raalte werd op 22 november 1806 een vonde-
ling door de plaatselijke pastoor gedoopt die bij de doop de 

naam Antonius van Ra-
mele kreeg, omdat hij in 
Ramele gevonden was. 
Antonius groeide op bij 
Jannes Veenhuis en over 
de kostgeldvergoeding 
die hij daarvoor kreeg, 
is nog heel wat te doen 
geweest. Enige jaren na 
zijn huwelijk vestigde 
Antonie zich in Utrecht 
als bakker en zijn nako-
melingen hebben gene-
raties lang in die stad 
gewoond. De meeste na-
komelingen van Antonie 

van Ramele waren arbeiders, handwerkslieden en handelaren. 
Latere generaties waren voornamelijk in de dienstverlenende 
sector werkzaam.
Per generatie geeft de auteur een (korte) biografie van de 
mannelijke nakomelingen, waarvan de meeste gegevens aan 
websites zijn ontleend. Het is jammer dat de auteur niet wat 
meer informatie heeft opgenomen over het wel en wee van de 
oudere generaties van deze familie. (TB)

 Ї Ineke Heiner-Way: Landa’s Eeuwenoud, Genealogie en 
geschiedenis van 1510-heden van een Amsterdams fa-
milie en de oorsprong van de naam. Uitgave in eigen be-
heer, 280 p.; index; ill.; info: inekeway@upcmail.nl

Deze goed uitgevoerde genealogie behandelt de geschiede-
nis van de familie Landa, die teruggaat tot ca 1585. In dat jaar 
is ene Lodewijck Cornelisz poorter in Amsterdam en gehuwd 
met Evertge Hendricksdr uit Amersfoort. Zijn tweede vrouw 
was Trijntje Pietersdr, een kleindochter Dirk Wouters, notaris 
en secretaris van de stad Amsterdam. Zij behoorden tot de 
rijke burgers van de stad.
Lodewijck Cornelisz kreeg in 1596 het landgoed ‘Cleijn Lan-
daes’ gelegen in het Gerecht Woudenberg, van de Staten van 
Utrecht in leen. Sindsdien werd hij veelal Lodewijck Cornelisz 
van Landaes genoemd en daarmee ontstond de geslachts-
naam ‘Landa’.

In de 16e en 17e eeuw be-
hoorde de familie Landa 
tot de goed gesitueer-
den, zoals onder meer 
blijkt uit de weeskame-
rarchieven. Zij woonden 
in de rijkere buurten van 
de stad Amsterdam en 
bekleedden goede func-
ties.
Aan het eind van de 17e 
eeuw begon hun situ-
atie te veranderen. De 
rijkdom en welvaart ver-
dween. Tijdens de Fran-

se tijd (1794-1813) en nog vele jaren daarna ging het slecht met 
de familie. Velen leefden in bittere armoede, zij gingen uit be-
delen en om de honger te stillen vervielen sommigen van hen 
tot criminele zaken. In de tweede helft van de 19e eeuw krab-
belden ze vanuit dit dal weer omhoog.
Naast de familiegeschiedenis besteedt de auteur ook aan-
dacht aan de economische en politieke situatie in Nederland, 
waardoor het verhaal meer kleur krijgt. Ook de beschrijving 
van de leefomstandigheden in tuchthuizen, weeshuizen en 
opvoedingsgestichten, waarin meerdere Landa's hebben ver-
keerd, geeft het boek een extra dimensie. (TB)

 Ї Joop Koning: Familie Koning 1530-heden, Het geslacht 
Koning in 4 tijdlijnen. Uitgave in eigen beheer; 108 p.; 
geen index; ill.

Aan de hand van een viertal tijdlijnen worden verschillende 
takken van de familie Koonink/Keuning/Koning, die woon-

den in West-Friesland, 
beschreven. De meeste 
aandacht gaat daarbij 
uit naar ‘Opa Jan Koning’, 
geboren in 1865 in de 
Beemster. De broers en 
zussen van ‘Opa Jan’ en 
zijn nakomelingen be-
slaan dan ook een groot 
gedeelte van het boek.
Ook meerdere andere 
onderwerpen komen in 
dit boek aan de orde, 
waaronder de diverse 
buitenplaatsen waar 
voorvaders van de fa-

milie Koning hebben gewoond, de constructie van stolpboer-
derijen, de documentatie over Brongas en de tramlijn Purme-
rend-Alkmaar.
Het is een goed verzorgd familieboek dat rijk geïllustreerd is 
met, onder meer, veel (familie)foto’s. (TB)
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 Ї Peter van Rooden: Van Veendam naar Havanna, het zee-
mansleven van de Groninger familie Kolder. Zegge 2017, 
110p.; index; ill.; ISBN 978-90-814914-5-7.

Halverwege de 19e eeuw kende de Veenkoloniale zeevaart 
zijn hoogtepunt. Met schoeners, tjalken en kofschepen varen 

de Groningers vooral 
naar havensteden aan 
de Oostzee, maar soms 
gaan de reizen ook naar 
veel verder gelegen oor-
den, zoals Zuid-Amerika 
en Havanna. Er werd van 
alles verscheept en ver-
handeld en er viel goed 
te verdienen met deze 
vrachtvaart. Veel Gronin-
ger turfschippers verlie-
ten de turfvaart, lieten 
hun schepen ombouwen 
tot zeevaardige schepen 
of lieten nieuwe schepen 

bouwen. Zo ook de familie Kolder, waarvan vier generaties 
het ruime sop kozen en vooral naar havens aan de Oostzee 
voeren. De zeevaart was geen beroep zonder gevaren, sche-
pen vergingen soms met man en muis. Dat lot trof ook twee 
van de vijf hoofdpersonen uit dit boek. De laatste zeevarende 
uit de familie Kolder, kwam op 38-jarige leeftijd definitief aan 
wal en ook zijn zoons verkozen de vaste grond boven een risi-
covol leven op zee.
De auteur heeft het verhaal van deze familie Kolder in een 
prettig leesbaar boek weten te weer te geven. (TB)

 Ї Guido Tersteegen, Heinz Dieter Bonnekamp, Jürgen 
Kwiatowski: Herrengüter, Bauernhöfe, Katen ... Die Ge-
schichte der Issumer Bauernschaften und ihrer Bewoh-
ner. Nr. 114 van de Historische Verein für Geldern und 
Umgegend. Geldern 2017, 608 p.; index; ill.; ISBN 978-3-
921760-57-4.

Een machtig naslagwerk voor iedereen die in of rond Issum – 
nu bekend van brouwerij Diebels – in de Nederrijnregio Kreis 

Kleve geïnteresseerd is. 
De boederijen worden 
vanaf de Middeleeuwse 
leenakte-gegevens tot 
en met huidige eigenaren  
per straat en per boerde-
rij minutieus beschreven. 
Typisch voor die streek 
is het zogenaamde La-
tenbuch, waarin om erf-
rechtredenen de nieu-
we ‘Late die tote Hand 
gewinnen’ moet en zich 
moet laat inschrijven. 
Jaarlijkse afdrachten in  

natura en vroondiensten zitten daar aan vast, een eigen Laten-
gericht controleert alles. Het oudste is van 1577 door Johan/
Ian van Pallant.
De Nederlands-Alpense Leenkamer, Haus Eyll, Haus Geis-
berg, Schloss Haag en natuurlijk de kerk treden er als eigena-
ren op, ook voor Brückerheide, langs de Fleuth, Aengenesch, 
im Hasewinkel en Kapellen, Hoch- und Niederwald en Seve-
len, een exclave van het hertogdom Geldern, met Erskens en 
Wittey. Een uitgebreid notenapparaat: Gelderse rekeningen 
uit 1337 van Henrick van Steenbergen, praist van Alde-/ Oud-
munster in Utrecht, een Registrum van het Viktorstift uit 
1549 en 1674, oude kaarten van Buyx uit 1566 en 1669, maar 
ook een literatuurlijst en een plaats- en naamregister vormen 
een waardige afsluiting. (Jos Kaldenbach)

Verder ontvingen wij:
Hollandse Vereniging voor Genealogie in samenwerking met 
de Werkgroep Utrechtse parentelen: Utrechtse parentelen 
voor 1650, deel 7, 358 p.; ill., index, ISBN 978-90-78451-21-1.

