
6

N
O

V
EM

BER
D

ECEM
BER

Tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging  |  Jaargang 74  |  2018

Gens Nostra



INHOUD

323 Van de redactie
324 Huub van Helvoort: Archieven voor genealogisch onderzoek naar voorouders in Suriname
336 Aanvullingen en verbeteringen
337 Portret van Henricus ter Beek en Emilie Jungst
338 Claire Aeneae Venema: Portretten uit de familie Aeneae Venema - Lagerwey
346 Peter van Boheemen: Zoektocht naar wortels van familie Van Bohemen – Van Boheemen
353 Portret van Antonia van Hoek en Maria W. Hoop
354 Henk Werk: De geruchtmakende roofmoord door Hendrik Jacobus Jut en Christina Goedvolk
362 Wapenregistraties
370 Vanalles
372 Boekrecensies
374 Tijdschriften
382 Van de tafel van het hoofdbestuur
383 Colofon

Oproep voor nieuwe bijdragen voor Gens Nostra in 2019
Wij vragen u om in de komende maanden de resultaten in te sturen van uw genealogisch onderzoek. In 
het bijzonder vragen wij om artikelen die betrekking hebben op voorouders, die woonden in provincies 
Overijssel, Limburg en Zeeland, gebieden waarvan  wij weinig artikelen ontvangen. Bijdragen over uit-
eenlopende onderwerpen zijn welkom om in 2019 geplaatst te kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:
*  Korte en kritische analyses en beschouwingen betreffende verschillende genealogische bronnen, digi-

taal en niet-digitaal, die men heeft gebruik bij het onderzoek. Beginnende onderzoekers kunnen hier-
mee verder worden geholpen.

*  Portretten van groot- en overgrootouders van voor en na 1900 tot 1940, met de nodige achtergrondin-
formatie over beroep, woonplaats en maatschappelijke gebeurtenissen waarbij de geportretteerden 
betrokken waren.

*  Familiegeschiedenissen en kwartierstaten,  aangevuld met interessante historische achtergronden. 
Bij dit laatste kan men denken aan bepaalde beroepen die generatie op generatie zijn uitgeoefend, mi-
gratie naar Nederland vanuit Europa of uit de voormalige koloniën of binnen Nederland.  

*  Artikelen over DNA testen en onderzoek als hulp bij het voorouderonderzoek. Hoewel het belang en 
de interesse hiervoor toeneemt krijgen wij hierover te weinig bijdragen binnen. Andere artikelen zijn 
natuurlijk ook welkom. De bovenstaande opsomming dient slechts om u op een idee te brengen. 

Raadpleeg vóór het schrijven van uw artikel a.u.b. eerst goed de ‘Richtlijnen voor publicatie in Gens 
Nostra’. Deze kunt u vinden op de webstek van Gens Nostra in de website van de NGV: https://ontdek-
jouwverhaal.nl/gens-nostra/
Stuur uw bijdrage naar de redactie van Gens Nostra:  GNredactie@ngv.nl 
Na ontvangst van uw bijdragen krijgt u binnen drie weken een bevestiging van ontvangst en  binnen on-
geveer drie maanden sturen we de eerste informatie over een eventuele plaatsing.

Sluiting Informatiecentrum rond de jaarwisseling
Het informatiecentrum is gesloten van 21 december 2018 tot en met 2 januari 2019.
Vanaf donderdag 3 januari is iedereen weer van harte welkom.



VAN DE REDACTIE

We beginnen met een artikel van Huub van Helvoort getiteld ‘Archieven voor genealogisch on-
derzoek naar voorouders in Suriname’. Huub is nauw betrokken bij het digitaliseren van de Suri-
naamse archieven die tussen 1916 en 1975 van Suriname naar Nederland zijn gebracht. De Suri-
naamse archieven vertellen het verhaal van de koloniale relatie met Nederland, een  geschiedenis 
die ruim drie eeuwen duurde. De oudste stukken dateren van 1667, het jaar waarin Nederland de 
kolonie Suriname ruilde met Engeland voor de kolonie Nieuw Amsterdam (New York). De laatste 
stukken zijn van 1975, het jaar waarin Suriname een onafhankelijke republiek wordt. In dit artikel 
vind u een overzicht van de belangrijke Surinaamse archieven, waarbij aandacht is voor de histo-
rische achtergronden, de plaats waar zij kunnen worden ingezien, de wijze van archiefvorming, 
het digitaliseren en de beschikbaarheid ervan nu en in de toekomst.

Claire Aeneae Venema presenteert een uitvoerig familieportret van haar grootouders ‘Portret-
ten uit de familie Aeneae Venema – Lagerwey’. Het speelt zich voornamelijk af in de decaden voor 
en na 1900 en schept hiermee een mooi tijdsbeeld. De auteur doet dit aan de hand van een groot 
aantal foto’s van voorouders uit deze periode. Een voorbeeld hoe men van een portret van een 
persoon of een echtpaar, een familieportret van een paar kan maken.

In Ons Voorgeslacht van mei dit jaar is een lang artikel verschenen over het onderzoek van Peter 
van Boheemen naar de eerste generaties van de familie Van Bohe(e)men. Aan het begin van de 
zeventiende eeuw gaan meerdere personen de familienaam Van Bohe(e)men voeren, deze wonen 
in Monster en het westelijk deel van Den Haag. De bekendste is Dirk Jansz van Bohemen. De au-
teur beschrijft in Gens Nostra de verbanden die hij heeft gelegd tijdens het zoeken naar de voor-
vaderen van Dirk Jansz van Bohemen (ca. 1585-ca. 1670). Verder gaat het artikel over het combi-
neren van diverse, weinig benutte bronnen, met name uit de periode 1500-1600. Tot slot wordt 
stil gestaan bij het ontstaan van de familienaam Van Bohe(e)men.

Wie kent niet de kermisattractie ‘De Kop van Jut’. Henk Werk behandelt in zijn bijdrage de ge-
ruchtmakende moord in 1872 op de rijke 63-jarige weduwe Maximiliana Theodora Hendrik Jaco-
bus Jut in Den Haag. De moordenaar werd in 1875 opgepakt en het proces rond de geruchtma-
kende roofmoord deed veel stof opwaaien, publiciteit waarvan een handige kermisexploitant 
dankbaar gebruik maakte door zijn krachtmeter de Kop van Jut te noemen.

Verder vindt u in deze uitgave de wapenregistraties van 2017 van het Nederlandse College Heral-
diek en de vaste column van Antonia Veldhuis. Voorts zijn er de rubrieken boekenrecensies, tijd-
schriften en een mededeling van de tafel van het hoofdbestuur.

Verder willen we u nu vast op de hoogste stellen van het volgende:
Het hoofdbestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft voorgesteld dat Gens 
Nostra en het Heraldisch Tijdschrift een manier van samenwerking vinden. Als gevolg daarvan 
hebben beide redacties besloten dat, met ingang van het eerste nummer van 2019, het Heral-
disch Tijdschrift (HT) als middenkatern in Gens Nostra wordt opgenomen.
De verschijningsfrequentie van dit gecombineerde blad is zesmaal per jaar. Beide redacties blij-
ven hun werk zelfstandig verrichten. Niet-leden van de NGV, die een abonnement hebben op het 
Heraldisch Tijdschrift, ontvangen uitsluitend het HT-katern. Nadere informatie zal worden opge-
nomen in Gens Nostra 2019-1.

Frits van Oostvoorn
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HUUB  VAN  HELVOORT

Archieven voor genealogisch onderzoek 
naar voorouders in Suriname

Tussen 1916 en 1975 zijn veel archieven van Suriname naar Nederland gebracht. 
De Surinaamse archieven vertellen het verhaal van de koloniale relatie met 
Nederland. Een geschiedenis die ruim drie eeuwen duurde. De stukken dateren 
van 1667, het jaar waarin Nederland de kolonie Suriname ruilde met Engeland 
voor de kolonie Nieuw Amsterdam (New York), tot 1975, het jaar waarin Suriname 
een onafhankelijke republiek werd.In dit artikel vindt u een overzicht van 
Surinaamse archieven die interessant zijn voor genealogisch onderzoek. Aan bod 
komen de historische achtergronden, de plaats waar de archieven kunnen worden 
ingezien, de wijze van archiefvorming, het digitaliseren en de beschikbaarheid nu 
en in de toekomst.

1. De staat van sommige archieven. Bron: Frans van Dijk NAN.
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Surinaamse archieven en Nederland
Archivaris Theodorus Morren [1867-1920] van de Landsar-
chiefdienst in Paramaribo vond veel archiefstukken in een 
zogenaamd logeergebouw, eerder waren ze opgeslagen in de 
Gouvernements-Secretarie. De staat waarin die archieven 
zich bevonden door waterschade, insectenvraat, inktvraat, 
etc. was zo deplorabel dat hij een voorstel maakte om ze tij-
delijk naar Nederland te verschepen (zie afbeelding 1). ‘Daar 
konden ze worden geplaatst in het Algemeen Rijksarchief te 
’s-Gravenhage ter bewaring, onder het uitdrukkelijk voorbe-
houd dat zij eigendom der Kolonie blijven’. Het eerste trans-
port van de archieven naar Nederland vond plaats in 1916 met 
het schip de SS Nickerie.

In de jaren 1919, 1930, 1975 en 1977 zijn nog meer archieven over-
gebracht naar Nederland. In totaal 40 archieven en bij elkaar be-
slaan zij 800 meter. Na aankomst in het Rijksarchief, nu het Na-
tionaal Archief Nederland (NAN), werden de archieven ontsmet, 
zorgvuldig verpakt en toegankelijk gemaakt voor onderzoek. 
Bij het laatste transport in 1977 zat een verklaring ondertekend 
door rijksarchivaris drs. E. Van Laar waarin staat: ‘de archieven 
worden beschouwd als eigendom van de republiek Suriname 
en zullen worden overgedragen aan de Surinaamse regering 
zodra in Suriname een veilige bewaring in een aan de eisen van 
modern archiefbeheer beantwoordend archiefgebouw onder 
deskundige leiding gewaarborgd is’. In 2006 wordt de nieuwe 
archiefwet in Suriname van kracht, de aanleiding om te gaan 
overleggen over de teruggave van de archieven.
De definitieve ‘Verklaring van overeenstemming inzake over-
brenging van Surinaamse archieven’ werd ondertekend op 15 
oktober 2009 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 
Suriname enerzijds en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van Nederland en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds. De ver-
klaring van 1977 wordt uitgebreid met de voorwaarde dat de 
collectie beschikbaar blijft in Nederland voor Surinamers die 
hier onderzoek doen. Het project Teruggave Archieven Surina-
me (TAS) werd gestart om het complete archief te digitaliseren 
(scannen) voordat de originelen teruggingen naar Suriname.
Miljoenen pagina’s moesten worden behandeld, bewerkt en ge-
repareerd voordat ze gescand konden worden (zie afb. 3).

Intussen zijn al deze archieven volledig teruggekeerd in Su-
riname; in 2010 (100 meter), in 2015 (150 meter) en begin 2017 
(de laatste 550 meter). Ter gelegenheid van het laatste trans-
port was er een feestelijke bijeenkomst in het Nationaal Ar-
chief Nederland1.
Het resultaat: er zijn nu 5,5 miljoen scans (572 Terabyte) ge-
maakt en het betreft 39 archieven die volledig digitaal be-
schikbaar zijn, en 3 archieven met een openbaarheidsbe-
perking wegens de privacywetgeving. Verzoeken om inzage 
moeten aan het Nationaal Archief Suriname gestuurd worden.
Op de website van het NAN (www.gahetna.nl) staat een vol-
ledige lijst met Inventarisnummers en links, de naam van het 
archief en de periode waarop het archief betrekking heeft2.

Overzicht van belangrijke Surinaamse archieven en 
bronnen in Nederland

Een van de 42 gedigitaliseerde archieven is het archief van 
de Gouverneur van Suriname Kabinet (1951-1975)3. Dit is een 
belangrijk archief omdat er veel over (de aanloop naar) de on-
afhankelijkheid van Suriname in te vinden is. De laatste Gou-
verneur van Suriname is Johan Ferrier die in 1975 de eerste 
president van het onafhankelijke Suriname wordt.
Op de website van het NAN staan een aantal handleidingen 
voor onderzoekers, ook wel onderzoeksgidsen genaamd. Een 
van deze gidsen bevat een lijst met links naar alle archieven 
die betrekking hebben op Suriname4. Vooral van belang voor 
Surinaams stamboomonderzoek zijn de gedigitaliseerde ar-
chieven die de registratie van de bevolking bevatten. Dit zijn 
de volkstelling van 19215 en de volkstelling van 19506.
De registers van de burgerlijke stand van Suriname zijn in 
1828 begonnen. Vóór dit jaar is men aangewezen op de doop-, 
trouw- en begraafboeken (DTB) van Suriname uit de periode 
1662-18287 en de Portugees-Israëlitische Gemeente Suri-
name van 1662-19068. Van de gereformeerden zijn de doop-, 
lidmaten-, trouw- en overlijdensregisters uit de periode 1688-
1792 al geïndexeerd9. Over de leefomstandigheden is ook het 
nodige te vinden, onder andere in de archieven van het Gou-
vernement, de Notarissen, de Justitie, de Belastingen en de 
Militaire administratie. Ook interessant zijn de registraties 
van Wezen en Onbeheerde Boedels. Deze staan ook in het al-
gemeen overzicht3. 

2. Uitbetaling van weekgeld aan zwangere en pas bevallen 
vrouwen. Tropenmuseum.
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Eerste Volkstelling Suriname 1921
Met als voorbeeld de gemeentelijke bevolkingsregisters die 
sedert 1850 in Nederland werden bijgehouden, werd in 1910 
door het Nederlandse gouvernement in Suriname het initia-
tief genomen om ook in Suriname een bevolkingsregister tot 
stand te brengen. Het definitieve besluit tot samenstelling 
van het bevolkingsregister werd gepubliceerd op 29 novem-
ber 1917 (Gouvernementsblad nr. 80).
In 1919 werd N.E. Henriquez door de Nederlandse regering 
uitgezonden om de telling voor te bereiden. In het Gouver-
nementsbesluit van 4 mei 1921 (Gouvernementsblad nr. 29) 
stond de telling omschreven als ‘eene registratie der woon-
bevolking, gehouden naar den toestand dier bevolking te 
middernacht tusschen 31 Juli en 1 Augustus 1921’. Dit archief 
(NAN toegang 2.10.19.01)4 bestaat uit twee gedeelten:

1. Stukken betreffende de registratie
Elke hoofdbewoner kreeg een registratielijst die door hem/
haar ingevuld moest worden. Alle bewoners moesten vermeld 
worden. Van elke bewoner werd op het binnenblad de achter-

naam, de voornamen, het geslacht, de relatie tot de hoofdbe-
woner, de geboortedatum, de geboorteplaats, de persoonlij-
ke staat, de burgerlijke staat, de godsdienst, de nationaliteit, 
het beroep, en eventuele opmerkingen genoteerd. Op het 
titelblad van de lijst werd van de hoofdbewoner de achter-
naam, en voornamen opgeschreven, zijn/haar woonplaats (Pa-
ramaribo of een van de twaalf districten in 1921), de straat of 
plantage binnen de woonplaats en het huisnummer. Voor ad-
ministratieve doeleinden, zoals sorteren, kreeg elke straat/
plantage een kringnummer vermeld in romeinse cijfers, en 
kregen de lijsten binnen een straat/plantage een doorlopend 
lijst nummer in arabische cijfers. (zie afbeeldingen 4a en 4b).

2. Namenklappers op de registratielijsten
Waarschijnlijk ter controle van het bevolkingsregister en 
voorbereiding van de volkstelling 1950, werd omstreeks 1948 
een klapper op fiche gemaakt. Er werd per bewoner een fiche 
ingevuld. Op elke fiche staat op de voorkant, de naam van het 
district (Parbo, Ben Sur, Cor, etc.), het kringnummer, het regis-
tratie lijst nummer, de naam van de straat/plantage, de ach-

3. Het bewerken van de pagina’s. Bron: Frans van Dijk, NAN.
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4a. Registerlijst, voorkant. Bron: NAN toegang 2.10.19.01 inventaris nummer 9, scans 687, 688.
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ternaam, de voorletters of het contractnummer van arbeiders 
die uit China, India of Indonesië afkomstig waren, en het ge-
boortejaar. Op de achterkant van elk fiche staat (afgekort) de 
relatie tot de hoofdbewoner van de registratielijst, de geboor-
teplaats, het beroep, de persoonlijke staat, de nationaliteit, de 
godsdienst en de burgerlijke staat (zie afbeelding 5).

Al het telmateriaal, registerlijsten en namenklappers werden 
op verzoek van de leider van de volkstelling, J. Gemmink, in 
1954 naar Nederland verscheept, waar hij het globaal sorteer-
de. De registerlijsten werden per district en binnen een district 
op kring nummer gesorteerd. De namenklappers zijn op de eer-
ste letter van de achternaam gesorteerd. Pas in 1977 werd dit 

4b. Registerlijst, binnenzijde. Bron: NAN toegang 2.10.19.01 inventaris nummer 9, scans 687, 688.
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materiaal overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Voor 
de teruggave aan Suriname zijn zowel de registerlijsten als de 
namenklappers gescand, die zijn nu on-line zijn te raadplegen4.
Om het zoeken in de namenklappers en de registerlijsten te 
vereenvoudigen heb ik samen met enkele vrijwilligers een 
index gemaakt op de bijna 110.000 fiches van de namenklap-

pers en ook op de 42.500 registerlijsten. De namenklapper in-
dex bevat de gegevens van de voorkant van de fiches en staat 
op de site van het NAN10. Het titelblad van de registerlijsten 
is ook geïndexeerd. Deze index bevat de districtsnaam, het 
kring nummer, het lijst nummer, de straat/plantage naam en 
het huisnummer en staat ook op de site van het NAN11.
Voor het indexeren is dankbaar gebruik gemaakt van de web-
site ‘U.G.C. Indexen maken van genealogische bronnen’12 be-
heerd door Jeroen van Luin.

Tweede Volkstelling Suriname 1950

Omdat het bijhouden van de registratie van de bevolking ge-
baseerd op de registerlijsten in de praktijk niet erg handig 
bleek te zijn werd besloten om in plaats van gezinskaarten 
persoonskaarten te gaan gebruiken voor de samenstelling van 
het bevolkingsregister. Hiervoor was wel een nieuwe volkstel-
ling nodig, deze werd afgekondigd op 1 oktober 1949 (Gouver-
nementsblad nr. 110). Tot algemeen leider van deze telling werd 
J. Gemmink aangesteld. Wat er precies op de telkaarten staat 
werd vastgelegd bij landsbesluit van 18 oktober 1950 (Gouver-
nementsblad nr. 112). Iedere inwoner van Suriname moest deze 
telkaart, ook wel persoonskaart genoemd, invullen. Op de tel-
kaart staan 28 vragen die ingevuld moesten worden.
Voor een voorbeeld van een persoonskaart zie afbeelding 6.

Oorspronkelijk zaten de persoonskaarten in archiefdozen en 
waren deze in te zien in de studiezaal van het NAN. De kaarten 
waren grofweg gesorteerd op bevolkingsgroep (Surinamers, 
negers, kleurlingen, creolen, Hindoestanen, Indonesiërs, Chi-
nezen, Europeanen en overige). Binnen elke bevolkingsgroep 

5. Voorbeeld van een namenklapper fiche. Bron: NAN toegang 2.10.19.01 
inventaris 165, scan 963.

4b. Registerlijst, binnenzijde. Bron: NAN toegang 2.10.19.01 inventaris nummer 9, scans 687, 688.



330  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1

werden deze weer gesplitst per geslacht. Een archiefdoos kon 
ongeveer 700 kaarten bevatten, daarom werden de kaarten ook 
nog gesorteerd op geboortejaar, zodat er per bevolkingsgroep 
één of meer dozen zijn gevuld met kaarten van opeenvolgende 
jaren. Bij de digitalisering zijn per doos de scans gemaakt, en als 
zodanig op de website van het NAN aanwezig5. Helaas bestaat 
er nog geen index op de persoonskaarten en moet men dus nog 
door alle scans bladeren om een gezochte persoon te vinden.
Let wel op: de sortering in bevolkingsgroepen is niet erg con-
sequent verricht. Mijn ervaring is dat er ook personen met bij-
voorbeeld een Chinese achternaam tussen de Surinamers en 
kleurlingen staan, ook vond ik broers en zussen met dezelfde 
achternaam bij zowel Surinamers, kleurlingen en creolen.

Registers Burgerlijke Stand Suriname

Omdat de registers van de Burgerlijke stand van Suriname bij 
het Centrale Bureau Burgerzaken in Paramaribo waren onder-
gebracht zijn deze nooit naar Nederland verscheept geweest. 
Wel zijn in circa 1994 deze registers verfilmd en daarna op 
microfiches gezet. Deze microfiches zijn te bekijken in de stu-
diezaal van het NAS/NAN. Houdt er rekening mee dat pas in 
1828 in Suriname werd begonnen met de registratie van de 
burgerlijke stand.

Van Paramaribo zijn nu de akten van geboorte (1828–1917), er-
kenning, huwelijk (1828–1935), scheiding en overlijden (1858–
1962) beschikbaar. Van de Districten zijn nu alleen de akten 
van huwelijk (1863–1939) en overlijden (1863–1928) aanwezig. 
Tussen 1828 en 1863 zijn alleen de geboorten en huwelijken 
van vrije burgers geregistreerd. De slaafgemaakten werden 
geregistreerd in slavenregisters, zie hieronder. Helaas waren 
er veel aktes die niet meer verfilmd konden worden omdat 
deze te ernstig beschadigd waren.
De microfiches Burgerlijke Stand Geboorten Paramaribo zijn 
beschreven in toegang 2.10.61 van het NAN13

Registers van slaafgemaakten op plantages en bij 
particuliere eigenaren

Nadat in 1814 onder druk van Engeland de slavenhandel werd 
verboden, behalve de handel binnen Suriname en de Antillen, 
werden in 1826 alle slavenhouders door de Nederlandse ko-
loniale overheid in Suriname verplicht om de mensen die zij in 
eigendom hadden, te laten registreren. Ze moesten ook alle 
wijzigingen, zoals geboorte, aankoop, ruiling, verkoop, vrij-
lating of overlijden, doorgeven. Echter, het aanmaken en bij-
houden van de meeste registers begint pas in 1830. Ongeveer 
elke 10 jaar (1838, 1848) zijn de registers afgesloten, en wordt 

6. Persoonskaart. Bron: NAN, toegang 2.10.19.02 inventaris 461, scans 133, 134.
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er een nieuwe reeks aangemaakt. In een nieuw register wor-
den eerst de mannen en vervolgens de vrouwen, de jongens 
en de meisjes ingeschreven om dan verder aangevuld te wor-
den met geboorten en aankopen. De slaafgemaakten worden 
alleen met hun voornaam ingeschreven. In de registers van 
1830 werd pas de naam van de moeder bij de inschrijving van 
geboorten genoteerd. In de registers vanaf 1848 werd bij 
iedereen alleen de moeder vermeld, voor zover die bekend 
was. De naam van de vader werd nooit genoteerd om con-
flicten over ‘eigendom’ te voorkomen. Pas bij hun vrijmaking 
(manumissie) of bij de afschaffing van de slavernij (emanci-
patie) in 1863, kregen ze een achternaam. Zie afbeelding 7 
voor een voorbeeld: folio 2214 uit het slavenregister van de 
plantage Sarah in het district Coronie.

De slavenregisters die aanwezig zijn in het Nationaal Ar-
chief Suriname zijn de enige archiefbron waarin vrijwel alle 
slaafgemaakte mensen in Suriname te volgen zijn. Dat deze 
slavenregisters bewaard zijn gebleven is vrijwel uniek in de 
wereld, ze vormen een monument voor het Surinaams-Ne-
derlandse slavernijverleden (zie afbeelding 8).

Begin 2017 is het project ‘Maak de Surinaamse slavenregis-
ters openbaar’7 gestart met de bedoeling om de registers 

7. Slavenregister folio. Bron: NAN/NAS.

digitaal beschikbaar te maken voor het publiek en voor weten-
schappelijk onderzoek. Met behulp van subsidies en crowd-
funding kon het project uitgevoerd worden. Eerst werden de 
registers in het NAS gescand en vervolgens kon in, juni 2017, 
worden gestart met het indexeren door de meer dan 600 vrij-
willigers, die zich hadden aangemeld bij www.velehanden.nl. 
Om de nauwkeurigheid te waarborgen zijn de scans stuk voor 
stuk twee keer ingevoerd door verschillende personen en daar-
na nog een keer gecontroleerd door een derde persoon. En tot 
ieders verrassing werd begin november 2017 de laatste van de 
17.682 scans gecontroleerd. De index op de slavenregisters 
staat nu on-line bij het NAN/NAS15.
Voor onderzoekers is er zo de mogelijkheid om twee of drie ge-
neraties in de moederlijke lijn aan de stamboom toe te voegen.

Een van de redenen om slaafgemaakten af te schrijven in de 
slavenregisters was dat ze besmet werden verklaard met le-
pra. Zij werden ‘verzonden naar etablissement Batavia’ in het 
district Beneden Saramacca. Er is mij geen register bekend van 
Batavia. In de emancipatieregisters van 1863 zijn wel personen 
uit Batavia opgenomen.

Naast de slaafgemaakten in eigendom van plantage en particu-
liere eigenaren bezat het Gouvernementsbestuur ook slaven; 
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de zogenaamde Gouvernements- of Landsslaven. Hiervan zijn 
slechts twee archieven aanwezig:
1.   NAN toegang 1.05.11.13 inventaris 521A: ‘Register van Gou-

vernementsslaven’. (1833)16.
2.   NAN toegang 1.05.11.06 inventaris 88: ‘Naamlijst van de 

gouvernementsslaven (circa 1844)’ scans 113–14417.

Manumissieregisters 1832-1863

De enige legale manier om een slaafgemaakte vrij te maken 
was de manumissie. Het woord manumissie is afgeleid van de 
Latijnse term manumissio (manus mitto) en is afkomstig uit het 
Romeinse recht. Het betekent letterlijk: ‘het uit de hand (van de 
meester) wegzenden’. De eigenaar of vrijlater moest een ver-
zoek (rekest) tot manumissie indienen bij het Gouvernement. 
Bij Gouvernementele Resolutie werd de vrijlating gelegaliseerd. 
Zowel het verzoek als de resolutie werden gepubliceerd in de 
Surinaamsche Courant (zie afbeelding 9).

De heer Okke ten Hove heeft alle manumissie resoluties van-
af 1832 tot 1863 (emancipatie) onderzocht en een database 
samengesteld met de gegevens van 6781 gemanumitteer-
den18.
Deze database is een belangrijke bron voor genealogisch on-
derzoek. De gegevens die het meest van belang zijn:
1.  De achternaam, toegekend bij resolutie.
2.  De voornamen, toegekend bij resolutie.
3.   De slavennaam, de naam waarmee de gemanumitteerde 

in de slavenregisters voorkomt.

4.  De geboorte datum.
5.  Het geslacht van de vrijgelatene.
6.   Afkomst van plantage of particuliere eigenaar. Een eige-

naar hoefde niet in Suriname te wonen en kon een lokale 
vertegenwoordiging hebben. Voorbeeld: J.G. Kramer en 
Co. namens A. Sinkel te Amsterdam. 

7.  Datum van de resolutie betreffende de manumissie.
8.   Aanmerkingen; hier staat soms de familierelatie als er 

meerdere familieleden tegelijk gemanumitteerd werden.
In deze database staan ook de manumissies van de Neder-
landse Antillen.

Emancipatieregisters 1863

Door de Nederlandse regering werd op woensdag 1 juli 1863 
de slavernij officieel afgeschaft. Ook bekend als Ketikoti, dat 
is Sranantongo voor ‘Ketenen Verbroken’. Dit in navolging van 
het beëindigen van de slavernij in Engeland (1833) en Frankrijk 
(1848). De afschaffing van de slavernij wordt vaak aangeduid 
met de naam emancipatie. Het woord emancipatie is afge-
leid van de Latijnse term emancipatio (ex manu capere) en is 
afkomstig uit het Romeinse recht. Het betekent letterlijk: ‘uit 
de hand nemen’; de geëmancipeerde wordt een onafhankelijk 
rechtspersoon.
De gegevens over de emancipaties werden verzameld door 
de onderzoekers Okke ten Hove en Heinrich Helstone. Deze 
gegevens zijn verwerkt in een database die online doorzoek-
baar is op de website van het NAN19.
De database ‘Emancipatie 1863’ bevat gegevens van 34.442 

8. Een deel van de slavenregisters, zoals ze in het NAS staan
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personen die in 1863 bij de afschaffing van de slavernij in Suri-
name en de Nederlandse Antillen werden vrijgelaten en bevat 
ook informatie over de eigenaren van deze personen.

Voor genealogisch onderzoek zijn de volgende gegevens het 
meest van belang:
1.   De achternaam, toegekend bij de emancipatie door de ei-

genaar, het mocht geen naam zijn die al bekend was in Su-
riname

2.   De voornamen, toegekend door de eigenaar bij de emanci-
patie

3.   De slavennaam, de naam waarmee de geëmancipeerde in 
de slavenregisters voorkomt

4.  De leeftijd (in 1863)
5.  Het geslacht van de vrijgelatene
6.  De verblijfplaats; plantage en district 
7.   Aanmerkingen; hier staat soms de familie relatie als er 

meerdere familieleden tegelijk geëmancipeerd werden.
8.   De naam van de eigenaar. Een eigenaar hoefde niet in Su-

riname te wonen en kon een lokale vertegenwoordiging 
hebben.

De emancipatie had grote gevolgen voor de Surinaamse 
maatschappij. Iedere voormalige slaveneigenaar ontving voor 
iedere vrijgelaten slaaf een premie van de Nederlandse over-
heid, als compensatie voor het wegvallen van het arbeidspo-
tentieel (zie afbeelding 10).

Arbeid op Contract door immigranten

Tegen het einde van de slaventijd rond 1863 ontstond er in 
Suriname dringend behoefte aan arbeidskrachten voor de 
plantages. In die behoefte aan veld- en fabrieksarbeiders 
probeerde het bestuur te voorzien door middel van wervings-
campagnes in Brits Guyana, China, India en Java. De aldaar 
geworven personen kwamen dan op contractbasis naar Suri-
name. Zo ontstond gaandeweg een grootscheepse immigra-
tie van contractarbeiders. Het ging hier achtereenvolgens om 
Chinezen (vanaf 1853), Brits Indiers (1873) en Javanen (vanaf 
1890).
De persoonsgegevens van al deze immigranten werden bij 
aankomst opgenomen in, door de Surinaamse overheid aan-
gelegde, immigratieregisters.

Registers van contractarbeiders 1855-1939

Deze immigratieregisters werden nadien door de ambtena-
ren nog tientallen jaren bijgehouden om aanvullende gege-
vens te noteren van de immigranten en hun eventuele ge-
zinsleden en (overige) nakomelingen. De immigratieregisters 
vormen dus een belangrijke bron voor genealogisch onder-
zoek. De volgende gegevens het meest van belang:
1.  De familienaam. Bij Chinezen is dit vaak de achternaam 

(één chinees karakter) gevolgd door de voornamen (één 
of twee karakters). Deze combinatie van achter- en voor-
naam werd later vaak als familienaam aangenomen. Bij 
Hindoestanen en Javanen was dit in feite de voornaam. 
Toen de immigranten later in de gelegenheid gesteld wer-
den een familienaam of geslachtsnaam uit te kiezen, werd 

9. Aankondiging Manumissie in de krant. Bron: KB Delpher.
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als regel gehanteerd dat de voornaam als familienaam 
werd genoteerd.