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’: 
Hollandse Parentelen voor 1650, deel 1, 292 p.; index, ISBN 
978-90-78451-22-8.

Jan Schuit: Cornelis Hein Vincent Schuit. Uitgave Stichting 
Schu-y-i-ij-t 2016, 58 p.; ill.; geen index; ISBN 978-90-80053-
502; info@schuit.info.

A.C. Scheepmaker en C.J.J. Wijnen: De vijf geslachten 
Scheepmaker, Voorhout-Huizen 2017; 30 p. geen index; geen 
ill,; uitgave in eigen beheer, info: acscheepmaker@hetnet.nl

Hettinga Stichting, Raalte: Friese kwartieren van Reinskje 
Wybes (1732-1799), gehuwd met Rein Jacobs (1722-1805), 
uitgave Hettinga Stichting; 55p.; index; geen ill.; 
www.hettingastichting.nl

Anca Veenendaal-Hendriks: Lenghaus is the name, Tailor 
made. Uitgave in eigen beheer, 96 p.; geen index; ill.; 
info: kavh.vnndl@icloud.com

Verbetering
In Gens Nostra 2018-4 p. 240 staat een foutief email-adres 
van de heer Roelofsen. 
Het email-adres moet zijn: dkrlsn@gmail.com
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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).

TIJDSCHRIFTEN

België
Heraldicum Disputationes, jg. 23, 2018-1. A.M. Bosters: Jan 
Ruychrock van de Werve, ambachtsheer van Vossemeer [ca. 

1390-vr. 1473; de wapens 
Ruychrock, van de Wer-
ve (uit Leiden) en van de 
Werve (uit Antwerpen)]; 
J-J. van Ormelingen: 
Een zilveren schenk-
blad met alliantiewapen 
Snouckaert van Schau-
burg-Sweerts de Lan-
das [1714]; B. Grothues: 
Albert de Badrihaye 
(1880-1976) [heraldisch 
kunstenaar]; J-M. van 
den Eeckhout: Een aan-
gepaste hypothese voor 
de eerste generaties 

van de familie van der Aa genoemd van den Gruuthuyse [niet 
Margaretha van Dudzeele, maar Margaretha van Ghistelles 
als moeder van Jan II] ; Disputationes: o.a. nieuwe adellijke 
wapens [verleend door koning Filip in 2014 en ’15, o.a. van Jan 
baron Raes, algemeen directeur van het Koninklijk Concert-
gebouworkest, wapenspreuk: Het toeval toelaten].

l’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 73, 2018 nr. 421. L. Thilly: 
Généalogie Delchevalerie [omvangrijke genealogie van fami-
lie uit provincie Namen, 8 gen., 17e-20e eeuw]; J. Tillieux: Les 
Darville/d’Arville de la Haut Meuse dinantaise au 17e siècle 
[op zoek naar verwantschap met andere Darvilles]; J-P. Lim-
bourg: De familie Van Nechel uit Sint-Martens-Lennik [errata 
en aanvullingen]; Y. D’Hoir: Stad Aalst: Klapper op de overlij-
densakten voor de periode 1796-1812 [verv. ca. 275 overlijdens; 
achternaam Crul-Decoster; akten deels gedateerd volgens de 
republikeinse kalender]; G. Waltenier: Dispenses matrimoni-
ales ... de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Quaregnon, 
Quartes, Quenast en Quevaucamps, met verwantschapsche-
ma’s].

Het Land van Nevele, jg. 48, 2017-4. A. Bollaert: De heren en 
dames van Nevele [de auteur publiceerde in jg. 45, 2014-3/4 

al een artikel ‘Heren en 
dames van Nevele tot 
1381’. Het huidige artikel, 
dat het gehele nummer 
vult, bevat ingrijpen-
de correcties voor de 
periode tot 1381 en uit-
breiding tot de Napole-
ontische tijd; Fosseux, 
Montmorency (met veel 
aandacht voor de in 1568 
terechtgestelde graaf 
van Horne), Lalaing en 
na verkoop in 1592 della 
Faille].

Idem, jg. 49, 2018-1. 
L. Bauters e.a.: ‘Oud Nieuws’: De donjon van Nevele gedateerd 
[omstreeks het jaar 1000 met de C14-methode]; A. Bol laert: 
´Le maître-sonneur de Laneghem’ [Frans stripverhaal uit 
1934]; A. Bollaert: Pierlala liep in 1875 in Meigem en Poesele 
rond [met tekst van een Pierlala-lied in 17 coupletten]; P. Huys: 
Nieuws uit het ‘Land van Nevele’ in de advertenties van de 
‘Gazette van Gent’ [1807-1815; veelal verkopingen van hofste-
den en gronden].

De Mechelse Genealoog jg. 42, 2018-1. L. Vervloet: De Poor-
tersboeken [de begrippen poorter en gekochte poorter; 
1768 Mechelaars kochten in de 16e tot 18e eeuw elders het 
poorterschap; lijst met 2 gekochte poorters te Alkmaar, 1 te 
Amersfoort en ca 100 te Amsterdam; andere steden volgen 
later]; enkele boekbesprekingen [genealogieën Verbinnen (uit 
Langdorp) en De Haes (uit Duffel)].
 Idem, 2018-2. Boekbesprekingen: F. Vandenhende: Bel-
gische vluchtelingen in Gouda tijdens de Eerste Wereldoor-
log [Emiel De Bruyne]; S. Groenveld: Het twaalfjarig bestand 
1609-1621; Th. de Vos: Gelegenheidsstuntman in 1914 [storm-
treinen richting Leuven; van Nuffelen]; 100-jarigen in het ver-
leden [16 gevallen, veelal overleden in de 18e eeuw].
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 Idem, 2018-3. (geen auteur): Oproer van het jaar 1718 [pro-
cessen na sociaal oproer in Mechelen; lijst van 87 veroordeel-
den ]; L. Vervloet: De Poortersboeken [verv. lijst van ca. 180 
Mechelaars die in de periode 1395-1549 poorter werden te 
Antwerpen]; (geen auteur): Van Dyck, de Jezuïeten en de pest 
[Rosalia van Palermo, Antwerpse pestheilige, meermaals ge-
schilderd door Anthony van Dyck].
 
Le Parchemin, jg. 82, 2017 nr. 432bis. Inhoudsopgave en index 
Le Parchemin 2017, voorts C. de Fossa: Inventaire du fonds 

Cartuyvels; Revue des 
revues [artikelen uit Bel-
gische tijdschriften in 
2017 verschenen].
 Idem, jg. 83, 2018 nr. 
433. J-J. van Ormelingen: 
La roue aux cierges de 
Saint Donat, un timbre 
particulier à l’ héraldique 
ecclésiastique brugeoise 
[rad met brandende 
kaarsen als schilddek-
king]; H. Douxchamps: 
Les quarante familles 
belges les plus anciennes 
subsistantes: Poucques 
(Poeke) [vermeld sinds 

1275, stamreeksen – 21 gen. – van de nog bloeiende takken in 
Lotharingen en Vlaanderen]; J-M. van den Eeckhout: De 
l’Ordre des Fous ‘Gecken Gesellschaft’ 12 Novembre 1381 [ver-
taling van Nederlandstalig artikel, uitgave Homunculus, 2016; 
orde gesticht door graaf Adolf van Kleef; lijst met wapens van 
de 36 ridders bij de oprichting]; D. de Kerckhove dit van der 
Varent: Une ascendance britannique singulière: Rosamonde 
Spong [1797-1872, x 1824 Désiré-Charles de Peñaranda de 
Franchimont; advocaat Gerard Spong stamt van een broer; 
omstreden afstamming van koning Charles II; genealogie 
Spong 16e-20e eeuw]; M. Belvaux: Les Pioch au service de 
l’Empire et de la Belgique [genealogie 18e-20e eeuw; Phi-
lippe-Guillaume 1775-1837 woonde o.a. in Zierikzee]; J.C. de 
Troostembergh: Une horloge bruxelloise dans le temple du 
shogun [klok uit 1581 door Spanje in 1611 geschonken]; M. Bel-
vaux: Nos beaux ex-libris Léon Naveau de Marteau [1864-
1920, auteur van diverse genealogische publicaties].