2.  De vadersnaam. Verplicht ingevuld na 1872.
3.  Het geslacht.
4.  De leeftijd bij aankomst in Suriname.
5.  De relatie met familieleden die tegelijk aankwamen. De 

vermelde familierelaties waren: vader, moeder, zoon, 
dochter, broer, zuster, neef, nicht en oom.

6.  De naam van de lokale planter, eigenaar of vertegenwoor-
diger, waarvoor, en de plantage waarop de contractant 
ging werken.

7.  Bij opmerkingen kunnen mogelijk gegevens staan over hu-
welijk, overlijden, kinderen en zelfs kleinkinderen. Ook de 
nieuwe naam die werd aangenomen bij een naamsveran-
dering.

Chinese immigranten in Suriname20

In de periode 1853 - 1874 zijn ruim 2500 Chinezen, voorname-
lijk uit China, vooral uit de omgeving van Hongkong, naar Suri-
name gekomen. De aanwerving in 1853 van een groep van 18 
Chinezen door het gouvernement van Java voor contractar-
beid op de gouvernementsplantage Catharina Sophia in 
Suriname vormde het begin van deze periode. Een tweede 
groep van Chinese contractarbeiders werd rechtstreeks 
in China zelf geworven. Veel van de Chinese contractarbei-
ders in Suriname waren afkomstig uit de bevolkingsgroep 
‘Hakka’ Chinezen. Vanaf 1858 werd de werving overgelaten 
aan particulier initiatief. De database Chinese immigranten 
bevat de persoons- en gezinsgegevens van 2017 Chinese im-
migranten.

Hindoestaanse immigranten in Suriname21

In de periode 1873-1916 kozen ruim 34.000 Hindostanen er-
voor hun geboortegrond in het huidige India (toen deel van 
Brits-Indië) te verlaten en als veld- of fabrieksarbeider in 
Suriname te gaan werken. De database Hindoestaanse im-
migranten bevat de persoons- en gezinsgegevens van 28775 
Hindoestaanse immigranten.

Javaanse immigranten in Suriname22

In de periode 1890-1930 zijn bijna 33.000 Javanen als con-
tractarbeider vanuit het huidige Indonesië (toen Neder-
lands-Indië) naar Suriname gekomen. Deze immigratiestroom 
van zogeheten Javanen (maar niet iedereen kwam van Java) 
naar Suriname kwam pas op gang toen men daar al enkele 
tientallen jaren ervaring had met contractarbeiders die uit 
Brits-Indië waren overgekomen. De database Javaanse im-
migranten bevat de persoons- en gezinsgegevens van 30884 
immigranten uit Indonesië.

Het erfgoed van Suriname

Voorouderonderzoek betreft niet alleen het verzamelen van 
namen en persoonsdata, maar ook informatie over de leef-
omstandigheden, ‘de krenten in de pap’. Een belangrijke bron 
voor het erfgoed van Suriname is de database van Philip Di-
kland ‘Suriname Heritage Guide’23. Veel persoonlijke informa-
tie is ook te vinden op de site van ‘Gekaapte Brieven’24 hier 
kunt u duizenden brieven uit de zeventiende en achttiende 
eeuw doorzoeken en lezen. Omdat Suriname ook Engels bezit 
is geweest is ook in de Engelse database ‘Legacies of British 
Slave-ownership‘25 veel te vinden over slaveneigenaren. In de 
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren ‘DbNL’26 

10. Wisselbrief ‘Opheffing der Slavernij’. Bron: Rijksmuseum Amsterdam NG-2009-140-1.



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1  –  335 

zijn veel boeken te vinden met informatie over Surinaams erf-
goed. Onder andere de ‘Staatkundige Almanach’ (later werd 
dit de ‘Surinaamsche Almanak’ en vervolgens ‘De Vraagbaak’) 
uitgegeven 1789–1928 en 1955 (zie afbeelding 11). In deze al-
manakken vindt u allerlei gegevens over bijvoorbeeld inwo-
ners, plantages, naamlijsten van ambtenaren en autoriteiten, 
bedrijven, maar ook gegevens over sportclubs, postdiensten 
en banken.

Archiefwerk in voorbereiding

Dankzij de vele vrijwilligers, waaronder donateurs van de 
Stichting voor Surinaamse Genealogie, worden vele archie-
ven getranscribeerd en/of geïndexeerd.

De wijkregisters van Paramaribo

In het Gouvernementsbesluit van 5 maart 1828 (Gouverne-
mentsblad, nr. 4) werden maatregelen beschreven die de 
staat van de bevolking van Paramaribo nauwkeurig vast-
leggen. Over elk van de wijken waarin de stad verdeeld was 
moesten door de gouverneur twee wijkmeesters worden aan-
gesteld. Deze moesten onder andere elk jaar de huizen in hun 
wijk bezoeken en de daarin woonachtige personen opschrij-

ven. De wijkregisters van de periode 1828 – 1846 zijn bewaard 
gebleven, maar veel delen zijn gehavend.
De scans staan online bij het NAN in twee gedeelten:
1.  NAN toegang 1.05.11.0927 onder 4. Stadsrooier en Meter 

van Dranken. Inventaris nummers 58-68 ‘Wijkregisters 
van Paramaribo. 1828-1832’, 11 delen.

2.  NAN toegang 1.05.08.0128 onder 1.3 Suriname. Inventaris 
nummers 635-698 ‘Wijkregisters van Paramaribo. 1833-
1845’. 64 delen.

Per wijk, straat, en huisnummer staan daarin de gegevens van 
iedere vrije bewoner; voornaam, achternamen, ouderdom, 
beroep, godsdienst en eventuele opmerkingen. Van de slaaf-
gemaakten werden alleen de aantallen genoteerd. Op dit mo-
ment wordt er gewerkt aan een database met deze gegevens.
Omdat er veel slaafgemaakten verhandeld werden met Brits 
Guyana zijn de archieven van Berbice, Essequibo en Demerara 
(voormalig Nederlands bezit) van belang. De scans staan onli-
ne, de originelen zijn in Guyana. Een database is in voorberei-
ding. Een overzicht van de beschikbare Engelse bronnen staat 
in deze bibliotheek29.

De verlanglijst van onderzoekers naar Surinaamse 
voorouders

Op de eerste plaats in deze lijst staan de volledige digitalise-
ring van de Registers van de Burgerlijke Stand vanaf 1828 van 
zowel Paramaribo als de Districten.

Naast de Registers van de Burgerlijke Stand werd er van 
1831–1916 een Burgerregister bijgehouden. Hierin werden alle 
‘vrije’ burgers geregistreerd, ook buiten Suriname geboren 
burgers. Gemanumitteerden werden pas na twee jaar in het 
register opgenomen. Het Burgerregister is nu alleen toegan-
kelijk in het NAS/CBB.

De archieven die na 1845 gevormd zijn en zich in het NAS be-
vinden en die niet naar Nederland werden verscheept zijn dus 
niet gedigitaliseerd. Deze zijn in feite een voortzetting van de 
nu gedigitaliseerde archieven die gevormd zijn voor 1845. Voor 
de genealogie is bijvoorbeeld het archief van het Commissari-
aat voor de Inlandse Bevolking interessant. Het bevat de cor-
respondentie van het Commissariaat en dat van enige andere 
ambtenaren (voornamelijk de posthouder). Namens het gou-
vernement onderhielden zij contact met de inlandse bevolking 
van Suriname: het betreft zowel de slaven, als bosnegers en in-
dianen. Tevens bevat het archief passen en manumissiebrieven.

In Engeland liggen ook nog archieven die op Suriname betrek-
king hebben zoals de Volkstelling van 1811, deze zijn aanwezig 
in de National Archives in Londen.

Ook de archieven van de kerkgenootschappen zijn van belang, 
zoals:
*  De lidmatenboeken van de Evangelische Broedergemeente 

Suriname,

11. Surinaamsche Almanak 1920. Bron: DbNL.
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*  De doopboeken van het RK Bisdom, de Hervormde Gemeen-
te en de Lutherse Gemeente,

* Grafregisters van begraafplaatsen. Zie ook30.

Conclusie
Voor onderzoekers met Surinaamse voorouders, die niet 
in Suriname wonen, wordt het dankzij de digitalisering 
steeds makkelijker om hun stamboom in te vullen. Dankzij 
de scans en de indexen op de volkstelling van 1921 is een 
goede start hiervan heel goed mogelijk.

Er is echter nog wel wat vrijwilligerswerk nodig om het 
informatieniveau van www.wiewaswie.nl en www.alleFrie-
zen.nl te bereiken zodat er ook een website www.alleSuri-
namers.org komt.

In een volgend artikel zal ik aan de hand van een Surinaam-
se stamboom uitleggen hoe deze archieven gebruikt kun-
nen worden voor Surinaams voorouderonderzoek.  <<

GN -2018 nummer 5, pagina 237 Ton van Reeken en Fieke Vos: 
Nog meer buitenlandse voorouders van onze oma Anna Die-
derik (1884-1952):

In het bijschrift van de foto staat: Kopie zeventiende eeuwse 
maquette, detail Wijcker Brugstraat, Maastricht 1976.

Dit moet zijn: Een gedeelte van het Maastrichtse deel van 
een maquette, die in 1749/1750 door de Franse bezetter van 
de stad is gemaakt. Op de foto is de lange bomenrij langs de 
Boschstraat te zien, de daaraan gelegen St. Matthiaskerk en 
links van het midden het stadhuis. De foto is gemaakt in 1976 
door de eerste auteur.

Cees Claessen

AANVULLINGEN en verbeteringen

Afkortingen
CBB  Centraal Bureau voor Burgerzaken (Paramaribo)
NAN  Nationaal Archief Nederland (’s-Gravenhage)
NAS  Nationaal Archief Suriname (Paramaribo)
TAS  Teruggave Archieven Suriname 
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Henricus ter Beek en Emilie Jungst

I.  Henricus Theodorus ter Beek, zoon van Ferdinandus The-
odorus ter Beek en Cornelia Maria Verbruggen, geboren 
Wisch 15 januari 1826, commies rijksbelastingen, overle-
den Twello 17 oktober 1911, trouwt Rheden 3 augustus 1872 
Emilie Marie Jungst, geboren Velp 2 april 1846, overleden 
Twello 6 september 1923, dochter van Carel Frederik 
Jungst en Maria Clasina Spronk.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Maria, geboren Velp 28 oktober 1873, overle-

den 1961.
2.  Henricus Theodorus, geboren Velp 22 december 1874, 

overleden 1954.
3.  Wilhelmus Theodorus, geboren Velp 20 januari 1876, 

1911 commies, overleden 1959, trouwt Arnhem 18 okto-
ber 1911 Geziena Maria Dionet, geboren ca 1890, doch-
ter van Jacobus Gerardus Dionet (rijwielhandelaar) en 
Catharina Geziena Kleine.

4.  Karel Nicolaas, geboren Velp 1 februari 1877, overleden 
1965.

5.  Louisa Maria, geboren Velp 21 februari 1878.

6.  Cornelia Maria, geboren Velp 15 mei 1879, woonde in 
Haarlem, overleden Boekel 2 november 1944.

7.  Charlotte Sophia, geboren Brummen 19 december 
1880.

8.  Emilie Maria, geboren Brummen 4 april 1884, overle-
den 1956.

9.  Maria Constantie, geboren Twello 5 mei 1887, overle-
den Twello 10 juli 1890.

10.  Ferdinandus Theodorus, geboren Twello 14 oktober 
1889, kantoorbediende, overleden 1956, trouwt De-
venter 3 november 1920 Johanna Gerharda Pol, gebo-
ren Voorst circa 1896, dochter van Bernardus Pol en 
Mietje de Weerd.

De foto’s zijn gemaakt in 1897 ter gelegenheid van hun 25-ja-
rig huwelijk, door fotograaf D. Hekkert Deventer.

H.T.M. ter Beek

PORTRET
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CLAIRE  AENEAE  VENEMA

Portretten uit de familie 
Aeneae Venema - Lagerwey

In mijn familie zijn veel fraaie oude portretten bewaard gebleven. Aan de hand van 
een aantal van deze portretten presenteer ik hier de familiegeschiedenis van mijn 
grootouders Tonny (Aeneae) Venema en Lili Lagerweij. Voordat ik dit echtpaar 
zelf behandel, bespreek ik eerst hun beider voorgeslacht.

1. Portret van Tonny (Aeneae) Venema en Lili Lagerweij te Straatsburg
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Voorouders Venema
Mijn voorouders van vaderskant in de mannelijke lijn zijn af-
komstig uit Sappemeer in de Veenkoloniën. Deze plaats was 
rond 1600 een grote veenplas te midden van een onafzien-
baar veengebied. Dat veengebied strekte zich uit tot Boer-
tange in het oosten en Coevorden in het zuidoostelijk deel. 
Reeds de Romeinse geschiedschrijver Tacitus sprak over het 
Boertanger moor (moeras) als ‘land dat niet te betreden en 
water dat niet te bevaren is’.
I.  De stamreeks begint met Jochum Jans, overleden 1779 

trouwt 1732 Trijntje Jans. Ze kregen acht kinderen, onder wie:

II.  Jan Jochums Nieboer, geboren 1732, overleden 1782, trouwt 
1785 Trijntje Hipkes (1737-1773), wier overgrootvader Asink 
Abels in The Mennonite Encyclopedia voor het jaar 1683 
wordt genoemd als voorganger bij de gemeente der Gro-
ninger Oude Vlamingen. Bij hem ligt de oorsprong van de 
naam Azing die tot op heden in de familie voorkomt. 

 Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder Azing Jans, hun 
vijfde kind:

III.  Azing Jans Venema, geboren Tripscompagnie 1766, overle-
den 1854, trouwt (1) Aaltje Wichers, geboren 1764, overleden 
1798, uit welk huwelijk een zoon geboren werd: Jan, van wie 
verder alleen bekend is dat hij in december 1797 is begraven, 
wat het aannemelijk maakt dat zijn moeder in het kraam-
bed gestorven is. Hij trouwt (2) Wubbina Geerts Visscher, 
geboren 1782, overleden 1859. De naam Venema vindt zijn 
oorsprong bij Azing Jans Venema, hij was het enige kind dat 
voor de naam Venema koos. De anderen kozen in de Napo-
leontische tijd voor de naam Nieboer. Waarschijnlijk voelde 
Azing zich geen ‘nieuwe boer’ maar was hij vervener. 

 Uit dit huwelijk acht kinderen, waarvan het vijfde mijn 
rechtstreekse voorouder is:

IV.  Tunnys Venema, geboren Sappemeer 29 mei 1813, begon 
zijn loopbaan als ‘gequalificeerd ontvanger en klerk’ bij de 
gemeente Sappemeer. In 1848 werd hij gemeentesecre-
taris en op 30 mei 1863 werd hem door mr. L.A. van Roy-
en, Commissaris des Konings, gevraagd of ‘gij genegen 
zijt Burgemeester te worden te Sappemeer’. Tot in 1893, 
dus dertig jaar lang, is hij burgemeester en secretaris van 
Sappemeer gebleven. Een belangrijke gebeurtenis voor 
Sappemeer, tijdens zijn ambtstermijn, was de oprichting 
van de Rijks HBS in 1867. Hij is overleden Sappemeer 16 
juli 1899. Tunnys trouwde in 1840 met Ellena Smit, gebo-
ren 1813, overleden 1883, dochter van een broodbakker.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Azings Venema, volgt V.
2.  Harmke Venema, trouwt Hendrikus Bol, leraar aan en 

later directeur van de Rijks HBS in Sappemeer.

V.  Jan Azings Venema, mijn overgrootvader, geboren 1841, 
huisarts en apotheekhouder te Sappemeer, overleden 1901, 
trouwt Het Bildt 1870 Clara Catharina Aeneae (Aenee), ge-

boren St. Jacobiparochie 31 augustus 1844, overleden Gro-
ningen 25 februari 1925, dochter van Wiglius Schultetus Ae-
nee of Aeneae en Lydia Reintjes.