Van mensen en Dingen, jg. 16, 2018-1. o.a. D. Mattens: Quod 
Deus conjunxi, homo non separet; huwen en scheiden tot 
1850: een verkenning [omvangrijk artikel over het huwelijks-
recht door de eeuwen heen]; M. Hanson: Karel V en de laatste 
abtsbenoemingen in de Sint-Baafsabdij te Gent [Lieven Huge-
nois, Charles de Lalaing en Lucas Munich]; M. Hanson: Proos-
ten en proosdijen in de Gentse Sint-Baafsabdij [taken van de 
provoost of proost; proosdijen hadden inkomsten uit eigen 
landbezit].
 Idem, 2018-2. Dit nummer bevat slechts één artikel: B. 

Bailleul: Huis van Barmhartigheid voor ‘berouwvolle dochters 
en jonge meisjes met kwade neigingen’ [19e-eeuws sociaal ex-
periment in Gent].

Vlaamse Stam, jg. 53, 2017-4. M. Larmuseau: Verborgen in 
het DNA: De PLN genmutatie – een stamboom voor een Fries 

foutje [een mutatie op 
het PLN gen bleek een 
oorzaak van sterfte 
op jonge leeftijd door 
hartfalen; deze mutatie 
komt relatief veel voor 
in Noord-Nederland en 
gaat vermoedelijk terug 
op een mutatie in Fries-
land circa acht eeuwen 
geleden; bio-ethische 
problemen bij het op-
sporen van dragers van 
de mutatie]; P. Eycker-
man: Juwelen en andere 
details [op foto’s uit fa-

milie-archieven]; V. Vermassen: Op bezoek bij de protestant-
se gemeenschap [in Horebeke, gedocumenteerd sinds begin 
18e eeuw]; P-J. Lachaert: De reeks genealogieën [onvermoede 
schat in het stadsarchief van Gent; niet digitaal te raadple-
gen]; G. Tavernier: De impact van de troebelen (1580-1610) op 
de bewoners van het Noord-Vrije, aanwijzingen uit de wezen-
registers [omvangrijke bijlage van ca. 300 gevluchte poorters 
en vrijlaten met vermelding van plaats van herkomst en latere 
woonplaats]; P. Lanssens: De huwelijken in Pittem 1608-1618 
[ca. 150, chronologisch gerangschikt]; P. Huys: Oproepen tot 
erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ 1792 [veelal met fragmen-
ten uit de kwartierstaat van de overledene, o.a. Huyghe uit 
Staden, de Schepper en Mahieu uit Gent, de Wever uit Aalst; 
de Wael uit Antwerpen]; Nieuw geregistreerde wapenschil-
den [acht stuks, met afbeelding, beschrijving en motivatie; 
o.a. Verstraeten, Fox, de Cooman]; I. Franklin-Schmidt: Hotel 
‘De Tennen Pot’ en hotel ‘De grote Spiegel’: twee Antwerpse 
herbergen beheerd in de 19e eeuw door de familie De Beche; 
R. Vanlandschoot: Hugo Verriest 1840-1922 [pastoor, letter-
kundige; kwst. t/m nr. 63]; E. Houtman: De dossiers van het Hof 
van Assisen [criminele rechtbank ingesteld in 1811; opmerkelij-
ke dossiers, overzicht van de belangrijkste inventarissen]; C. 
Matthys: Een leven vol dagelijkse wonderen. Het vroedvrou-
wenregister van Joanna Mestdagh, 1830-1892; R. Jans: Mien 
de Wit [succesvolle speurtocht naar Mien de Wit, van wie een 
communieprentje werd gevonden in het studiecentrum voor 
familiegeschiedenis in Merksem; communie in kamp Tjideng 
in Batavia; haar levensverhaal; exm. van Lierop kwst t/m nr. 31]. 

Westhoek, jg. 33, 2017-2. P. Donche: Genealogie van de fami-
lie Schynkele in de kasselrijen St.-Winoksbergen en Veurne 
[omvangrijk artikel (93 p.); geslacht Schynkele (niet te ver-
warren met het gelijktijdig te Veurne optredende geslacht 
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Schinckelle), 15e-19e eeuw; uw recensent heeft twijfels bij 
Karel †1504 (met zoon Jacob *1504) en diens jongere broer 
Lambrecht (met zoon Lambrecht *ca 1479), temeer daar een 
ontvangstbewijs uit 1503 volgens de auteur mogelijk op Ja-
cob betrekking heeft (!)]; K. Papin: De eed van trouw aan de 
Spaanse koning door de baljuw en de bevolking van Duinker-
ke (1584/5) [tekst in het Vlaams]; N. Boussemaere: Een kerk-
rekening van de parochie Zillebeke (1626-1628) [voorbeeld 
van rekeningen die vaak genealogische gegevens bevatten]; 
K. Papin: Oorlogsschade in het oosten van de Kasselrij Bel-
le (1640-1678) [ten gevolge van de vrijwel jaarlijkse invallen 
door de Fransen].

Duitsland/Oost-Europa
ASF Informationsdienst, 2018-1. 
Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 13, 2018-1. 

Aachener Genealogie [AGI/WGFF], 2017-4. Vervolg Vorfahren 
aus Lothringen 2 [Weber, Bauer/Bour]; Zufallsfunde Notte-
brock, Debus; Genealogentag Baesweiler; Das Aachener Land 
und Luther [mijnbouwland in Mansfeld]; bidprentje Balchems 
1663.

Archiv für Familiengeschichtsforschung [AfF], 2017-3. W. 
Schiller: Otto Rosenhainer – ein Berufsgenealoge in der Zeit 

der NS-Diktatur [met 
kwartierstaat; Deub-
ner, Trommsdorff, Kra-
nichfeld, Rosenhein-
rich, Liebetrau]; G.H. 
Sitzmann: Der Graf von 
Marstetten, die Rons-
berger und die Welfen 
[von Ursin-Ronsberg]; 
H. & W. Priewer: Müt-
tersterblichkeit im 17. 
bis 19. Jh [statistieken]; 
O. Puffarth: Grundlagen 
für eine Dienstbeschrei-
bung des Amtsbezirkes 
Hitz acker im 18. Jh. (1) 

[per dorp naamlijsten en diensten]; F. Spring: Nie wieder Trine 
oder Mariken, Michel oder Barthel?; D. Weissleder: Deutsche 
Kriegsgefangene in Japan (1914-1920).
 Idem, 2017-4. H. van Broekhoven, D.C. Jackman: The heral-
dic background of Stephen of Hochstaden (1321) [Sayn, Berg; 
WAARSCHUWING: het verwantschapschema bevat enkele 
afwijkende relaties]; W. Schiller: Die ungleichen Brüder Ro-
senhainer – der Berufsgenealoge Otto, der Bergassessor 
Franz und der Oberlehrer Ernst [Ahrens, Magnus, Heymann]; 
L.von Lehsten, R. Eilers: Die Vorfahren des Freiherrn Karl 
Drais von Sauerbronn [(1785-1851), kwst. 638 kwn.; v. Rotberg, 
v. Kaltental, v. Wetter, v. Reck, v. Calenberg, Fügner v. Rudmer-

spach, Schilling v. Cannstatt]; O. Puffahrt: Grundlage für eine 
Dienstbeschreibung des Amtsbezirkes Hitzacker im 18. Jh. 
[verv.; naamlijst Tuchtdienst per dorp]; Siebenbürgischer Ge-
nealogentag in Gundelsheim. 

Blätter der Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 
[BLF], jg. 80, 2017. W. Fronhöfer: Vernetzung in Gesellschaft 
und Freundschaft [Andreas Gräz (1708-1790), in den Bistü-
mern Passau und Linz; Nautae, Grampas, Rothofer, Mautt-
ner, Daninger, Mändl]; C. Heigl: Kindersterblichkeit in der 
Pfarrei Steinach bei Straubing [Fraisensterfte; statistieken]; 
G. Paulus: Das Familienbuch des Marktes Painten 1831-1857 
[dominees: Riembauer, Morgenstern, Krumbeck, Beer, Zintl; 
statistieken]; M. Pischeneder: ‘Sapere aude!’ – Hochstiftische 
Randgruppenexistenzen als Widersacher fürstbisschöflicher 
Heiratspolitik. Trauungen passauischer Untertanen außer 
Landes 1761-1789 [Fürstbischof von Thun, Wasenmeister, 
Schergen, Pfannenflicker, Spielleute, Knechte, Hirten, Bett-
ler; naamlijst Freileute: Aichinger-Zankl]; C. Landstorfer: 
Der Salzhandel des Landstorfer-Hofes in Gschwendt bei 
Straubing [11 gen. Stubenhofer, 1575-1989; Sesßdaller, Opfer-
daffl, Pichlmayer, Krieger, Willmayer, Söldner, Walchshauser, 
Brandstetter]; J. Kaldenbach, G. Paulus: Zwei Todesurteile 
des niederländischen Kriegsgerichts über bayerische Söldner 
aus 1692 und 1706 [NA: Krijgsraden; Trentel en Hils]; F. Filzer: 
In Sachen Othmar Filser [exm. Specht, Brandner, proces 1814: 
zwangerschapsvergoeding]; A. Hausmann: Stefan Daniel Hu-
bel (1766-1847), Schuft und verdienter Pfarrer [onecht kind 
bij A. M. Rüfle; hij week uit naar Bukowina]; H. Passauer: Das 
Geschlecht Passauer (2) [A. uit Böbrach; B. uit Arnbruck: Wühr, 
Achatz, Jungpeck, Mühlbauer, Pfeffer; C. uit Kirchdorf: Rei-
singer, Leitl; D. uit Regen: Forstner, Engelbrecht, Härtl; E. uit 
Weng: Riedlbauer, Dobler, Langerbeyer].
 Idem, Informationsblatt, Bd. 7, 2017-9. Overzicht onder-
zoeksgroepen.

Computergenealogie [compgen.de], jg. 32, 2017-4. R. Ell, D. 
Reuter: Wenn Prarrer mehr als Namen und Daten verzeich-

nen [verrassingen; deel 
dooppapiertjes gesto-
len; uit Brakel (Gld.) 
huwelijk in privéhuis 
wegens ijs in 1784; boek 
‘Vermischtes’ met on-
wettigen, doodgebo-
renen en zelfmoorde-
naars]; G. Ofner: Spuren 
des Krieges. Soldaten, 
Marketenderinnen und 
Kriegsgewinnler; R. Ell: 
Kälte, Nässe und Hunger 
[Klimaschwankungen]; 
G. Ofner: Seuchen und 
Krankheiten [80.000 

Weense pest- en fraise-doden niet ingeschreven]; H.-C. Scher-

248  –  Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 5



zer: Auf Heller und Pfennig. Geld und Preise; R. Ell: Was die 
Ahnen aßen [voedingsgeschiedenis]; H. Riedener: Daten si-
chern für die nächste Forscher-Generation [project]; digipro-
jecten: Allenstein [indexering Standesamtregistern in Ost- en 
Westpreußen i.s.m. het Poolse Staatsarchief]; A. Emmerich: 
Gleichgeschlechtliche Ehen in der Genealogie [zie ook Gen-
Wiki onder wiki-de.genealogy.net/GEDCOM/FAM-Tag#Verein-
barungen_zu_FAM].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF/AkfFF], jg. 43, 2017 nr. 166. H. Schwarz: Wohin sollen wir 
Deutsche auswandern? [Wiederaufnahme Banatauswander-
ung 1844, overzicht]; H. Schwarz: Das Firmbuch der Pfarrge-
meinde Sackelhausen (1) [uit Staatsarchiv Temeswar; naam-
lijsten]; G. Herk: Mährische Ansiedler in der Batschka 1791/92 
[naamlijsten met herkomstplaats]; G. Junkers: Verlustlisten 
Österreich-Ungarns 1914-1918 [met OCR gedigitaliseerd]; 
OFB Jood/Gyod en Vokany en Ujpetre.

Der Eisenbahner-Genealoge [BSW], jg. 44, 2017-Bd. 8 nr. 4. 
Die Welfen, Herrschaft und Erinnerung [historisch overzicht; 
von Braunschweig, Lüneburg]; D. Leusche: Nachfahren von 
Johann Martin Jabke und Dorothea Schulz wanderten im 19. 
Jh. nach Australien aus [Kalms, Erdmann, Schuppan, Weiss, 
Hake, Krause, Müller, Fengler, Ruske]; W. Keßler: Friedrich Au-
gust von Pauli, ein bayerischer Eisenbahnpionier [von Denis]; 
G. Reiß: Das Treffen des Oberpfälzer Adels bei der Beisetzung 
der Herzogin Anna Maria von Liegnitz [von Parkstein; rouw-
stoetbemanning]; D. Paulini: Wirtschaftliche Verhältnisse in 
Strümpelbach nach W.O. I [Mannschreck, veel verzoekschrif-
ten]; Personalien und Ereignisse aus der Region Guhrau in 
Schlesien [berichten 1816-1824].
 Idem, Inhaltsverzeichnis Band 6 (2004-2009). Index na-
men en plaatsen.

Emsland-Jahrbuch 2018. A. Eiynck: Reformation und Region 
... in Emsland und Bentheim [Korporal, Brüggemann, Bröring, 

von Galen]; S. Westphal: 
Zwischen Wandel und 
Beharrung – die Vielfalt 
der Reformationen ... 
[Luther, Melanchton, von 
Tecklenburg, von Hes-
sen, von Waldeck, Bon-
nus]; G.C. Lübbers: Über 
kurfürstliche Sänften 
auf Schloss Clemens-
werth [draagstoelen; von 
Arenberg]; M. Gänge, M. 
Crabus: Die Prozesse 
des Abraham Abraham – 
ein Schutzjude im Lingen 
18. Jh. [Schlachter, Clop-
penburg, Cappenburg, 

Mars, Esmann, Schmidt, Pelle, Elberg, Schelhaas, Greve]; M. 

Crabus: Saufen, feiern, randalieren ... im frühneuzeitlichen Lin-
gen [Roskamp, Essen, Bergot, Nabers, Determeyer, Gresko, 
Prishof, zur Eyck, Pryns]; G. Holtkotten: Die erste Kolpingsfa-
milie im Emsland [in Lingen 1862; Breuer, Diepenbrock, Bern-
ing]; H. Buss: Bibelausgaben des 17.-18. Jh. [Georgianum in Lin-
gen; veel Nederlandse drukkers en predikantenamen; Ludolf, 
Brouwer, Werndly, Picart, Beausobre, Breitinger, Wettstein, 
Bahrdt, Horkel]; H. Lemmermann: Papenburger Seeleute in 
englischer Kriegsgefangenschaft 1780-1781 [Lammers/Poel-
mann, Mammes, Plock, Theyssen]; W. von Gruchalla: Von Pa-
penburg nach Dakar [schip uit 1949 vaart nog steeds]; M. Hon-
nigfort, M. Hoffmann: Haren/Maczkow 1945-1948 [Maczek, 
Wichers].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 29, 
2018 nr. 143. W. Baumann: Das Neuarenberger Einwohner-
verzeichnis von 1832 [naamlijst met veel bijzonderheden per 
gezin en herkomst kolonisten]; M. Koers, L. Remling: Interes-
sante Artikel aus Zeitungen und dem Internet [overlevende 
holocaust; de Vries, Korn].

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], jg 26, 2017 nr. 
102. E.J. Seidel, M. Wermes: Kartei Leipziger Familien (Mo-

ritz-Kartei) Konzept-
kartei ‘Italiener’ [283 
families, naamlijst Aja-
no-Wolff]; C. Kirchner: 
Die Schulordnung von 
Heinrichs bei Suhl ... 
1646; G. Kriependorf: 
Die Nachbarrechtser-
werbungen in Mannstedt 
im Kreis Sömmerda von 
1655-1872 [naamlijst per 
jaar met betalingen].

Idem, 2017 nr. 103. G. 
Kriependorf: Nachbar-
rechtserwerbungen in 
Mannstedt im Kr. Söm-

merda 1655-1872 [verv. vanaf 1790; naamlijsten]; Fam. archiv 
von Plotho in Belgien; A. Kraft: Dorothea Juliana Wallich, geb. 
Fischer (1657-1725), eine Alchimistin aus Thüringen [schrijf-
ster; Lippach (4 gen. met schema), Zinck]; U. Bauer: Die Ster-
zing’s aus Ohrdruf [Schreiber, Henneberger, Beck, Umbreit, 
Wahlmann, Kloss, Beutekamp]; W. Nebe: Ergänzungen und Be-
richtigungen zu: Die Vorfahren von Emil Schenk x Mathilde 
Nietsche [Funke, Herwart, Cotta].