Jan Azings studeerde medicijnen aan de universiteit van Gronin-
gen. Een studie die hij in 1870 afsloot met een proefschrift ge-
titeld: Koudwaterbehandeling van Typhus. Promotor was prof. 
S.S. Rosenstein, hoogleraar te Groningen. In 1871 vestigde Jan 
Azings zich als arts in Sappemeer. Uit brieven is gebleken dat hij 
een houten been had, maar de oorzaak daarvan is niet bekend.
Clara Aeneae kwam uit een familie van medici. Haar vader 
en grootvader waren arts in St. Jacobiparochie en ook haar 
tweelingbroer Botto Wiglius Schultetus Aeneae was arts. Jan 
Azings en Clara hebben elkaar waarschijnlijk via die broer le-
ren kennen, omdat beiden in Groningen studeerden. Clara was 
een bijzonder vrolijke vrouw met een ietwat Oosters uiterlijk. 
Haar grootvader Botto werd in Paramaribo geboren en zijn 
moeder Hendrica de Bije was een vrije mulattin ‘uit deeze ko-
lonie afkomstig’. Clara speelde piano, had een brede belang-
stelling en ging graag op reis. Ze reisde bijvoorbeeld geregeld 
vanuit Sappemeer met de Operatrein naar Bremen, bezocht 
musea en kastelen, maar bijvoorbeeld ook het Doofstommen-
instituut te Rotterdam en het Blindeninstituut in Amsterdam. 
Het moet een heel warm en gezellig gezin zijn geweest, dat 
woonde aan de Slochterstraat in wat later het Parkhotel was: 
een groot huis.

Uit dit huwelijk vier zoons:
1.  Tunnys Azings, geboren Sappemeer 24 juni 1871, over 

wie verderop meer.

2. Burgemeester Tunnys Venema
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2.  Wiglius Schultetus, geboren Sappemeer 12 augustus 
1873, boomkweker, overleden Boskoop 30 april 1933.

3.  Ellenus, geboren Sappemeer 7 december 1875, arts, 
overleden Putten 12 mei 1925.

4.  Lydius, geboren Sappemeer 8 september 1877, nota-
ris, overleden Assen 25 mei 1940.

Voorouders Lagerwey

I.  Jan Lagerwey, gedoopt Woudenberg 9 juli 1739, koster, 
schoolmeester te Woudenberg 1760-1809, overleden al-
daar 26 januari 1819; trouwt Geertje van Twillaer, geboren 
Scherpenzeel 9 januari 1746, overleden Woudenberg 6 no-
vember 1815. Uit dit huwelijk negen kinderen onder wie:

II.  Anthonie Lagerwey, gedoopt Woudenberg 13 december 
1772, bakker te Rotterdam, wonend aan de Vissersdijk D 
49, overleden Rotterdam 16 oktober 1849, trouwt Rot-
terdam 29 oktober 1797 Christina de Jong, geboren Rot-
terdam 2 januari 1771, overleden aldaar 28 december 1836. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen, onder wie:

III.  Jan Lagerwey, geboren Rotterdam 3 oktober 1805, predi-
kant te Hoevelaken van 1833-1844 en te Wageningen van 

1844-1869, ging in dat jaar wegens ziekte met emeritaat, 
nam op 14 november 1869 afscheid en vestigde zich te 
Utrecht, Biltstraat 123. Hij overleed aldaar 3 mei 1872. Hij 
trouwde Rotterdam 21 oktober 1835 Sara Gualthera Rip-
ping, geboren Rotterdam 9 juli 1815, overleden Wagenin-
gen 15 maart 1855, dochter van Cornelis (handelaar in tro-
pisch fruit) en Sara Gerarda van Wesel.

 Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, zie verder 
op pagina 343.

IV.  Cornelis Gualtherus (Cor) Lagerwey, geboren Wageningen 
7 maart 1855.

Zijn moeder overleed in het kraambed op 16 maart 1855. Zijn 
oudste zus Sara die op dat moment zelf pas zestien was, 
heeft zich toen over haar kleine broertje ontfermd en hun 
band bleef tot haar dood in 1902 onverbrekelijk sterk. Zij was 
dan ook bij alle belangrijke gebeurtenissen van het gezin La-
gerwey aanwezig en komt met haar man Jan Joosting voor op 
vele familiefoto’s.
Vader Jan stierf in Utrecht in 1869, toen Cor ongeveer veer-
tien jaar was en zussen Hillegonda (1847-1873) en Cornelia 
(1848-1874) overleden vier resp. vijf jaar later, wat heel ingrij-
pend moet zijn geweest. Verder is er weinig bekend over de 
jeugdjaren van Cor. Wél weten we dat hij na de dood van zijn 
vader naar de middelbare landbouwschool in Zutphen ging en 
toen waarschijnlijk bij zijn zus Annie en zwager De Voogt te 
Gorssel in huis was. Zeker is in elk geval dat hij in december 
1879, amper 24 jaar oud, naar Indië vertrok met zijn twintig 
jaar jonge vrouw Jeanne Charlotte Boers, geboren te Palem-
bang, Nederlands Indië op 4 april 1860, overleden te Velp op 2 
september 1936, met wie hij op 9 oktober 1879 in Zutphen in 
het huwelijk was getreden.
Waarschijnlijk werd Cor door zijn Indische schoonfamilie 

3. Jan Azings en Clara circa 1895

4. Cor Lagerweij en Jeanne na hun hereniging, Zutphen 1891
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in Palembang geholpen aan een functie op hun koffieplan-
tage. Hoe hij de gedeeltelijk Indische Jeanne in Nederland 
ontmoet heeft, is mij niet bekend. Misschien was ze hier voor 
haar opvoeding en ontmoetten ze elkaar bij haar oom en tan-
te Grisart-Boers, bij wie ze in Wageningen enige tijd in huis is 
geweest. Hoe lang ze daar is geweest, is onbekend. Jeanne 
was een dochter van Charles en Augustina Agraphina Van der 
Does.
Ik wist vroeger nauwelijks iets van de Indische invloeden in 
mijn familie. Wel wist ik dat wij zowel Oost- als West-Indisch 
bloed hadden, maar dat is destijds nauwelijks tot me door-
gedrongen. Nu weet ik dat ik via mijn vader afstam van een 
Surinaamse slavin Henrica de Bye (geboren Paramaribo circa 
1765 - overleden St. Jacobiparochie 1850) die als ‘vrije mulat-
tin’ trouwde met de jonge Friese chirurgijn Wiglius Aeneae 
(1761-1812) uit Oudemirdum en via overgrootmoeder Jeanne 
Boers van een Javaanse huishoudster (njai), Semiera geheten. 
Deze laatste had een dochter van mr. Pieter van Heemstede 
Cappelhoff (1780-1819) uit Gorinchem, die vice-president was 
van de Hoge Raad van Justitie te Batavia. Die dochter, So-
phia Anna van Heemstede (Batavia, 10 april 1811 – 5 juni 1850), 
adopteerde hij en zij werd (door haar huwelijk met Theodoor 
Adriaan van der Does) de overgrootmoeder van Jeanne Char-
lotte Boers. De familie Boers was ooit heel invloedrijk: niet 
alleen in Indië, maar ook hier - zie Het geslacht Boers, 1550-
2008, samengesteld door H.R. van der Woude-Zuidlaren.

Cor Lagerweij was in Indië directeur van de koffieplantages 
‘Soeka Sari’ bij Semarang en van ‘Gledagon Pantjoer’ bij Ma-
lang. In 1890 repatrieerde hij en vestigde zich in Zutphen (hij 
was toen pas 35 jaar en al gepensioneerd: tropenjaren telden 
immers dubbel!) Zijn vrouw en zes kinderen waren al het jaar 
tevoren naar Nederland gegaan. In Zutphen werden nog twee 
dochters geboren, van wie de laatste als baby overleed.
Hij was zowel thuis als daarbuiten een zeer principieel en 
streng man, die nauwlettend toezag op de opvoeding van zijn 
kinderen. Zo mochten mijn grootmoeder Lili en haar zus Tine, 
die beiden talentvol waren, daar onder geen beding mee naar 
buiten treden. ‘Er komt geen kind van mij op het toneel’ had hij 
gezegd. Daarnaast maakte het gezin al veel vakantiereisjes, 
waarvan hun gezinsalbums getuigen. Voor de ‘finishing touch’ 
werden zijn dochters naar een dure kostschool in Lausanne 
gestuurd. Familie en schoonfamilie waren altijd welkom en 
ook nam hij bijvoorbeeld twee neefjes uit Indië langere tijd in 
huis toen die naar Nederland kwamen voor hun scholing.
In Zutphen was hij provisor van het oude en nieuwe gasthuis, 
voorzitter van de St Anthonie Groote Broederschap, be-
stuurslid van de Groote Sociëteit, penningmeester van Pic-
tura, lid van de Commissie van Toezicht op het middelbaar 
onderwijs, sedert 1904 lid van de gemeenteraad en wethou-
der van Zutphen: een maatschappelijk zeer actief man dus. Hij 
voerde zoals een annonce uit de plaatselijke krant vermeldde 
‘een groote staat’. Het gezin woonde aan de IJsselkade num-
mer 4. Dit pand is helaas verwoest tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Hij overleed Zutphen 25 juli 1919, na zijn dood verhuis-
de zijn weduwe naar Velp, Arnhemsestraat 11.
Uit hun huwelijk acht kinderen, onder wie:
1.  Cornelia (Lili) Lagerwey, die trouwt met Tunnys Azings Ae-

neae Venema.

Tunnys Azings (Aeneae) Venema en Lili Lagerwey

Tunnys Azings (Tonny) Venema, geboren Sappemeer 24 juni 
1871. Hij groeide op in Sappemeer en bezocht daar de HBS, 
maar maakte al snel de overstap naar het Stedelijk Gym-
nasium in Groningen, waarna hij aan de universiteit aldaar 
medicijnen ging studeren. Hij was lid van de studentenver-
eniging Vindicat en nam actief deel aan het studentenle-
ven, maar desondanks vlotte de studie goed en legde hij 
in 1899 het artsexamen af. Op 1 januari 1900 vertrok hij als 
scheepsarts met het SS Frederik Hendrik naar de West en 
naar New York en in juni van datzelfde jaar vertrok hij als 
scheepsarts met het SS Koning Willem I naar Nederlands 
Oost-Indië. Na zijn vaders overlijden, in 1901, zette hij diens 
praktijk in Sappemeer voort. In die tijd moet hij via nichtje 
Frans (Francisca) Bol, die een tijd in Zutphen had gewoond, 
zijn toekomstige vrouw Lili Lagerwey hebben ontmoet. Ze 
verloofden zich in juni 1901 en trouwden op 12 december van 
datzelfde jaar.
De huisartsenpraktijk boeide hem niet erg: daarvoor was zijn 
wetenschappelijke belangstelling te groot en in 1904 kreeg 
hij een plaats als volontair assistent bacteriologie aan de uni-

5. Lili met Alfred, Johan en Tine. Foto genomen voor vertrek naar Neder-
land in 1890 voor oma die achterbleef
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versiteit van Straatsburg, waar in november 1904 het eerste 
kind, Clara Catharina geboren werd. Zij stierf voor haar eerste 
verjaardag.
In 1906 werd Tonny verbonden aan het Hygienisch Instituut 
van de universiteit te Halle, waar hij werkte onder prof. dr. 
Carl Fraenkel, en begon hij artikelen te publiceren over o.a. 
tyfusbacillen. Dat leverde niet genoeg inkomsten op om het 
gezin te onderhouden en dus besloot Tonny zich te specialise-
ren als keel-neus-en oorarts, waarvoor hij anderhalf jaar naar 
Berlijn ging. In Halle werd in mei 1906 een tweede dochtertje 
geboren: Antonia Theodora.
In 1909 vinden we het gezin in Enschede, waar Tonny een 
goedlopende praktijk had. Hij was daar echter niet gelukkig, 
want daar overleed ook hun tweede dochtertje, pas drie jaar 
oud. Op 9 maart 1911 werd daar een derde dochtertje geboren, 
die naar haar beide zusjes Clara Antonia werd genoemd en die 
gelukkig in leven bleef. In 1913 volgde zoon Robert Karel, ge-
noemd naar Robert Koch en Carl Fraenkel, twee door Tonny 
zeer bewonderde bacteriologen.
In de hoop om aan de universiteit van Groningen weer we-
tenschappelijk werk te kunnen doen, vestigde Tonny zich in 
het najaar van 1913 te Groningen als KNO-arts aan de Gro-
te Markt. In het grote huis had hij zijn praktijk en een grote 
woonruimte. Daar werd op 13 augustus mijn vader, Kees, ge-
boren. Al in maart 1914 werd Tonny benoemd tot privaatdo-
cent in de microbiologie en op 5 juni 1914 hield hij zijn openba-

re les over Infectie door insecten. De mogelijkheden die het 
privaatdocentschap bood, waren hem echter te beperkt en in 
maart 1923 verzocht hij om ontheven te worden van zijn leer-
opdracht. Teleurstelling over niet gerealiseerde wetenschap-
pelijke ambities waren daarvan waarschijnlijk de oorzaak. In 
1924 raakte hij overspannen en ook al kwam hij dat weer te 
boven: de vaart was eruit. De economische crisis van 1930 
speelde daarbij ook een rol: de praktijk liep terug en hij ging 
noodgedwongen spreekuren houden in Veendam en Winscho-
ten.
In 1925, na het overlijden van zijn geliefde moeder Clara heeft 
hij bij Koninklijk Besluit de naam Venema laten wijzigen in Ae-
neae Venema, als eerbetoon aan zijn moeder en omdat er nie-
mand meer was die de naam Aeneae droeg.
Zijn eind kwam onverwacht toen hij enkele dagen bij zijn 
schoonzus en zwager in Hattem logeerde om uit te rusten. 
Hij kreeg daar een hersenbloeding en overleed in 1936 in het 
ziekenhuis te Zwolle. Zijn vrouw Lili zou hem 36 jaar overle-
ven.

Voor mijn toen nog zo jonge en levenslustige grootmoeder Lili 
(21 jaar) moet de overgang van Zutphen en haar kostschool 
in Lausanne naar het doktershuis in Sappemeer enorm groot 
zijn geweest. Ze was pas 21 jaar en gewend aan feesten en 
bals terwijl haar Tonny negen jaar ouder was en een typische, 
vrij zwijgzame noorderling. Ik geloof dan ook niet dat het een 
bijzonder gelukkig huwelijk was! Gelukkig voor Lili verhuisden 
ze al gauw naar achtereenvolgens Straatsburg, Jena, Halle, 
Leiden en Berlijn. Pas in Enschede brak er een rustiger perio-
de aan toen Tonny daar een succesvolle praktijk als KNO-arts 
had.
Vanaf 1913 woonde het gezin in Groningen en daar nam Lili 
intensief deel aan het gezelschapsleven. Ze woonden in het 
hartje van de stad aan de Grote Markt 31a, boven de paraplu-
winkel van Linhoff: een heel oud en ruim huis, waar Tonny ook 
praktijk hield. In 1917 werd daar zoals gezegd mijn vader Kees 
geboren.
Lili zette zich jarenlang enthousiast in bij het instuderen van 
kinderoperettes, waaraan zij met haar goede smaak en cre-
atieve talenten een belangrijke bijdrage leverde. Ook bij het 
65-jarig jubileum van de Rijks HBS in Groningen in 1929 heeft 
ze meegewerkt aan diverse onderdelen van het feestpro-
gramma. Er werden kostuums ontworpen, choreografieën 
uitgewerkt, gemusiceerd en gedanst. Lili kon niet alleen erg 
goed pianospelen, ze had talenten op vele terreinen.

In 1936 kwam aan dat alles een eind toen Tonny overleed. De 
financiële toestand was niet best, een pensioen was er niet en 
alleen door meisjes ‘en pension’ te nemen, kon Lili rondkomen.
In 1938 verhuisde ze naar de Noorderhaven ZZ nummer 32 
en dat bleek maar goed te zijn, want het pand aan de Grote 
Markt werd in de oorlog volledig verwoest. Aan de Noorder-
haven heeft ze zich toen met de haar eigen grondigheid ver-
diept in het bridgespel en al spoedig hield ze bridgedrives en 
gaf ze bridgelessen waarmee ze veel succes had.