Familienforschung Heute [Magdeburg], 2017 nr. 31. B. Thü-
ne-Schoenborn: Die Magdeburger Vorfahren des Generals 
Carl von Clausewitz [Clauswitz, Trittel, Kü hne, Mirus, Sei-
del, Kirsten]; I. Schulz: Steuerlisten, Grundbücher ... [Revi-
sionsprotokolle 1682,1686 en 1702 [met vragenlijsten; per 
gehucht: Ackendorf-Zuchau]; W.G.K.Ulrich: Johann Joachim 
Winckelmanns Ahnenliste [kwst: Meyer, Girt/Gerhart, Ebel, 
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Mertenss, Gierth]; W. Brandt: Die AL des Bundeskanzlers Ger-
hard Schröder; mütterliche Grossmutter [Lauterbach, Gerbig, 
Voigt, Lindemann, Stoffregen, Reichel, Renneberg, Stoh-
mann, Föllner]; vervolg honderden Lehrlinge des Zimmer-
handwerks 1724-1808 [Kühnen, Borchert, Küntzel, Wetting].

Genealogie [DZF], jg. 66, 2017-3. F.-D. Schade: Der Name 
Schade in 13. Jh. und früher [veel aktes van 1130-1384; Scat/

Scade, Hucsol]; J. von 
Gerlach: Teil III: Die rus-
sisch-baltische Familie 
von Gerlach [verv.; met 
wapen en stamtafel 8 
gen. 16e-19e-eeuw; Bort-
kewicz, Krenzewitsch]; 
L. Severin: Die außer-
pommerschen von Wo-
persnow [met wapen, 4 
gen., 16e-18e eeuw; von 
Bülow, von der Lühe, 
von Bühren, de la Mouil-
lye, de Manteville, von 
Suckow, von Papstein, 
von Ribbesbüttel, von 

Bortfeld, von Greiffenclau zu Vollraths, von Böckenförde gen. 
Schüngel, von dem Knesebeck-Tylsen]; A. Kraft: Dorothea Ju-
liana Wallich, geb. Fischer (1675-1725), eine Alchemistin aus 
Thüringen [verwantschapstabel met Lippach]; U. Hagner: Die 
Familiennamen Reichentrog/Reintrock und Reintrog [Rec-
kentrag uit Visby op Gotland].
 Idem, 2017-4. B. Suttka: Die Kartierung der genetischen 
Geschichte Deutschlands und der Welt [overzicht DNA-on-
derzoek]; R. Goldmann: DNS-Genealogie als Hilfsmittel der 
Familienforschung [voorbeeld Goldmann en Elster]; J. Wag-
ner: Reformationszeitliche Legenden in historischer Sicht. 
Es war wohl anders [Georg der Bärtige von Sachsen; Luther 
x von Bora]; W. Klingelhöfer: Die Merseburger Goldschmiede 
und ihre Werke [handmerken; naamlijsten 94 man]; W.W. Wie-
denbeck: Dynastieübergänge und verwandtschaftliche Bezie-
hungen auf Grabmälern der ev. Kirche zu Kastellaun [Eschen-
felder, Koppensteiner, Weiss, Römer, Merten, von Merl]; W. 
Schiller: Vom Pfarrerssohn zum ‘Hänge-Peters’ im kolonialen 
Deutsch-Ostafrika [Carl Peters (1856-1918), exm. Engel, von 
Pechmann, Herbers, Pascha, Weispfennig].

Der Genealogische Abend [Lippe], 2017 nr. 65. Kwartierstaat 
W. Vogel [Haaf, Dehl, Bücher, Zuberbier, Mattenklott, Piderit]; 
Lippische Kirchenordnung 1571 [DTB-regels, ook Sechswöch-
nerin, Wechselbalg].
 Idem, 2017 nr. 66. Kwartierstaat Fr.-W. Steinmeier [Brand, 
Düllmann/Riesemeier, Thies, Schlüter, Hagedorn, Nese-
meyer/Ahlemeyer, Benning/Piele, Niedermeyer]; Lippische 
Kirchenordnung 1684 [verv.].
 Idem, 2017 nr. 67. Kwartierstaat W. Koch [Schlichting/
Brinkmann, Walter, Klöpper, Holtmann/Holthaus, Nullmeyer, 

Bröker/Stuckmann]; Lippische Kirchenordnung 1802 [verv.]; 
inschrijving van Martin Schütz, ooit vrouw, nu man, in Roß-
feld/Coburg in 1713.
 Idem, 2017 nr. 68. Kwarstaat Martin Luther [voorouders 
Luder, Heilger, von Kunheim, Lindemann, von Bora, von Haug-
witz]; Reformation in Lippe.

Genealogische Quellen Brandenburgs, Bd. 6, 2017. Kurmär-
kische Mühlensachen-Generalia. Intensiverschließung der 
Aktengruppe im Bestand der Kurmärkische Kriegs- und 
Domänenkammer des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs 1648-1810 [Bestandsgeschichte; Verwaltungsstruktur: 
uit Zauche, Havelland, Glien-Löwenberg, Oberbarnim, Tettow, 
Lebus, Beeskow-Storkow en de Uckermark; met landkaart; 
honderden molens per dorp met eigenaren/regesten van-
af 1533; Domänenregistratur; Stabow, von der Schulenburg, 
Christiani, Borstel, Eggert]. Met registers plaatsen en namen.

Hessische Familienkunde (HFK) Band 40, 2017-3. R. Holl: Die 
Stammfolge des Geschlechts Zuckmayer aus Mosbach [Din-

gendorf, Messinger, Har-
tendorf, Loser, Marger, 
Kaltenbach, Schollma-
yer, Frisch, Koch, Hoh-
mann, Waldhuber, Keller, 
Klein, Wann, Hennan, 
Westenberger, Stuer]; B. 
Heil: Baumeisterlisten 
der Butzbacher Kirchen 
St. Markus und St. Wen-
del [naamlijst van 1574-
1623; Sell-Steitz]; L. von 
Lehsten: Forscherdrang 
und Wissensdurst hes-
sischer Landgrafen in 
Butz bach [tentoonstel-

ling; von Katzenelnbogen, von Hessen-Butzbach, Mögling]; F. 
Hüttenberger: Flucht über den Rhein begründet hessischen 
Familienzweig der Hüttenberger [uit Pfungstadt; Birckels/
Börkel, Gerlach, Weigandt, Knippenberger].
 Idem, 2017-4. B. Ditthardt: Neues zu den Familien Zepper 
und Sprikast von Waldmannshausen [Weiss, Hame, Hatzfeld, 
Mohr, Klenck]; H. Stange: Das Aubrysche Benefizium von 
1724 und seine Stipendiaten [met 3 verwantschapsschema’s 
elk 7 gen., 16e-19e eeuw; Aubry, Rumpel, Mappus, Schlotter-
hose, Henckel, Wechel( uit Herenthals), Herwagen, Schönau, 
Schantz]; M. Bräuer: Präsident Eisenhowers Vorfahren aus 
dem Odenwald [Eisenhauer, Strubel, Mildenberger, Göpfert, 
Rosenberger, Ul, Gunckel]; huwelijken Amt Ahne voor 1830; 
dominees Waldenserkolonien.

Königsberger Bürgerbrief, 2017 nr. 90. Die Zerstörung 
Königs bergs 29. August 1944; Ch. Gottschalk: Reise in die 
Vergangenheit; L. Grimoni: ‘Mein Tag in Königsberg 1991’/K. 
Weigelt: Öffnung Königsberg 1991. Rückblick und heutige Per-
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spektive [nieuwe bezoekmogelijkheden door Russische over-
heid]; A. Schwarz: Die K. Börse; L. Grimoni: Coelestin Christian 
Flott well, Gründer der Deutschen Gesellschaft in K., 1740 [von 
Wallenrodt]; J. Pekrul: Die Schrötterstraße und die Familie de-
rer von Schrötter; W. Reske: Die weite Reise von Lauchham-
mer nach K.; K. Weigelt: Ludwig Goldstein, Mittelpunkt des 
K. Kulturlebens der 1920er Jahre; W. Reske: Vor 175 Jahren – 
Franz Liszt ‘s Ehrenpromotion; B. Beutner: Über Königsbergs 
Stadtgrenzen hinaus; J. Pekrul: Von Königen und Heldentum.

Mitteilungen [Gesellschaft für Familienforschung in Franken 
(GFF)], 2017 nr. 56. Kroniek van Uehlfeld (im Aischgrund) [veel 
Joodse families; beschrijving 120 huizen].

Mitteilungen [Verein für mecklenburgische Familie- und Per-
sonengeschichte], 2018 nr. 40. Grosse Aufregung in Bülow 
[Köpke-Lüth, von Barner, Trotschke, Lembcke, Stolz]; OFB-
groep in Tellow; Der amerikanische Verwandte [Zebuhr, 
Quicksall]; Küchenmeister – ein gefragter Job im Klosteramt 
[Behrend, Schultz, von Oertzen, Reckling]; Das Epitaph des 
erblandmarschalls Adolf Friedrich I. Moltzan; Auf Spurensu-
che: Karnatz; Der besondere Zufallsfund [Sauerbier, Rantzow, 
Bremer, Plat, Coulthard, von Krakevitz].

Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
[AGT], jg. 30, 2017-1 (115). Die 32-er Ahnenreihe der Sabine Frei-

frau v. Thuemmler, Er-
furt [Keil, Gerlach, Spie-
gelberg, Booch, Hirsch, v. 
Schwerin, Knyp hausen, 
v. Eckartsberg, v. Monts 
de Mazin]; H. Richard: 
Gemeinsame Vorfah-
ren von J.W. von Goethe 
und Heinrich Werner 
[verwantschap via de 
familie Orth naar land-
graaf Heinrich III van 
Hessen; Heusinger, Eck-
hardt, Dorsthenius, Pur-
gold, Gümpel/Gompel, 
Jeude/Geude, Walther, 

Textor, Schulte/Schultheiß, Priester, Enslin, Solden, Hoffe-
meister/Kormann]; R.G. Schuchardt: Die 32-er Reihe des L.D. 
Schuchardt [Wirth, Häfner, Kleinhenz, Glück, Brandes, Rohde].
 Idem, 2017-2 (116). G. Kriependorf: Nachtrag zu ‘Einwoh-
ner von Krippendorf bei Jena ... 18. Jh.’ [aanv. & corr., met re-
gisters]; Die 32-er Ahnenreihe P. Caba-Gothe [Hesse, Genzel, 
Hochheim, Pfaff, Martin, Seligmann]; Die 32-er Ahnenreihe 
des H. Richard [Kistner, Kratz, Rodenstock, Hillmann, Rödiger, 
Breitenstein]; J. Keyßner: Auszüge aus den Sell’schen Büchern 
(1) [vanaf 1560; Bartenstein, Berger, Franck, Schumann, Bött-
ner, Weißenborn, Briegleb, von Kronberg].
 Idem, 2017-3 (117). Ch. Kirchner: Das Seelenregister der Ge-
meinde Sollstedt bei Mühlhausen 1645 [Spar, Orschel, Behr, 

Fuchs, Kahlert, Ludlöff, Mock, Ziscke]; E. Seidel: Eine Luther-
bibel als Beginn einer genealogische Spurensuche [Mathe-
sius, Fiebiger]; Die 32-er Ahnenreihe des Ch. Kirchner [Bauß, 
Spittel, Spieß, Aschenbach, Sämann, Renner, Rommeiß]; Die 
32-er Ahnenreihe des K. Liebhold [Thomae, Pauli, Vocke, Hof-
mann, Meitz, Rülke]; W. Hofmann: Die Familie Hofmann im 19. 
und 20. Jh. In Oberhof/Thüringen [verhalende familiegeschie-
denis over 5 gen., 1800-heden; Mund, Langenhan, Werner, 
Koch]; J. Keyßner: Auszüge aus den Sell’schen Bücher (2)[verv.; 
vanaf 1497, 14 gen. Abesser; Strauch, Großgebauer, Stollberg, 
Häfner, Amthor, Kühner, Zehner, Ehrenberger].
 Idem, 2017-4 (118). Wappen von Exdorf; Die 32-er Reihe der 
B.M. Hoffmann-Hübschmann [Wiener, Willing, Dell, Helfricht]; 
F. Kleiber: Die Ahnenreihen der Sippen Kleiber & Wachsmuth 
über 6 Generationen [Lempert, Lanz, Großgebauer]; J. Keyß-
ner: Auszüge aus den Sell’schen Bücher (3) [verv.; vanaf 1470, 
10 gen. Amthor; Henneberg, Schönleben, Bantz, Xylander, 
Schott, Stumpf, Witthauer, Günther, Stremler, Cotta, Eydam, 
Erck, Gassert]; Th. Engelhardt: Gerichts- und Handelsbücher 
als genealogische Quelle; Ch. Kirchner: Das Seelenregister 
der Gemeinde Sollstedt bei Mühlhausen ... 1726 [verv.; Spar, 
Pein, Treise, Kolbe, Wiegler, Koch, Kahl, John].
 Idem, Register AGT MB nrs. 110-115, personen, plaatsen en 
beroepen.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde, jg. 105, 2017-4. A. Blömer: Genealogische Auswertung 
von Gerichtsakten – Prozeßakten, Kauf- und Erbungssbücher; 
J.M. Braun: Die Familie des Jacques Cheroux zu Bernkastel 
... ein Puzzlespiel [23 varianten, o.a. Scherro, 17e eeuw, met 
bronnen]; M. Degenhard: Die Familie Pollinghausen in Düs-
seldorf-Gerresheim im 17. Jh. [Bollinghausen; Biesenkamp, 
Buick]; W. Nolten: Der Waldenrather Pfarrer Dominicus Ron-
gen und seine Vorfahren [uit Schinveld en Ubach over Worms 
(NL) en Waldenrath (D); Mols, Heidendahl, Dohmen, Dautzen-
berg, Cuppers, Joppen, Schuppen].

Oldenburgische Familienkunde, 2017 nr. 59. H. Hobbie: Die 
Handlungsbücher des Zeteler Kaufmanns Renke Hobbie 

(1725-1802) [wapen uit 
DGB 59; dagboektrans-
criptie, Lieferanten, 
Wirtshaus; v. Busch, 
Siefken, Assel, Lübben, 
Röben, von Lindern, 
Lüers, Schlüter, Budel-
mann, Buntkiel, Bült-
hoff, Warns, Ortgiessen, 
Schröter]; M. Pauly: Die 
Lebenserinnerungen des 
Grossherzoglich ... Ober-
hausmarschalls Goswin 
von Grün (1815-1896) 
[uit het kasteel in Greiz]; 
E. Bengen: Peter Suhr-
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kamp 1891-1959. Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten 
[Lange, Plöger, Cleve; uitgevers]; W. Martens: de vereniging 
OGF 2002-2017; met lezingen enz; Arbeitskreis KB-Datenauf-
nahmen en Quellenerschliessung; Handbuch zum Landtag].

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2017 nr. 96. I. Tie-
mann: Conscriptio der Manschaft im Ambt Iborgs in Ianuario 
Anno 1664 [naamlijsten per Bauerschaft: uit Icker, Powe, Hal-
tern, Wellingen, Darum, Lüstringen en Bellm]; J. Kaldenbach: 
Die Autobiografie von E.H. Krelage (2) [verv.; Fresenius, Grom-
me & Co., Hendricks, Thomas, Hütter, Vrielink, Bos & De Clerq, 
van der Poll, Waardenburg (uit Lingen), Metzler & Co., Bruin]; 
Portret: König George V [koning van Hannover, 2e hertog van 
Cumberland; gezin; strijd over kosten bij bezoek in 1862]; K. 
Jünemann: Feuerstätten und Rauchhühner bringen Einnah-
men für den Staat [historisch overzicht nieuwe belastingen 
vanaf Karel de Grote]; H. Höpner: Kleine Chronik der Stadt 
und der Vogtei Enger mit ihren Kirchspielen Hiddenhausen, 
Spenge und Wallenbrück [vanaf 772: Widukind, zur Lippe, Fon-
ne, von Kerssenbrück, vor dem Wolde, von Nagel, Nordmeier, 
Dieckmeier/uffm Dicke, von Rinterln, von Varendorff, von 
Quernheim].