6. Huwelijk Tonny (Aeneae) Venema en Lili Lagerweij te Zutphen, 12 de-
cember 1901
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In 1940 brak de oorlog uit en mogelijk ontstond daardoor een 
behoefte aan religieuze verdieping, ook al doordat zoon Rob 
en dochter Clara in Indië waren en ieder contact met hen 
onmogelijk was. Ze oriënteerde zich op de diverse kerkelij-
ke richtingen en sprak met predikanten en pastoors. Bij de 
Jehova’s vond ze uiteindelijk wat ze zocht en ook daarvoor 
heeft ze zich met hart en ziel ingezet. Zo werd de eens zo 
mondaine Lili colportrice van De Wachttoren en trachtte ze 
met al haar overredingskracht anderen tot dit geloof over te 
halen.

Na een ongelukkige val van het keldertrapje moest ze in 1970 
gelijkvloers gaan wonen en zo kwam ze terecht in een pension 
in Vries, waar ze vooral moeite had met de naar haar mening 
fantasieloze en ‘boerse’ maaltijden. Op 92-jarige leeftijd, op 12 
oktober 1972, overleed ze in het Academisch Ziekenhuis Gro-
ningen ten gevolge van een hersenbloeding en ze werd begra-
ven bij haar Tonny op het kerkhof Oost-Sappemeer.
Van Lili Lagerwey bleef een buitengewoon fraaie foto be-
waard waarop zij in haar gymnasiumtijd te Zutphen (1897) met 
drie andere meisjes en vier jongens van het gymnasium een 
quadrille-gezelschap vormt voor een uitvoering op de fiets. 
Lili is uiterst links op de foto te vinden (zie afbeelding 9). Een 
bijbehorend krantenbericht roemt de verrichtingen van het 
gezelschap.

Bijlage: ds. Jan Lagerwey en zijn nakomelingen
III.  Ds. Jan Lagerwey, geboren Rotterdam 3 oktober 1805, pre-

dikant te Hoevelaken van 1833-1844 en van Wageningen 
1844-1869, gaat in dat jaar wegens ziekte met emeritaat, 
neemt 14 november 1869 afscheid en vestigt zich Utrecht, 
Biltstraat 123, overleden aldaar 3 mei 1872, trouwt Rotter-
dam 21 okotober 1835 Sara Gualthera Ripping, geboren 
Rotterdam 9 juli 1815, overleden Wageningen 15 maart 
1855, dochter van Cornelis (handelaar in tropisch fruit) en 
Sara Gerarda van Wesel.
Uit dit huwelijk:
1.  Mr. Antonie Cornelis Lagerwey, geboren Hoevelaken 

12 oktober 1837, studeert rechten te Utrecht, promo-
veert in 1862 (magna cum laude), rechter laatstelijk te 
Alkmaar, overleden Oosterbeek 6 maart 1923; trouwt 
Delft 11 oktober 1901 Louiza Maria (Louki) van Cleeff, 
geboren Warns (gem. Nijefurd, Fr.) 30 september 1854, 
overleden Apeldoorn 6 december 1923, dochter van 
Laurens van Cleeff en Johanna ten Cate. Dit huwelijk 
bleef kinderloos.

2.  Sara Gerarda Lagerwey, geboren Hoevelaken 3 maart 
1839, overleden Nijmegen 30 december 1902, trouwt 
Wageningen 28 mei 1864 ds. Johannes Theodorus (Jo-
han) Joosting, geboren Maurik 9 maart 1835, predikant 
te St. Maarten en Valkoog, te Purmerend, te Neerbosch 

7. Van links naar rechts Lottie, Johan, Annie Honcoop, Cor, Annie Lagerwey en Jeanne in de tuin van IJsselkade 4 rond 1908
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bij Nijmegen, overleden Nijmegen 18 december 1924, 
zoon van ds Pieter (tevens een niet onverdienstelijk 
kunstschilder), en Anna Elisabeth van Ommeren.

3.  Christina Lagerwey, geboren Hoevelaken 1 januari 
1842, overleden Batavia 20 juni 1890; trouwt Wagenin-
gen (met de handschoen) 6 september 1866 Samuel 
Iperus Wiselius, geboren Arnhem 16 oktober 1833, no-
taris, laatstelijk te Tegal, overleden ‘s Gravenhage 17 
oktober 1895, zoon van Jacob Adolf Bruno Wiselius en 
Johanna Carolina Wilhelmina Hooglandt.

4.  Anna Jacoba Lagerwey, geboren Neerbosch 15 augus-
tus 1845, overleden aldaar 16 juni 1898, trouwt 30 mei 
1875 (ondertrouwt Neerbosch 20 mei 1875) Johannes 
Everardus (Jan) de Voogt, R.O.N. geboren 1842, secre-
taris van Zutphen, burgemeester van Nieuwerkerk 
en Capelle aan de IJssel, overleden Zutphen 31 maart 
1907, zoon van Gerrit Nicolaas Voogt. Uit dit huwelijk 
twee dochters die ongehuwd bleven.

5.  Hillegonda, geboren Neerbosch 1847, overleden Neer-
bosch 1873.

6.  Cornelia Lagerwey, geboren Wageningen 28 augustus 
1848, overleden Montreux 23 september 1874.

7.  Cornelis Gualtherus, volgt IV.

IV.  Cornelis Gualtherus (Cor) Lagerwey, geboren Wageningen 
7 maart 1855, overleden Zutphen 25 juli 1919, trouwt 9 ok-
tober 1879 Jeanne Charlotte Boers, geboren Palembang 4 
april 1860, overleden Velp 2 september 1936, dochter van 
Charles Boers en Augustina Agraphina van der Does.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia (Lili) Lagerwey, geboren Semarang 21 juni 

1880, overleden Groningen 12 oktober 1972; trouwt 
Zutphen 12 december 1901 dr. Tunnys Azings (Ton) Ae-

neae Venema, (naamsverandering van Venema in Ae-
neae Venema bij K.B. 19 januari 1929, nr 59), geboren 
Sappemeer 24 juni 1871, arts 1899, doctor medicijnen 
februari 1904, gaat in 1900 als scheepsarts naar Indië, 
sinds 1901 arts te Sappemeer (als opvolger van zijn 
vader) tot 1906 als hij benoemd wordt tot medewer-
ker aan het Hygiënisch Instituut van de universiteit 
van Halle, van 1909 tot 1913 KNO-arts te Enschede, in 
1913 privaatdocent microbiologie te Groningen, over-
leden Zwolle 11 mei 1936, zoon van Jan Azings Venema 
en Clara Catherina Schultetus Aeneae. Uit dit huwelijk 
nageslacht.

2.  Augustina Charlotte (Tine) Lagerwey, geboren Se-
marang 31 augustus 1881, overleden Bussum 1 april 
1973, trouwt Zutphen 23 maart 1911 Pieter Laurens 
Honcoop, geboren Heusden 15 augustus 1882, burge-
meester van Zaltbommel en Hattem (1920), overle-
den Hoenderloo 28 september 1958, zoon van Pieter 
Laurens Honcoop, burgemeester van Heusden, en 
Cornelia Hendrika Verstegen. Uit dit huwelijk nage-
slacht.

3.  Johan Karel Lagerwey, geboren Malang 14 november 
1882, hoofdingenieur der Staatsspoorwegen in Ne-
derlands Indië, overleden Wassenaar 5 februari 1958, 
trouwt (1) Heusden 5 augustus 1908 Anna Adriana Ja-
comina (Annie) Honcoop, geboren Heusden 13 novem-
ber 1880, overleden Den Haag of Wassenaar 13 mei 
1958, dochter van Pieter Laurens Honcoop en Corne-
lia Hendrika Verstegen; trouwt (2) Bandoeng 4 april 
1917 Adriana Johanna (Jo) Honcoop, geboren Heusden 
23 september 1890, overleden Den Haag 24 augustus 
1956, zuster van zijn eerste vrouw. Uit beide huwelij-
ken nageslacht.

8. Sara Joosting-Lagerwey 60 
jaar – Zutphen 1899. Bovenste 
rij van links naar rechts: Piet 
Joosting (ingenieur NS) Tine La-
gerwey, Corn.Gualth.Lagerwey, 
zijn 18 jaar oudere broer An-
ton, Wilhelmine Joosting-Heitz 
(echtg. van Jan G. Joosting) en Jan 
G.Joosting. Middelste rij: Jeanne 
Charlotte Lagerwey-Boers, naast 
haar schoonzus Sara Gerarda 
Joosting-Lagerwey (de 15 jaar 
oudere zus van Cornelis), Anna 
Joosting en Jan Theodorus Joos-
ting, Sara’s echtgenoot. Vooraan: 
rechts Lili – links nichtje Christina 
Wiselius.
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9. De wielrijders/sters van de quadrille 1897

leden in 1920, zoon van Wilhelm Carl Hugo Stürtz en 
Mariëtta barones von Krüdener (woonde eerst St. 
Petersburg, gevlucht naar Stockholm in 1919, woonde 
laatstelijk in Zwitserland, tussen Territet & Montreux); 
trouwt (2) dr. Giovanni (Jean) Pedone.

 Uit het eerste huwelijk: William (Billy) Stürtz, geboren 
Riga of St. Petersburg 2 september 1917.

7.  Anna Jacoba (Annie) Lagerwey, geboren Zutphen 
24 juni 1892, overleden De Steeg 3 september 1974, 
trouwt Zutphen 8 mei 1917 mr. Constant Dionysius Ma-
rinus (Stan) Hupkens van der Elst, geboren Maastricht 
29 juli 1892, Directeur Amsterdamsche Bank te Arn-
hem, overleden De Steeg 20 april 1970. Uit dit huwelijk 
nageslacht.

8.  Sara Gerarda Lagerwey, geboren Zutphen 12 decem-
ber 1895, overleden aldaar 19 maart 1896.  <<

Dankwoord
Voor alle familiegegevens ben ik veel dank verschuldigd aan mr. Joan La-
bouchere, kleinzoon van Anton Lagerwey. Zonder zijn jarenlange inzet ten 
behoeve van de familiegeschiedenis, was dit artikel onmogelijk geweest. 
Mijn overleden oom Robert Karel Aeneae Venema leverde alle informatie 
over de familie Venema.

4.  Alfred Gualtherus Lagerwey, O.O.N., geboren Malang 
24 april 1884, generaal-majoor der Artillerie, over-
leden Bussum 13 juni 1971; trouwt (1) Naarden 20 au-
gustus 1908 Johanna Bernardina Snel, geboren Den 
Haag 27 mei 1882, overleden Amersfoort 9 januari 
1912, dochter van mr Pieter Jacob Snel en Willemine 
Buskes; trouwt (2) Haarlem 21 februari 1916 Johan-
na Gesiena (Nancy) Hijner, geboren (Haarlem) 1893, 
overleden Amersfoort 25 augustus 1956, dochter van 
Ferdinand en Eliza Margaretha van Calcar. Uit beide 
huwelijken nageslacht.

5.  Anton Cornelis Lagerwey, geboren Soerabaja 7 febru-
ari 1887, overleden Arnhem 4 april 1925, studeerde 
Indisch Recht te Leiden, gerechtsbeambte, substi-
tuut-officier van justitie in Nederlands Indië, keerde 
in 1921 terug naar Nederland, dan werkzaam bij de 
Gelderse Kredietvereniging te Oosterbeek, trouwt 
Leiden 14 januari 1914 Helena Ida Johanna Frederika 
(Hella) Werkman, geboren Leiden 1 december 1889, 
overleden Haarlem 6 januari 1986, dochter van Pieter 
Werkman en Helena Johanna Josina Blanken. Uit dit 
huwelijk nageslacht.

6.  Jeanne Charlotte (Lottie) Lagerwey, geboren Malang 
30 november 1888, overleden Rome 20 juni 1945, 
trouwt (1) Zutphen 5 februari 1914 Carl Eduard Harry 
Stürtz, geboren Riga 9 oktober 1885, koopman, over-
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PETER  VAN  BOHEEMEN

Zoektocht naar wortels van 
familie Van Bohemen – Van Boheemen

Aan het begin van de zeventiende eeuw gaan meerdere personen de familienaam 
Van Bohe(e)men voeren. Deze personen wonen in Monster en het westelijk deel 
van Den Haag. De bekendste daarvan is Dirk Jansz van Bohemen die een boerderij 
nabij het toenmalige gehucht Eikenduinen bewoont (afbeelding 1). Deze boerderij 
die Bohemen gaat heten, moet omstreeks de Tweede Wereldoorlog wijken 
voor een nieuwe woonwijk van de stad Den Haag. Haar bestaan blijft echter 
voortleven, want de nieuwe woonwijk krijgt de naam Bohemen. Iedereen die nu 
de familienaam Van Bohe(e)men voert, stamt af van bovengenoemde Dirk Jansz. 
Vandaar dat het mij al lange tijd intrigeert wie de voorvaderen van Dirk Jansz zijn 
en op welke wijze hij verwant is met zijn tijdgenoten die ook de familienaam Van 
Bohe(e)men voeren. Beide vragen meen ik in de loop van 2017 voor een groot deel 
opgelost te hebben. 

1. Kaartfragment met ligging van boerderij Bohemen, gelegen op de lijn Kijkduin-Eikenduinen in de polder Segbroek. 
Gekarteerd in 1898. Bron: NA, Topografische Dienst, Archief 4 TOPO, inv. nr. 11A20, nr. 439. 
Ook http://www.topotijdreis.nl/
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De zoektocht heeft geresulteerd in een genealogie met zeven 
generaties, waarvan de leden tussen circa 1430 en circa 
1650 zijn geboren (afbeelding 2). Een volledige behandeling 
van deze genealogie vraagt veel ruimte en is daarom 
gepubliceerd in het tijdschrift Ons Voorgeslacht.1 In dit artikel 
beperk ik mij tot het beschrijven van de verbanden die ik heb 
gelegd bij het zoeken naar de voorvaderen van Dirk Jansz van 
Bohemen. Deze ervaringen wil ik graag uitdragen. Aan het slot 
wordt nog stilgestaan bij het ontstaan van de familienaam 
Van Bohe(e)men.

Benutte bronnen

Het onderzoek heeft betrekking op een periode, waarvoor 
weinig doop-, trouw en begraafgegevens (DTB) beschikbaar 
zijn. Ik heb daarom gebruik moeten maken van bronnen die 
mij eerder een brug te ver leken. Dit heeft veel puzzelwerk 
met zich meegebracht, omdat veelal pas na het combineren 
van verschillende bronnen tot een verband kon worden geko-
men. Daarbij is als comfortabel ervaren, dat al vele zestien-
de-eeuwse bronnen zijn gescand, getranscribeerd en/of geïn-
dexeerd en via internet te raadplegen zijn. In dit opzicht heb 
ik veel profijt gehad van de website hogenda.nl, waarop voor 
mijn studiegebied vele transcripties en regesten (samenvat-
tingen) beschikbaar zijn. In verband met mogelijke onvolko-
menheden in de bewerkingen zijn vrijwel altijd de originele 
documenten bekeken.
Niettemin heb ik nog een groot aantal documenten zelf moe-
ten fotograferen om ze vervolgens thuis te kunnen doorne-
men. De leesbaarheid van het laatmiddeleeuwse handschrift 
is mij echter meegevallen. De cursus Oud Handschrift van de 
Volksuniversiteit bleek een goede leerschool.