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde, jg. 66, 2017-1/4. J. Hoogstraat: ‘Engelse Kark-
hoffen’ in Oldersum und Umgebung. Eine Erinnerung an das 
Jahr 1795 [OFB klaar; paardenhandel; Armbuch; lazaretten; 
regiment Nooland; Wiarda, von Montmorenci, Kriegs- und 
Domänenkammer; rode loop; Vrede van Basel]; H. Bruns: Die 
Rechnungsbücher der Kirchengemeinde Hatzum [vanaf 1606; 
Armen; veel patroniemen; Schulte, Houwens, Holthusius/
Holt huis, Duisinck, Balster, Robben, Nannen]; notulen Jaarver-
gadering met troebelen; nieuw bestuur; OFB Hinte 1697-1910 
en Accum.
 Idem, Inhaltsverzeichnis jg. 65, 2016.

Rundbrief Familienkunde Niedersachsen, 2017-2. Interview 
Depenbrock; Transkription von KB; Allensteiner Indexierungs-
projekt; Forschung Volkart, Mougin, Falk, kwartierstaat Rie-
derauer.

Wij begroeten een nieuwe tijdschrift, dat vooral West-Pom-
mern omvat:
Sedina-Archiv, Bd. 15, jg. 63, 2017-1. K.-D. Kreplin: Pommern 
im Deutschen Geschlechterbuch (1) [lijst verschenen banden 
en namen]; A. Marten: Pommersches Handwerksblatt [over-
zicht families van ambachtslieden met 4-8 gen.; Böttcher, 
Bornemann, Zingler, Lemke, Schulz, Teske e.a.]; F. Waldmann: 
Pommern in west- und mitteldeutschen Personenstandsun-
terlagen [Familiendatenbank Wolfsburg, overledenen uit de 
‘Ostprovinzen’ 1937-1950; naamlijst met data].
 Idem, 2017-2. K.-H. Schroeder: Versuch der Aufstellung 
einer Bürgerliste fürdie Stadt Schlawe in der zweiten Hälfte 
des 16. Jh. [met naamlijst]; B. Koglin: Juden im Standesamts-
register Bublitz; F. Waldmann: Pommern in west- und mittel-

deutschen Personenstandsunterlagen [verv. voor de plaat-
sen Wusterhusen, Katzow, Kemnitz, Brünzow, Hanshagen en 
Grimmen]. 
 Idem, 2017-3. H. Radde: Jüdisch-pommersche Emigration 
nach Shanghai [20.000 personen, voorbeeld Rosen]; H. Kuritz: 
Zur Familie des Schmolsiner Pfarrers Michael Pontanus [ali-
as voor Brüggemann (1583-1654), uit Stolp, uwt Elis. Wurst; 
Krofey, Molerus, Witte, Schipper alias Nauclerus, Raddeus, 
Sartorius, Croll]; F. Waldmann: Hans Gierke – Naturwissen-
schaftler, Anatom und Sammler aus Jasenitz bei Stettin; F. 
Waldmann, J. Bärenklau: Pommern in west- und mitteldeut-
schen Personenstandsunterlagen [verv. voor de Kreis Grei-
fenhagen; naamlijsten met bijzonderheden].
 Idem, 2017-4. H. Kuritz: Zur Familie des Schmolsiner 
Pfarrers Michael Pontanus [verv. en slot; stamboom 6 gen.; 
Kluvetasch, Müller, Berger, Treiten, Lübeck, Croll, Sporgius, 
Sartorius, Gutzevius]; F. Waldmann, J. Bärenklau: Pommern in 
west- und mitteldeutschen Personenstandsunterlagen [verv. 
voor de Kreis Greifenhagen; naamlijsten met bijzonderheden]; 
H. Kämper: Nachrichten der Nikolai-Kirchengemeinde Greifen-
hagen März 1940 [lijsten doop, trouw, overlijden en lidmaten].
 Idem, Bd. 15, jg. 64, 2018-1. T. Kluttig: Digitalisierung und 
Archive; R. Wendt: Von Pommern in die Südsee – Pyritzer Fa-

milien auf der anderen 
Seite der Erde [voor-
beeld: Wolfgramm]; H. 
Seils: Ein grausiges Kapi-
tel unserer Geschichte: 
der Scharfrichter von 
Stolp [uit de stadsreke-
ningen 1608-1686; Hei-
ders, Niedzelzen, Wend-
ler, Tohmas, Strickers]; 
A. Danszczyk: Bestände 
mit Bezug zu Pommern 
in der Martin-Opitz-Bi-
bliothek [in Herne, be-
langrijke bibliotheek 
voor genealogisch on-

derzoek in Oost-Europa]; E. Schroeder: Die Forschungsgrup-
pe Kolberger Lande [homepage: www.kolberg-koerlin.de]; H. 
Kuritz: Ergänzungen zur Genealogie der Familie Pontanus.

Spuren. Beiträge zur Familienforschung [Münster], Bd. 6, jg. 
31, 2017 nr. 17. M. Bonse: Die Familie Meier Binkhoff, Ostenfel-
de [5 gen., ca. 1647-1878; Osthagemann, Lenfferdinck, Mers-
man]; A. Smieszchala: Verstorbene Ordensmitglieder aus auf-
gelösten Klöstern [1810-1837; naamlijst met data; Loers, Erner, 
Driver, Brandhofe, Nuyss]; A. Smieszchala: Ergänzung zur Ge-
nealogie Moss Warendorf.
 Idem, 2017 nr. 18. M. Bonse: Die Familie Meier Binkhoff, 
Ostenfelde [verv.; Erdland, Linnemann, Hettrup, Hunkemöller, 
Kemper, Lütke Weppelmann, Mersmann, Mövich, Meyer Kalt-
hoff, Nordhoff, Polmann, Reitkamp].
 Idem, 2017 nr. 19. M. Bonse: Die Familie Meier Binkhoff, 
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Ostenfelde [verv. en slot; Ruppels, Vechtel, Welling, Westhoff 
gen. Kock]; A. Smieszchala: Ahnenliste des Anton Friedrich 
Murrenhoff, Freckenhorst [69 kwn., tussen 1711-1910; Som-
mer, Wenning, Leifeld, Schwichtenhövel gen. Böckmann, Vre-
de, Rickman/Reckmann]; A. Smieszchala: Oeffentlicher An-
zeiger [Amtsblatt Münster 1858; Herz Meyer, Dreier, Krüger, 
Westermann, Schwarze].
 Idem, 2017 nr. 20. A. Smieszchala: Kurzgenealogie Beumer, 
Albersloh [gezinsblad, 1771-1816; tr. Schwering]; A. Smieszcha-
la: Eisenbahner Familien [Oelde, Ev. Geburt 1853-1884; Nolte, 
Hesse, Schiffmann, Seidel, Sabath, Neumann, Kessler, Flake, 
Hemmen]; A. Smieszchala: Hoetmar: Schule im Dorf und in 
Buddenbaum [lijst schoolplichtige kinderen]; A. Smieszchala: 
Wieder mehr Kinder geboren, Trent gebrochen?