Tot de voor mij waardevolste bronnen behoren de kohieren van 
de 10e penning in de periode 1543-1561 en die voor de 12e pen-
ning in 1572 en de 100e in 1579. Hieruit is af te leiden waar een 
familielid rond het midden van de zestiende eeuw woont. In de 
kohieren is ook te vinden of sprake is van een eigen woning en 
eigen land en van wie land wordt gehuurd. Vaak bleek land ge-
huurd te worden van een klooster of een andere instelling waar-
van de inkomsten zijn bijgehouden. Enkele van die boekhoudin-
gen hebben voor een doorbraak bij mijn onderzoek gezorgd. Zo 
heb ik uit de jaarrekeningen van de abdij Leeuwenhorst en die 
van de Heilige Geest in Den Haag kunnen afleiden wie bepaalde 
percelen achtereenvolgens in gebruik hadden. Dit leverde enke-
le tot dan toe ontbrekende familieverbanden op.
Het heeft mij verrast, dat soms belangrijke schakels te vinden 
zijn bij het Hof van Holland. De drempel om voor dit college 
te procederen is lager dan ik dacht. Helaas is het archief van 
het Hof van Holland nog slecht ontsloten, afgezien van enkele 
onderdelen zoals de civiele sententies (uitspraken) in de peri-
ode 1550-1619.2

Verder heb ik veel waardevolle informatie kunnen ontlenen 
aan archieven van weeskamers en schepenbanken. Spelbre-
ker in dit opzicht vormde het ambacht Wateringen, waarvan 

het archief geen documenten van vóór 1600 bevat. Ook voor 
de polders in mijn studiegebied bleken de archieven niet ver 
genoeg in de tijd terug te gaan.
Tot slot wil ik opmerken, dat ik dankbaar gebruik heb ge-
maakt van onderzoeken die door anderen zijn verricht. In het 
bijzonder heb ik profijt ondervonden van resultaten die zijn 
verzameld en/of gepubliceerd door Th. P. van Zijl,3 J.F. Jacobs,4 
P.C. J. van der Krogt5, J.C. Herpel6 en familiegenoot F.C. van Bo-
heemen.

De vader van Dirk Jansz

De boerderij die de eerdergenoemde Dirk Jansz bewoont, 
wordt op 7 juli 1592 door de weduwe van de Leidse pensiona-
ris Jacob de Milde getransporteerd aan Jan Purtick, secreta-
ris van het Hof van Holland, en Jacob Starck, deurwaarder van 
het Hof van Holland.7 Bij de woning hoort dan een huis, schuur, 
barg en vogelkooi of drift, alsmede circa 43 morgen omlig-
gend wei- en teelland. Daarnaast is sprake van drie percelen 
van 13, 11 en 8 hont in de polder West-Escamp. Deze beschrij-
ving is in lijn met de huurovereenkomst die Dirk Jansz op 123 
mei 1647 afsluit met de latere eigenaar en raadsheer Gaspar 
van Kinschot.8 De twee kopers komen met de verkoopster 
ook tot een hypotheekovereenkomst. Hierin wordt Jan Cor-
nelisz genoemd als gebruiker van de woning.9 Het laatste is 
eveneens het geval op 16 augustus 1599 als Jacob Starck een 
nieuwe hypotheek op de helft van de woning met het bijbeho-
rend land verschaft.10 Deze twee vermeldingen wijzen in de 
richting, dat Jan Cornelisz de vader van Dirk Jansz is. Qua be-
wijs is dit echter te mager.

In het Weeskamerarchief van Monster is te lezen, dat Jan 
Cornelisz, wonende te Eikenduinen, op 22 april 1594 wordt 
benoemd tot curator en voogd over een weeskind uit zijn hu-
welijk met Haasgen Couck. Zijn schoonvader Pieter Florisz 
Couck wordt benoemd tot toeziend voogd.11 Tegelijkertijd 
besluit de weeskamer om Pieter Florisz Couck te benoemen 
tot curator en voogd van de twee onmondige weeskinderen 
uit zijn huwelijk met Meijnsje Jans. Vier dagen later koopt Pie-
ter Florisz Couck vanwege hertrouw de erfgenamen van zijn 
vrouw Meijnsje Jans uit voor 12.000 gulden. Tot die erfgena-
men behoort zijn kleindochter Lijsbeth Jansdr die dan wordt 
vertegenwoordigd door haar vader en voogd Jan Cornelisz.12

Lijsbeth Jans trouwt met Vrank Gerritz van Dijck. Dit blijkt uit 
een akte van 3 september 1603, waarin de erfgenamen van 
Pieter Florisz Couck, waaronder Vrank Gerritz van Dijck als 
man van Lijsbeth Jansdr, een huis en erf in Loosduinen over-
dragen aan de Haagse timmerman Huibrecht Cornelisz.13 In 
1606 en 1624 volgen twee soortgelijke transporten.14 
Daarnaast is sprake van een transportakte van 2 februari 
1638 die gaat over de verkoop van een huis in Monster door 
erfgenamen van Willem Jansz van Bohemen.15 Tot die erfgena-
men behoren onder meer Dirk Jansz van Bohemen, wonende 
te Eikenduinen, en Gerrit Vrancken van Dijck.
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Op het moment, dat de laatstgenoemde transportakte pas-
seert, zijn Vranck Gerritsz van Dijck en Lijsbeth Jansz reeds 
overleden. Dit gegeven maakt het aannemelijk, dat Gerrit 
Vrancken van Dijck hun zoon is.
Het combineren van de drie voorgaande alinea’s leidt tot de 
slotsom, dat Dirk Jansz van Bohemen een zoon is van Jan Cor-
nelisz te Eikenduinen.

De vader van Jan Cornelisz

In de eerdergenoemde transportakte van 2 februari 1638 
wordt eveneens Heiltgen Jansdr van Bohemen genoemd als 
erfgenaam. Zij wordt bij het transport vertegenwoordigd 
door haar man en voogd Cornelis Cornelisz. Hun huwelijk 
vindt plaats in oktober 1623 in de Gereformeerde Kapel van 
Wilsveen.16 In het huwelijksregister is daarover te lezen: ‘Cor-
nelis Cornelisz j.g. soone van Cornelis Adriaensz woonende in 
Stompwijck ende Heijltgen Jansdr j.d. dochter van Jan Corne-
lis Simonsz woonende t’ Eyckenduynen in Haeg-ambacht.’

Bijzonder is, dat de Heiltgen’s vader wordt omschreven als 
een zoon van Cornelis Simonsz. De aanduiding ‘Jan Cornelis 
Simonsz’ komt ook voor in een hypotheekakte die op 22 de-
cember 1589 wordt afgesloten voor een perceel in de pol-
der West-Escamp. Dit perceel grenst aan een perceel dat 
dan in het bezit is van de eerdergenoemde Leidse pensio-
naris Jacob de Milde en hoort bij Jan’s woning in Eikendui-
nen.17, 18

Vastgesteld is ook, dat ‘Jan Cornelis Simonsz in Eijckenduij-
nen’ in 1596-1598 huurder is van een perceel hooiland in de 
polder Oost-Escamp dat toebehoort aan de abdij Leeuwen-
horst.19 Voorts staat ‘Jan Cornelis Sijmonsz’ ingetekend in het 
kaartboek van de abdij Leeuwenhorst uit 1631 als gebruiker 
van een perceel in de polder West-Escamp.20

In bovenstaande vermeldingen zal het gaan om de gelijknami-

3. Merkteken van voorvader Jan Cornelisz in 
1594. Bron: HAW, WK Monster, Toegang 224, nr. 
14. d.d. 26-4-1594.

4. Inschrijving van het huwelijk van Heiltgen Jansdr met Cornelis Corne-
lisz. Bron: NA, DTB Stompwijk, Archief 3.04.16.138, nr. 22.

Sijmon Jan Arjan

2. Geneagram met de eerste zeven generaties van de familie Van Bohe(e)
men. Nabij de rechterbovenhoek staat Dirk Jansz van Bohemen vermeld 
(afgekort tot Dirk).
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Jan Grietgen Maartgen
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ge Cornelisz Sijmonsz die een broer is van Maarten Sijmonsz 
in Monster. Hieraan ligt de volgende reden ten grondslag. Na 
het overlijden van Maarten Sijmonsz hertrouwt zijn weduwe 
met Cornelis Jansz Vercroft. De kinderen van Maarten gaan 
hierdoor de familienaam Vercroft voeren, maar zijn kleinkin-
deren stappen aan het begin van zeventiende eeuw over op 
de familienaam Van Bohemen (zie Ons Voorgeslacht, 2018 nr. 
709, p. 173-222). Zij nemen dus dezelfde familienaam aan als 
de kleinkinderen van Maarten’s broer Cornelis Sijmonsz.
Cornelis Sijmonsz is bouwman in Wateringen. Volgens de 
kohieren van de 10e penning beschikt hij daar in 1553-1572 
over circa 58 morgen, waarvan hij in 1571 circa 15 morgen in 
eigendom heeft.21 Hij bezit dan ook een eigen huis. Daarnaast 
heeft hij tienden in huur. Een echt overtuigend bewijs dat hij 
de vader is van Jan Cornelisz t’Eikenduinen, ontbreekt nog. 
Hier breekt op, dat voor het ambacht Wateringen weinig 
bronnen van vóór 1600 beschikbaar zijn. Mogelijk dat in de 
nabije toekomst alsnog een duidelijk bewijs boven water gaat 
komen.

De vader van Cornelis Sijmonsz

Cornelis Sijmonsz is in oktober 1577 aanwezig bij de verkoop 
van de woning van Pieter Claasz van der Valck in Rijswijker-
hoek.22 Hij treedt hierbij op als voogd voor twee weeskinderen 
van Geertgen Sijmonsdr. De woning wordt overgedragen aan 
Sebastiaan Sijmonsz te Delft.
Cornelis Sijmonsz wordt eveneens voogd van een weeskind 
van Jan Sijmonsz. Uit dien hoofde is hij op 27 september 1584 
partij bij het transport van de woning van Jan Sijmonsz te 
Kwintsheul aan wederom Sebastiaan Sijmonsz te Delft.23

De zojuist genoemde Cornelis, Jan en Sebastiaan zijn broers 
van elkaar en Geertgen is een zus van hen. Dit blijkt uit een 
zaak voor het Hof van Holland welke wordt aangespannen 
door Philips Philipsz uit Den Haag tegen de erfgenamen van 
Sijmen Jan Philipsz. In dat kader wordt op 3 juni 1559 bij de 
griffie een verklaring afgelegd. Als erfgenamen worden hier-
bij genoteerd: Cornelis, Jan en Sebastiaan Sijmonsz, zijnde 
gebroeders en vervangende hun moeder Lijsbeth Cornelisdr, 
Jan Dirksz Vercroft als man en voogd van Maritgen Sijmons-
dr, Cornelis Jacobsz als man en voogd van Grietgen Sijmons-
dr, Pieter Claasz als man en voogd van Geertrui Sijmonsdr, 
en Wouter Damasz als man en kerkelijk voogd van Aachtgen 
Sijmonsdr.24

De verklaring maakt duidelijk, dat Sijmen Jan Philipsz de va-
der van Cornelis Sijmonsz is. Merkwaardig is wel, dat in de 
verklaring niet de naam van de eerdergenoemde Maarten 
Sijmonsz voorkomt. Hij is eveneens een zoon van Sijmen Jan 
Philipsz, zoals onderstaand nog wordt aangetoond.
Sijmen Jan Philipsz staat vermeld in de kohieren voor de 10e 
Penning in 1543, 1544 en 1553. Volgens deze kohieren (zie 
tekstkader) heeft hij in 1544 de beschikking over 29 morgen in 
Monster, 21 morgen in Eikenduinen en, samen met een ander, 
nog 17 morgen in Wateringen. In 1553 is de gebruikssituatie 
weinig anders.

Landgebruik door Sijmen Jan Philipsz
Sijmen staat vermeld in de kohieren voor de 10e Penning 
van Monster. Volgens deze bron beschikt hij in 1544 en 
1553 over 3 morgen van Vrouwe van Loosduinen, 3 mor-
gen van Convent te Warmond, 18 morgen van Vrouwe van 
Waalwijk, 2,5 morgen van Bagijnen te Delft, 2,5 morgen 
van Jan Jacobs te Leiden, 6 morgen eigen land en een 
huis.25

Sijmen is ook te vinden in de kohieren voor de 10e Penning 
van Eikenduinen. In die voor 1543 en 1544 wordt hij gekwa-
lificeerd als een pachter die in Monster woont. In 1543, 
1544 en 1553 gebruikt hij 7,5 (of 8,5) morgen van de Heilige 
Geest in Den Haag en 16 hont van de Delftse brouwer Dirk 
Claasz, beide gelegen in Escamp. In 1543 en 1544 beschikt 
Sijmen ook nog over stukken van 5 morgen en 6 morgen.26

In het Kohier voor de 10e Penning van Wateringen in 1544 
is Sijmen eveneens opgenomen als een gebruiker die in 
Monster woont. Hij heeft dan een stuk land van 6 morgen 
en, samen met Pieter Jansz, een stuk van 11 morgen. In 
1553 beschikt hij over 2 morgen eigen land.27

Uit latere kohieren voor de 10e Penning blijkt, dat de betref-
fende percelen in 1558 en 1562 in gebruik zijn bij Maarten Sij-
monsz.28 Daarbij wordt vermeld, dat een perceel van 6 mor-
gen in Monster van zijn vader is en dat hij dit perceel in 1562 
van Sebastiaan Sijmonsz in erfhuur heeft. Deze vermeldingen 
geven aan, dat Maarten Sijmonsz eveneens een zoon van Sij-
men Jan Philipsz is en dus een broer van Cornelis Sijmonsz.

Boerderij Vrederust

Voorvader Sijmen Jan Philipsz en enkele nazaten, waaronder 
Maarten Sijmonsz, wonen op een boerderij in de zuidoost-
hoek van de Loozerdijksepolder (later Uithofpolder) (afbeel-
ding 5). Zij zijn eigenaar van de gebouwen en het perceel van 
6 morgen waarop deze staan. Een en ander is af te leiden uit 
verschillende bronnen waaronder belastingkohieren, kaart-
boeken van de abdij in Loosduinen en de abdij Leeuwenhorst, 
en transportakten. De betreffende boerderij krijgt de naam 
Vrederust, maar dit gebeurt mogelijk pas veel later. Een lichte 
aanwijzing daarvoor is, dat op de kaart van Kruikius uit 1712 de 
boerderij geen naam heeft (afbeelding 5).

Ondanks haar monumentale karakter, mede door het jaartal 
1594 op haar voorgevel, wordt de boerderij in 1956 gesloopt 
vanwege de aanleg van een nieuwe Haagse woonwijk (afbeel-
ding 6). Kort voor de afbraak wordt zij nog uitvoerig beschre-
ven.29 Net als bij de boerderij Bohemen leeft het bestaan van 
Vrederust nu voort in de naam van de nieuwe woonwijk.
 

De vader van Sijmen Jan Philipsz

Gezien het patroniem van Sijmen Jan Philipsz heet zijn vader 
Jan Philipsz. Het zal gaan om Jan Philipsz die staat vermeld in 
de blaffaard van de abdij van Loosduinen uit circa 1510.30 De 
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Op een tweede losliggend velletje staat geschreven, dat de 
verhuur aan Jan Philipsz in 1518 voor vijf jaar wordt verlengd 
(zonder vermelding van een oppervlakte).
De verhuur van de drie percelen zal niet rechtstreeks van vader 
op zoon zijn overgegaan. De blaffaard (legger) van de Haagse 
Heilige Geest geeft namelijk aan, dat Sijmen de huur in 1535 
overneemt van de overleden Willem Oom (Oem) van Wijngaar-
den.33 Er wordt daarbij gesproken over percelen van 11, 14 en 20 
hont (tezamen 7,5 morgen). Willem Oom van Wijngaarden die 
baljuw van Den Haag is, verkrijgt de huur hiervan in 1530.

De vader en de voorvaderen van Jan Philipsz

Over de vader van Jan Philipsz zijn nog geen gegevens gevon-
den. Om die reden wordt hij als Philip N.N. aangeduid. Voorlo-
pig wordt hij gezien als de stamvader van de familie Van Bo-
he(e)men.
Mogelijk stamt Jan Philipsz af van Sijmen Florisz die in 1378 
een perceel van 6 morgen in het zuidelijk deel van de Uithof-
polder in eigendom heeft.34 Dit perceel wordt in 1378 gebruikt 
door Gielis Sijmonsz die een zoon van Sijmen Florisz zal zijn. 
De wijze waarop Jan Philipsz en zijn zoonSijmen jan Philipsz 
mogelijk afstammen van Sijmen Florisz is weergegeven in het 
navolgende geneagram. Reacties hierop zijn welkom.

In het geneagram staat ook Sijmon Huijbrechtz die eerder 
is genoemd als huurder van land van de Heilige Geest en het 

vermelding betreft de huur van 3 morgen in Loosduinen. Zo-
als uit het eerdere tekstkader naar voren komt, huurt Sijmen 
Jan Philipsz eveneens 3 morgen van de abdij in Loosduinen. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het om hetzelfde perceel en is de 
verhuur van vader op zoon overgegaan.
Dezelfde Jan Philipsz zal bedoeld worden op een losliggend 
velletje in de blaffaard van de Heilige Geest in Den Haag voor 
de periode 1518-1522.31 Volgens een specificatie betreft het de 
huur van twee percelen van 11-12 en 20 hont die aan de Heilige 
Geest toebehoren, en een perceel van 14 hont dat in het bezit 
is van het Kapittel aan het Hof in Den Haag. Samen beslaan 
de drie percelen circa 7,5 morgen, eenzelfde oppervlakte als 
zijn zoon Sijmen Jan Philipsz later van de Heilige Geest in Den 
Haag huurt (zie tekstkader).
Op het losliggende velletje is ook te lezen, dat de Heilige 
Geestmeesters ‘de brieven van het Kapittel willen visiteren’. 
Vermoedelijk heeft dit geleid tot een overdracht van het per-
ceel van 14 hont aan de Heilige Geest en wordt daarom bij de 
verhuur in 1535 van 7,5 morgen aan zoon Sijmen Jan Philipsz 
niet meer over een aandeel van het Kapittel gesproken. On-
dersteunend hieraan is, dat in de rekening van het Kapittel 
voor het boekjaar 1524-1525 geen verhuur van 14 hont aan Jan 
Philipsz is aangetroffen.32

Op het losliggende velletje is verder aangegeven, dat de ver-
huur van 7,5 morgen aan Jan Philipsz in 1486 begint. Daarvoor 
wordt verhuurd aan Sijmon Hubrechtsz, mogelijk een familie-
lid van Jan Philipsz.

5. Zuidelijk gedeelte van de Uithofpolder met aan de rechterkant boerderij Vrederust. Gekarteerd door Kruikius in 1712. HHD, inv. nr. OAS 726, kaartblad 8.
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Kapittel in Den Haag. Hij is wellicht een neef van Jan Philipz.
Sijmen Florisz heeft mogelijk ook een zoon Floris Sijmonsz. 
Op 13 juli 1401 wordt namelijk door Dirk van Alphen ruim 2 
morgen in Monster verkocht aan de abdisse van Loosdui-
nen.35 Hierbij wordt Floris Sijmonsz als oostelijke buurman 
genoemd. Op grond van de kartering uit 1378 wordt vermoed, 
dat dit perceel nabij de latere boerderij Vrederust ligt.
Het is ook mogelijk, dat Jan Philipsz een kleinzoon is van Jan 
Philipsz die voorkomt in een charter uit 1431.36 Dit document 
gaat over een ruil van stukken land die Jan Philipsz en Wil-
lem Jansz bezitten aan weerszijden van de Hollewatering ten 
noorden van de Gantel (linksonder in afbeelding 4). Zowel Jan 
Philipsz als Willem Jansz worden genoemd in de rekening van 
de 100e penning onder de welgeborenen in Monster in 1424.37

Mogelijk dat DNA-onderzoek voor een doorbraak gaat zor-
gen. De eerste stappen in die richting zijn al gezet.38

Herkomst van de familienaam
De wijze waarop de familienaam wordt geschreven, kent in 
de loop van de tijd verschillende varianten. Tegenwoordig 
resteren in Nederland de schrijfwijzen Van Bohemen en Van 
Boheemen. De laatstgenoemde is nu licht in de meerderheid. 
In 2007 zijn namelijk 450 personen met de familienaam Van 
Boheemen geteld, en 437 personen met familienaam Van Bo-
hemen.39 Qua geografische dichtheid domineert dan de regio 
Den Haag.
In Nederland doet ook de familienaam Bohemen (zonder het 
voorzetsel ‘van’) de ronde. Deze hoort echter bij een Joodse 
familie die zich aan het begin van de achttiende eeuw vanuit 
Oost-Europa in de Republiek der Verenigde Nederlanden ves-
tigt (25 personen in 2017).40

Het vroegste gebruik van de familienaam Van Bohe(e)men 
is aangetroffen in een notariële akte van 26 juni 1636 over de 

Sijmen
Florisz

geb. ca. 1320

Floris
Sijmonsz

geb. ca. 1350

Philip
Sijmonsz

geb. ca. 1430

Jan
Philipsz

geb. ca. 1460

Sijmen Jan
Philipsz

geb. ca. 1500

Hubrecht
Sijmonsz

geb. ca. 1430

Sijmen
Hubrechtsz

geb. ca. 1460

Sijmen
Gielisz

geb. ca. 1390

7. Geneagram met vermoedelijke voorzaten van Sijmen Jan Philipsz, die in 1544 op Vrederust woont.

Gielis
Sijmonsz

geb. ca. 1350

6. Boerderij Vrederust bij haar afbraak in 1957. Op de achtergrond de voorgevel met het jaartal 1593. Foto F.W. Wegman, Collectie Haags Gemeentearchief.
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Afkortingen
CBG  Centraal Bureau voor Genealogie
DTB  Doop-, Trouw- en Begraafregisters
GAD  Gemeentearchief Delft
HAW Historisch Archief Westland
HGA  Haags Gemeentearchief
HHD  Hoogheemraadschap van Delfland
HvH  Hof van Holland
NA  Nationaal Archief
OA  Oud-Archief
ONA  Oud-Notarieel Archief
OV  Ons Voorgeslacht
RA  Rechterlijk Archief
SvH<1572 Staten van Holland voor 1572
WK  Weeskamer
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verkoop van het hooi van drie percelen in de polder West-Es-
camp.41 In deze akte wordt de eerdergenoemde Dirk Jansz van 
Bohemen als gebruiker van de betreffende percelen genoemd.
De oorsprong van de familienaam Van Bohe(e)men is nog niet 
opgehelderd. Het zal niet te maken hebben met een herkomst 
van de besproken voorvaderen uit het voormalige koninkrijk 
Bohemen. Het gebruiken van de familienaam Van Bohe(e)men 
begint namelijk pas bij de vijfde generatie aan nakomelingen 
(achterachterkleinkinderen) van stamvader Philip N.N.
Het is wel mogelijk, dat het ontstaan van de familienaam te 
maken heeft met de band die aan het begin van de zeventien-
de eeuw aanwezig is tussen de Republiek der Verenigde Ne-
derlanden en hun opstandige protestante geestverwanten in 
Bohemen. Deze relatie brengt onder meer met zich, dat Fre-
derik van der Paltz, bijgenaamd de Winterkoning van Bohe-
men, na zijn nederlaag in 1620 tegen de Habsburgers met zijn 
gezin naar Den Haag vlucht.42 
Denkbaar is, dat een vermogend persoon in de omgeving 
van het Haagse Hof met veel sympathie voor de opstand in 

Bohemen een boerderij naar het toenmalige Oost-Europe-
se koninkrijk heeft vernoemd. Vaak gaat zo’n boerderijnaam 
vervolgens over op haar bewoners en hun familieleden. Moge-
lijk is dit gebeurd bij de boerderij waarop Sijmen Jan Philipsz 
woont, of bij de boerderij van Dirk Jansz van Bohemen.

Beide boerderijen zijn ten tijde van het eerste gebruik van de 
familienaam Van Bohe(e)men in het bezit van personen die 
tot de Haagse elite mogen worden gerekend. Bij boerderij 
Vrederust betreft het de invloedrijke landsdrukker en uitge-
ver Machteld Aalbrechtsdr van Leuningen (1580-1662), ook 
wel Machteld van Wouw genoemd.43 Zij drukt niet alleen alle 
officiële overheidsuitgaven, maar verwerft ook het octrooi 
voor de Statenbijbel. In 1632 wordt zij voor 23.000 gulden ei-
genaar van Vrederust.44 Bij de boerderij van Dirk Jansz gaat 
het om het duo Jan Purticq, secretaris van het Hof van Hol-
land, en Jacob Stark (Sterk), deurwaarder bij het Hof van Hol-
land.  <<



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1  –  353 

Antonia van Hoek, dochter van Wilhelmus van Hoek (bakker) 
en Wilhelmina Berkers, geboren Helmond 1810, overleden 
Amsterdam 1894, trouwt Helmond 1844 Johannes Franciscus 
Hoop, geboren ’s-Hertogenbosch 1807, behanger en later bak-
ker, overleden Amsterdam 1878, zoon van Godefridus Hoop 
en Maria Francisca de Beuf. 
Hij heeft als militair gevochten in België, waarvoor hij in 1832 
is onderscheiden met het ‘Metalen Kruis’. Helaas heb ik nooit 
kunnen achterhalen hoe de familie van mijn overgrootmoeder 
Hoop vanuit Helmond in Amsterdam terecht is gekomen.  Na-
dat mijn betovergrootmoeder Antonia van Hoek weduwe is 
geworden is zij bij haar dochter en schoonzoon gaan inwonen.
 Uit dit huwelijk, behalve twee kinderen die in 1847, vlak na 

elkaar, zijn overleden:
 1. Maria Wilhelmina Hoop, geboren Helmond 20 oktober 

1844, baker en mutsenmaakster, overleden Amsterdam 
1933, trouwt Amsterdam 1869 Christiaan Jacobus Spie-
rings, geboren Amsterdam 1836, tabakswerker en com-
missionair, overleden Amsterdam 1915, zoon van Jacobus 
Antonius Spierings (oppasser) en Maria Elisabeth van den 
Elsakker. Uit dit huwelijk tien kinderen, van wie er zes als 

kind zijn overleden. Een dochter werd slechts 21 jaar en 
drie zoons die volwassen werden, trouwden en kregen kin-
deren.

Na de dood van Maria Wilhelmina Hoop (mijn overgrootmoe-
der) overleden in zeven jaar tijd twee zoons en drie schoon-
dochters. Mijn grootvader (de jongste zoon) verloor dus in 
korte tijd zijn moeder, zijn vrouw, zijn broers en zijn schoon-
zusters.
Deze grootvader heb ik gekend, hij is 82 jaar geworden, maar 
hij heeft niet of nauwelijks iets over zijn familie verteld. Ook 
mijn vader was niet scheutig met familieverhalen. Wat ik hier 
geschreven heb, heb ik uit de archieven.

De foto is gemaakt door WG. Kuijer sr. fotograaf te Amster-
dam, Westermarkt 19. Deze fotograaf werkte in Amsterdam 
vanaf 1862. Wanneer en waarom deze foto is gemaakt is mij 
niet bekend.

Co Spierings

Antonia van Hoek en Maria W. Hoop

PORTRET
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HENK  WERK

De geruchtmakende roofmoord door 
Hendrik Jacobus Jut en Christina Goedvolk

Hendrik Jacobus Jut (‘s-Gravenhage 1851- Leeuwarden 1878) stond, figuurlijk 
gesproken, aan de wieg van de Kop van Jut, een bijna anderhalve eeuw oude en 
nog springlevende kermisattractie. Hendrik vermoordde in 1872 de rijke 63-jarige 
weduwe Maximiliana Theodora ten Cate-van der Kouwen en haar 28-jarige, 
ongehuwde dienstbode Lena Beeloo. Beide slachtoffers werden een dag na de 
moord levenloos in de keuken aangetroffen in het huis gelegen aan de Bogt van 
Guinea in De Haag.

1. Hendrik Jacobus Jut, foto omstreeks 1870. 
Collectie Haags Gemeentearchief, HGA001003734.

2. Christina Goedvolk, foto omstreeks 1870. 
Collectie Haags Gemeentearchief, HGA001003735.
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ontbraken. Door het hele huis had de dader bloedsporen ach-
tergelaten waardoor het vermoeden ontstond dat de moor-
denaar zich alle tijd had gegund de roofmoord uit te voeren.

Het Algemeen Politieblad besteedde verschillende keren 
aandacht aan de gestolen goederen: veel gouden en zilveren 
juwelen, zilveren bestek en een zwart leren tas waarin twee 
portefeuilles met bankpapieren en effecten.2

 
De waarde werd 

geschat op 20.000 gulden. Omgerekend naar de huidige waar-
de: meer dan een kwart miljoen euro!

Op de vlucht

Tweeënhalf jaar wisten Hendrik Jacobus Jut en Christina 
Goedvolk uit handen van politie en justitie te blijven. Hij was 
het oudste kind van de ongehuwde Maria Geertruida Jut wier 
levensloop nogal afweek van het gebruikelijke. Maria was 
geboren en getogen in Delft en deed als ongehuwde moeder 
ongetwijfeld het nodige stof opwaaien. Later overleed ze als 
psychiatrisch patiënt in het provinciaal ziekenhuis Meeren-
berg in Bloemendaal.
Het leven van Christina's vader Jan Goedvolk, brandersknecht 
(destillateursknecht) in Delft, eindigde even triest als dat 
van haar schoonmoeder, Maria Geertruida Jut. Op 61-jarige 
leeftijd overleed hij in het krankzinnigengesticht in ‘s-Gra-
venhage. Na het huwelijk van Hendrik en Christina volgde een 
rusteloos leven3: Via Liverpool vertrokken zij naar Amerika, 
maakten daar het grootste deel van de buit te gelde, reis-
den al snel terug naar Liverpool en vandaar via Londen en 
Harwich terug naar Nederland. In het voorjaar van 1873 ves-
tigden Jut en Goedvolk zich te Vught en belegden hun geld 
op het Grootboek.4

 
Jut rook onraad toen een buurman hem 

vertelde dat ‘men’ wist dat gestolen voorwerpen in Amerika 
waren verkocht en hij vluchtte in 1874 naar Graaff-Reinet in 
de de Oost-Kaap, waar zwager Abraham Goedvolk woonde.5

 

Door samenloop van omstandigheden (vermoedelijk wegens 

3. Stationsweg en Huijgenspark Den Haag, prentbriefkaart. Website ‘Geschiedenis van Den Haag’, collectie 
Lud Fischer.

Zij waren neergestoken door Jut, terwijl Hendriks partner in 
crime Christina Goedvolk, toen nog zijn zwangere vriendin, 
zich ontfermde over de gestolen juwelen, gebruiksvoorwer-
pen, bankpapieren en effecten. Hendrik Jut was brutaal als 
de beul, want amper twee maanden na de brute roofover-
val trouwde hij in het hol van de leeuw, in ’s-Gravenhage, met 
Christina. Het getrouwde stel bleef lang onder de radar van 
politie en justitie, maar werd uiteindelijk in het voorjaar van 
1875 opgepakt en in 1876 veroordeeld. De rechter veroordeel-
de Hendrik tot levenslange opsluiting en echtgenote Christi-
na kreeg wegens diefstal twaalf jaar celstraf. Het proces rond 
de geruchtmakende roofmoord deed veel stof opwaaien, 
publiciteit waarvan een handige kermisexploitant dankbaar 
gebruik maakte door zijn krachtmeter de Kop van Jut te noe-
men.