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 
[VFKBW], Bd. 35, 2017. R. Bunz: Luthers ‘Freund’ Hieronymus 

Buntz – Dichtung und 
Wahrheit [in de Blitz von 
Stotternheim]; R. Mauz: 
Der Denkendorfische 
Propst Bartholomäus 
Kaes und seine Familie 
[16e eeuw, uit Bönnig-
heim; Beer, Fauß, Wal-
torffer, Berlin, Pfaytin/
Pfaut, Wefzer, Wein-
mann, Gerlach, Rüttel]; 
L.C. Gundling: Die Fa-
milie Gundling wie sie 
im Buche steht [Rasch, 
Soner, Vogel, Brecht]; 
M. Klöpfer: Von Sach-
sen nach Württemberg. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Familie Weller von Molsdorf 
[uit Freiberg, 15e-16e eeuw; testament 1563; von Lißkir-
chen, von Mergenthal, Hausmann, Steig, von Grauschwitz, 
von Schönberg, Bock, Am Ende, am Steige, Embgässerin, 
Neuber]; R. Bunz: Anna Cäcilia von Stockheim – eine verges-
sene Adelsdame aus Schwieberdingen und ihre Nachkom-
men [von Nippenburg, Hattstein, von Menges/Menzies (uit 
Schotland), von Schmiedberg, Witz von Arnholz, Schaffelitz-
ky von Muckodell, von Neuburg, Leutrum von Ertingen]; F.R. 
Wollmershäuser: Jüdische Geleitzahlungen als genealogi-
sche Quellen [veel naamlijsten in Amt Tübingen; reizigers]; 
T. Teyke: Die Ahnen des Nellenburger Forstmeisterge-
schlechts Gassner in Liptingen [Methuat, Rothenhäusler, 
de Khuon, Breinlinger, Emoix, Wirni, Wick, Kellhofer, Spon/
Spaan, Burtz, Goldbach, Vaicle, Huster, Aicham, Kolb, de 
Tschug, Mauch, Schwartz, Wiser/Weiser, Scherichen/Zoller]; 
P. Stasch: Vorfahren von Johann Martin Fauser (1767-1856) 
gen. Glemser Marte [64 kwn.; Bahnmüller, Schäfer, Harte, 
Krumm]; T. Schreiber: Carl Benz (1844-1929) – seine fami-
liäre Herkunft [Vaillant, Vuillemin/Wailand, von Landstuhl, 
Seegmüller, Schottmüller, Eisele, Becht, Weingärtner]; aanv. 

en corr.: Raff, Oswald, Stammler; K.-P. Jungius: Mater semper 
est? [zekerheid moederschap]. Met index.
 Idem, Rundbrief 2017 nr. 33. G. Schweizer: Der Faber und 
die Faber [160 jaar oude familievereniging].

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte 2017-142. K.-J. Lorenzen-Schmidt: Der Bau von 
steinernen Dorfkirchen ... [overzicht]; H. Berndt: Wie Flens-
burger Austern ins Zarenreich kamen [oesters; Möbius, 
Tiedemann, Burmeister, Schümann]; G. Stolz: Gespaltene 
Loyalität. Das Bundeskontigent des Herzogtums Holstein 
[Deutscher Bund; legeronderdelen; manoeuvres in 1843; pro-
blemen met Denemarken]; A. von Betzold: Rudolph Schleiden 
(1815-1895) [Erhebung; dagboek; verbanning; diplomaat in 
USA en G.Br.]; H. Zimmermann: Verfassungsfeiern 1921-1932; 
I.E. Momsen: Die landwirtschaftliche Siedlung 1933-1939; 
K.D. Sievers: Der Kieler Werftdirektor Albert Schrödter ... 
1947/48; R.S. Elkar: Zwischen Entnazifizierung und Numerus 
clausus [Uni Kiel; Henderson]; O. Auge: Fokus Orts- ... /Regio-
nalgeschichte.

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [ZOF/
AGOFF], jg. 65, 2017-4. H.& M. Priewer: Geschichte der Fa-

milie Wachtel von der 
Kujawischen Seenplat-
te in Mittelpolen [110 
kleine Duitse dorpen; 
Kaschuben; Nederland-
se boerenkolonisten in 
Holländereien, later Ro-
deländer en Hauländer; 
Priewer, Kotke, Kitz-
mann, Batke]; G. Kruse: 
Joachim Goldberg – ein 
Revaler Ratsherr im 16. 
Jh. (2) [verv., gen. IV-VI; 
Rave/Rabe, Stampehl, 
Poorten/Pforte, Vege-
sack, tor Telt, Stahl]; S. 

Ferenc: Die Geschichte der Kirche zu Liskow (3) [verv.; Szpet-
kowski, Andrzejewski, Gladko, Zajac, Bialkowski, Krzyza-
nowsk, Dabrowski].
 Idem Arbeitsbericht, 2017-4. Neues auf der Website; For-
schungsgruppe Lublin/Neudorf–Neubruch [monument 400 
jaar Bugholendry naar Nederlands recht]; Gemeindeseelenlis-
ten in Bundesarchiv Bayreuth: Kreis Groß Strehlitz; Traubuch 
der Friedenskirche Schweidnitz übergeben; OFB Pankota en 
Schimand [beide uit de Banat].

Frankrijk
Stemma, Île-de-France, jg. 40, 2018 nr. 157. A. Papelard: Exo-
des, de l’interêt des vieux papiers [op de vlucht voor de Duit-
sers in 1914 en 1940]; P. Quiraud: Le protestantisme 500 ans 
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après le réforme; G. Cal-
lu: Nourrissons parisiens 
décédés à Chars de 1733 
à 1752 [verv. lijst van 116 
jong overleden voed-
sterkinderen, met ver-
melding van beide in Pa-
rijs wonende/werkende 
ouders]; B. Jérôme: Paul 
Guériot, l’écrivin, l’his-
torien [verv.]; G. Callu: 
Se marier? Pas toujours 
simple, aux siècles pré-
cédents! [over dispensa-
ties wegens consangui-

nité, affinité spirituelle, pauvreté en honnêteté publique].

Groot-Brittanië
Genealogists’ Magazine, jg. 32, 2018-9. S.A. Raymond: Barnes, 
a Catholic family on the borders of Wiltshire and Somerset 

[ca. 1548-ca. 1750; Stour-
ton]; B. Shannon: The 
Jacobite rebellion of 
1715 and its aftermath 
[vervolgingen en ex-
ecuties]; R. Dunning: The 
wrong husbands and a 
succession of surnames 
[Pal mer, Knight]; S. Abra-
hart: David White and Is-
abella Wilson come back 
to life [Buckman-Som-
merville]; P. Maggs: Ar-
thur E. Darvill and Frank 
Dracott [the men who 
never were]; H. Dawkins: 

On a personal note ... and a challenging collection [restauratie 
oude foto’s].

Luxemburg
De Familjefuerscher, jg. 34, 2017 nr. 93. Themanummer 1867-
2017: 150 Jahre seit dem Abzug der Preussischen Garnison 
aus der Festung Luxemburg [dit garnizoen, ingesteld door 
her Wener Congres, werd teruggetrokken na de opheffing 
van de Duitse Bond]; In memoriam Jean Malget [(1931-2017), 
pastoor, kerkhistoricus; mede-oprichter van de ALGH; met 
bibliografie]; J. Malget: Das Militärwesen in Luxemburg, 
aus der Sicht der religiösen Betreuung der katholishen und 
protestantischen Rekruten vor allem im 19. Jahrhundert; A. 
Kremer: Die Inschriften auf dem Garnisonsfriedhof der Bun-
desfestung in Luxemburg-Clausen [52 grafschriften, waarvan 

één uit WOI]; J.C. Muller: 
Analyse der Gräberliste 
von Clausen.

Idem, 2018 nr. 94. 
Themanummer inzake 
conferentie ’Humanisme 
régional entre Rhin, 
Meuse et Moselle’, maart 
2018 [programma, spre-
kers]; D. Colling: Busley-
den, Érasme & More: 
l’Homme au coeur de la 
pensée [artikel en cata-
logus bij tentoonstelling 
te Arlon, gewijd aan 
François en Jérôme de 

Busleyden, humanisten uit Arlon].

Zuid-Afrika
Familia, jg. 54, 2017-4. Transcripsie in die 21e eeu [met prak-
tijkvoorbeelden]; E. Hanekom-Heyns: Georg Philip Lochner 
(1775-1856) [Herbst, van der Westhuyzen, de Waal, Verbeek]; 
H. van Aswegen: Bezuidenhout, verwarring van identiteit [Lo-
dewyk]; P. van Aardt: Die geschiedenis van Willem Adriaan 
van Aardt 1865-1934 ...; N. Coertse: Copyright and the genea-
logist.

Zwitserland
Regio Familiënforscher [Basel], jg. 30, 2017-4. Von Müller; 22 
emigranten: Wiesner von Bubendorf; Weißner, Schaub, Bürgi, 

Thommen; Saner; Gips-
müller, Stich; vervolg 
KB Listal [Heinzelmann, 
Strübin, Hersperger, Lüt-
zelmann, Sala   the; zelf-
doding Pfaff, Hunziger]; 
Fremde aus Savoyen; R. 
T. Hallauer: Familiear-
chive im Staatsarchiv 
Solothurn [lijst Acker-
mann-Zurmatten]; Die 
250 ältesten Familien 
des Kantons Uri; KB Lu-
zern deels online.
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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