De roofmoord

Zaterdag 14 december 1872: de stad ontwaakte uit de rust 
van den nacht, maar de woning van de verslagene bleef ge-
sloten.1 Leveranciers, de as- en vuilnisman en de krantenbe-
zorger belden tevergeefs aan. Niemand rook onraad, ook de 
naaste buren en iemand, die door mevrouw op een bepaald 
uur was ontboden niet. Een vriendin die mevrouw ‘s avonds 
tegen acht uur wilde bezoeken, kreeg argwaan toen de deur 
gesloten bleef, vertrok en kwam met een neef van mevrouw 
terug. Zij wendden zich tot de buren die verscheidene per-
sonen tevergeefs langs hadden zien komen. Niemand van 
hen had echter een teken van leven waargenomen. De neef 
schakelde de politie in waarna de commissaris van politie 
Beukman, vergezeld van een inspecteur zich per koets naar 
de raadselachtige woning spoedde. De onderweg opgepikte 
smid hoefde niet in actie te komen, want de deur ging na een 
ligte opdrukking open. In de keuken vond men de ontzielde 
lichamen van de hoofdbewoonster en haar dienstbode, die 
met dolksteken om het leven waren gebracht. Braaksporen 
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het overlijden van zijn zwager) keerde Jut in hetzelfde jaar in 
Nederland terug. Omdat de bodem van de ‘schatkist’ in zicht 
kwam en er brood op de plank moest komen, kocht Jut voor 
hoogen prijs een café annex logement aan het Haagsche Veer 
in Rotterdam. Niet alleen die koop wekte argwaan maar ook 
de vondst van een bewijs van afschrijving van een flink kapi-
taal op het Grootboek.6

 
Huiszoeking leverde een belangrijk 

corpus delicti op: een door Johannis van der Kouwen, wijlen 
echtgenoot van de vermoorde Maximiliana Theodora ten 
Cate, gekopieerd gedichtje. Het handschrift werd herkend 
door koopvrouw Stam en een naaister die bij de vermoorde 
aan huis kwamen.7

 
Het vermoeden van een vluchtpoging deed 

letterlijk de deur dicht. Wegens verdenking van de roofmoord 
sloegen de celdeuren in het Huis van Arrest in Rotterdam in 
de nacht van zondag 30 op maandag 31 mei 1875 achter hen 
dicht.8

 
Daar verbleven zij tot drie weken voor aanvang van het 

proces in het gerechtshof in ‘s-Gravenhage.

Het proces

‘s-Gravenhage, vrijdag 28 april 1876: gescheiden van elkaar en 
onderweg nagestaard door een talrijke menigte worden Jut 
en zijn vrouw met gewone rijtuigen van het Huis van Bewaring 
naar de rechtszaal gebracht. De rechtszaal is overvol. Beiden 
luisteren aandachtig naar het voorlezen van het arrest van 
terechtstelling en de akte van beschuldiging. Bijna zonder uit-
zondering komen de getuigenissen overeen met de verklarin-
gen in de akte van beschuldiging.9

Zaterdag 29 april 1876: de beschuldigden worden onder-
vraagd. Christina, zegt Jut, heeft niet van de moord geweten, 
heeft hem niet geholpen daarbij, noch bij de diefstal, is alleen 
tegenwoordig geweest en heeft later het gestolene bewaard. 
Christina ontkent, in tegenstelling tot eerdere verklaringen 
om Jut te ontlasten, niet van de moord tevoren geweten te 
hebben. Zij heeft hem van bloed gereinigd, zien stelen, het ge-
stolene verborgen en daarvan geleefd. De advocaat-generaal 
acht de roofmoord overtuigend bewezen en eindigt zijn requi-
sitoir met levenslange tuchthuisstraf voor beiden.10

‘s-Gravenhage, zaterdag 6 mei 1876: uitspraak door het ge-
rechtshof: Hendrik Jacob Jut krijgt levenslange gevangenisstraf 
opgelegd, Christina Goedvolk moet twaalf jaar brommen.11

Jut kondigt cassatie aan, maar trekt dat later in. Zonder af-
scheid genomen te hebben van zijn vrouw, wordt Jut twee 
weken na het vonnis overgebracht naar het tuchthuis in Leeu-
warden. Hij zag er bedaard en welgemoed uit, volgens De 
Tijd van 19 mei 1876. De door hem aangevraagde gratie voor 
Christina wijst Koning Willem III af.12

 
Enige dagen later wordt 

zijn echtgenote getransporteerd naar de vrouwengevangenis 
in ‘s-Hertogenbosch. Onder begeleiding van de marechaus-
see vertrekt Christina Goedvolk met 29 andere vrouwelijke 
gevangenen op 10 maart 1887 per stoomboot naar het, tot 
strafgevangenis verbouwde, Huis van Bewaring in Gorinchem. 
Christina is in ‘goed’ gezelschap: onder de gevangenen be-
vindt zich Goede Mie, de Leidse gifmengster.13

Hoe liepen hun levens af?

Ver weg van de boze Hagenaren onderging Hendrik Jacobus Jut 
zijn straf in de gevangenis in Leeuwarden. Daar overleed hij op 
12 juni 1878 op 26-jarige leeftijd aan de vliegende tering.14

 
De 

Leeuwarder Courant van 14 juni besteedde er een kort bericht 
aan: Gisteren morgen omstreeks elf uur is in het huis van reclu-
sie en tuchtiging alhier overleden de beruchte Hendrik Jacobus 
Jut, in den ouderdom van bijna 27 jaar. Een verwachte dood, 
wist onder andere De Maasbode op 2 juni te melden: Algemeen 
gelooft men te Leeuwarden, dat de levenslange tuchthuisstraf 
van Jut niet van langen duur zal zijn. De beruchte moordenaar 
toch is zeer ernstig ongesteld, zoodat ieder oogenblik zijn ein-
de wordt verwacht. Zijn lichaam verhuisde voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen, 
waarna zijn hoofd op sterk water werd gezet. Nadat zijn hoofd 
verloren was gegaan, bleef als enige tastbare herinnering nog 
een gipsen afgietsel over dat in het Groninger Universiteitsmu-
seum wordt tentoongesteld.15 Nadat Christina haar straf in Go-
rinchem had uitgezeten, kreeg zij 200 gulden leefgeld mee om 
daarmee een nieuw bestaan in Amsterdam op te bouwen, maar 
het lukte haar niet een zelfstandig leven te leiden. Via tussen-
komst van de Vereniging tot zedelijke verbetering van gevan-
genen volgde opname in Beth Palet (huis van ontsnapping) in 
Nieuwer-Amstel. De leiding beloonde haar goede gedrag met 
interne banen: van onbezoldigde werkmeid naar een betaalde 
baan als dienstbode tegen een jaarsalaris van 75 gulden met 
kost en inwoning. Christina viel echter terug. Zij oefende een 
slechte invloed uit op jeugdige bewoners, die zij in aanraking 
bracht met kaartlezers. Het gesticht zette haar op straat waar-
na zij zich opnieuw in Amsterdam vestigde. Christina nam on-
der de schuilnaam weduwe De Graaf een baan aan als werkster 
bij bakkerij Klein in de Muiderstraat, maar raakte die baan door 
verraad kwijt.16 Het ging van kwaad tot erger nadat Christina 
was gesnapt na een ‘strooptocht’ in de Fransche Bazaar. Het 
gerechtshof veroordeelde haar op 1 mei 1890 in hoger beroep, 
na een eis van twee jaar, tot zes maanden gevangenisstraf we-
gens diefstal van twee paraplu’s en een stukje zeep.17

 
Na haar 

4. De Gooi- en Eemlander 6 mei 1876. Delpher, Koninklijke Bibliotheek 
MM03C-101469.
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De Kop van Jut
Bladerend in dagbladen uit die tijd kom ik tijdens de proces-
sen tegen Jut en zijn vrouw de eerste melding van de Kop van 
Jut tegen in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche cou-
rant van 11 mei 1876: Op de kermis te ‘s-Gravenhage heeft den 
eigenaar van een krachtmeter zijn voordeel gedaan met de 
zaak Jut. Boven de tent leest men Slaad op het hoofd van Jut 
en op de plaats waar de hamer neervalt, bevindt zich natuur-
lijk een soort van kop. Wie in Nederland zou destijds niet van 
Jut gehoord hebben? Weinigen waarschijnlijk, zeker niet in 
Den Haag, want de beruchte moord, opsporing en rechtszaak 
deden veel stof opwaaien in de landelijke pers. Genoemde 
kermisexploitant maakte handig gebruik van de vele publici-
teit door kermisgangers in de gelegenheid te stellen hun woe-
de op Jut te botvieren. Zelfs in Nederlandsch-Indië en Surina-
me kon men kennis nemen van deze affaire. Een Surinaamse 
krant meldde over de Haagse kermis: Ook is er veel gelegen-
heid om zijn krachten te meten, door met een hamer op een 
houten menschenkop te slaan, waaruit dan een poppetje op-
vliegt langs een schaal, die het aantal ponden aangeeft dat 
men geslagen heeft.23 De Kop van Jut, inmiddels bijna ander-
halve eeuw oud, is niet meer weg te denken van de kermis. Op 
een houten kop wordt echter niet meer geslagen.

vrijlating ‘versleet’ Christina in korte tijd in Amsterdam zes 
adressen, verdiende de kost als werkster en naaister, schar-
relde wat bij met een luciferhandel en ventte met roomijs.18

 
In 

Amsterdam woonde Christina korte tijd samen met de vrijge-
zelle bankwerker Albert Heinrich Johann Münnemann. Samen 
vertrokken Albert en Christina in 1892 naar Haarlem waar zij 
vier jaar later in het huwelijk traden. Na zijn overlijden in 1907 
zwierf Christina van woonadres naar woonadres en vond, ken-
nelijk niet meer in staat zelfstandig haar hoofd boven water te 
houden, in 1920 haar eindbestemming in het Armenhuis aan de 
Schotersingel.19

 
Na een zesjarig verblijf in een beschermde om-

geving overleed Christina Goedvolk op 26 juni 1926 op 79-jarige 
leeftijd. Dagbladen, waaronder het Haarlem’s Dagblad, herin-
nerden hun lezers nog eens aan de gruwelijke roofmoord door 
haar en Hendrik Jacobus Goedvolk in 1872 gepleegd.20

Naamsverandering

Krassen werden weggepoetst. Een jaar voor haar huwelijk 
met Derk Jan Sonneville diende dochter Angelica Arabella 
Cassandra Christina Jut een verzoek in tot verandering van 
geslachtsnaam.21

 
Ruim een jaar later mocht zij zich, inmiddels 

getrouwd, bij Koninklijk Besluit Münnemann noemen.22

 
Op 

verzoek van de bewoners veranderde de gemeente ‘s-Graven-
hage in 1873 de Bogt van Guinea in Huygenspark.

5. Kop van Hendrik Jacobus Jut na zijn overlijden, gipsen afgietsel van zijn 
op sterk water gezet hoofd. Collectie Universiteitsmuseum Groningen, 
foto auteur.

6. Armenhuis; Stads Armen en Ziekenhuis aan de Schotersingel in Haar-
lem, prentbriefkaart. Beeldbank Noord-Hollands Archief, collectie Braak-
man, NL-HlmNHA_55015744.
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De slachtoffers

Maximiliana Theodora ten Cate, dochter van Hendricus Ger-
hardus ten Cate, predikant, en Anna Ham, geboren Zundert 
18 april 1809, gedoopt (NG) Zundert 11 mei 1809, overleden 
‘s-Gravenhage 14 december 1872 (‘s avonds omstreeks half elf 
levenloos aangetroffen in de keuken van haar woning), trouwt 
‘s-Gravenhage 29 september 1841 Johannis van der Kouwen, 
gedoopt (NG) Schiedam 18 april 1781, overleden ‘s-Gravenha-
ge 26 februari 1858, onderwijzer, zoon van Johannis van der 
Kouwen en Maria van der Waal en weduwnaar van Anna Elisa-
beth Harmen van Radersma. Het kinderloze echtpaar woonde 
aan de Bogt van Guinea in ‘s-Gravenhage.

Lena Beeloo, dochter van Marinus Theodorus Beeloo (smid) 
en Antje Henderiks, geboren ‘s-Gravenhage 7 oktober 1844, 
overleden ‘s-Gravenhage 14 december 1872 (‘s avonds om-
streeks half elf levenloos aangetroffen in de keuken van haar 
werkgeeftser), dienstbode bij Maximiliana Theodora ten 
Cate, ongehuwd.

Genealogie Jutt/Jut

I.  Willem Jutt, zoon van Abraham Jut en Dijna Huijsen, ge-
doopt ‘s-Gravenhage (Grote Kerk) 8 mei 1771, overleden 
‘s-Gravenhage 13 oktober 1830, metselaar, trouwt ‘s-Gra-
venhage 5 oktober 1794 Alida van der Post, gedoopt 
‘s-Gravenhage (Grote Kerk) 5 september 1773, overleden 

‘s-Gravenhage 30 januari 1842, dochter van Engel van der 
Post en Agatha Spijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus Jutt, volgt II.

II.  Jacobus Jutt, geboren ‘s-Gravenhage 3 oktober 1797, ge-
doopt ‘s-Gravenhage (Grote Kerk) 4 oktober 1797, schoen-
maker (1817-1819), afwisselend werkzaam als opperman, 
metselaar, leidekker, dekker en loodgieter (1822-1839), 
zonder beroep (1841-1866), overleden ‘s-Gravenhage 31 
augustus 1866, trouwt ‘s-Gravenhage 19 juni 1822 Catha-
rina Susanna Adriana de Wit, geboren ‘s-Gravenhage 11 
september 1801, gedoopt ‘s-Gravenhage (Grote Kerk) 16 
september 1801, dienstbode, overleden Amsterdam 19 
december 1882, dochter van Jacobus Adriaansz de Wit en 
Johanna Brosel (werkster).

Na een werkzaam leven van zo’n twintig jaar geen beroep 
meer uitgeoefend? Problemen met zijn ogen als gevolg van 
ziekte of een ongeval? Dat is niet onwaarschijnlijk, want de 
toestemming voor Alida Wilhelmina om te trouwen gaf haar 
vader via een notariële akte die in Heeze, waar hij tijdelijk 
verbleef, op 15 juni 1846 werd opgemaakt.24

 
Mogelijk was Ja-

cobus Jut een patiënt van de ogendominee. Dominee Kremer 
(1825-1867) stond er om bekend dat hij mensen met oogpro-
blemen kon helpen of genezen. Er kwamen soms honderden 
mensen per jaar naar Heeze.25

Uit dit huwelijk:
1.  Alida Wilhelmina Jut, geboren ‘s-Gravenhage 24 au-

gustus 1822, naaister, overleden ‘s-Gravenhage 21 
februari 1854, trouwt (1) ‘s-Gravenhage 24 juni 1846 
Joannes Josephus Ludovicus Dolleboter, geboren Ype-
ren 26 november 1816, bode bij een begrafenisfonds 
in Amsterdam, bediende, overleden Leiden 2 maart 
1849, zoon van Joannes Dolleboter (adjudant onder-
officier) en Catharina Delor, trouwt (2) ‘s-Gravenhage 
27 december 1850 Fredrik Kiefmeijer, geboren ‘s-Gra-
venhage 28 februari 1825, rijtuigschilder, huisschilder, 
overleden ‘s-Gravenhage 8 augustus 1890, zoon van 
Willem George Fredrik Kiefmeijer (koetsier) en Maria 
van Rosmaale.

2.  Jacobus Wilhelmus Johannes Jut, geboren ‘s-Graven-
hage 10 december 1824, zeevarende, bode van een be-
grafenisfonds, zaakwaarnemer, agent van een levens-
verzekeringsmaatschappij, overleden Rotterdam 21 
maart 1898, trouwt Charlois 18 januari 1861 Catharina 
Bouwman, gebore  Voorschoten 1 mei 1836, overleden 
Amsterdam na 1916, dochter van Floris Bouwman (ar-
beider) en Delia de Mooij.

3.  Maria Geertruida Jut, volgt III.
4.  Johannes Antonius Jut, geboren ‘s-Gravenhage 9 de-

cember 1828, overleden ‘s-Gravenhage 25 juli 1829.
5.  Johanna Jut, geboren ‘s-Gravenhage 12 juni 1830, over-

leden Amsterdam 2 juni 1906, trouwt ‘s-Gravenhage 30 
juni 1858 Willem Milikan, geboren Leiden 21 februari 
1837, bode, bode van een begrafenisfonds, overleden 

7. Kop van Jut XXL, Tilburgse kermis, 2017. Foto auteur.
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Amsterdam 3 februari 1908, zoon van Jan Diderik Mi-
likan (letterzetter) en Alida Eggink.

6.  Cornelis Johannes Jut, geboren ‘s-Gravenhage 24 
maart 1832, overleden ‘s-Gravenhage 2 juni 1832.

7.  Wilhelmus Adrianus Jut, geboren ‘s-Gravenhage 1 
maart 1834, overleden ‘s-Gravenhage 1 mei 1834.

8.  Frederika Adriana Jut, geboren ‘s-Gravenhage 23 fe-
bruari 1835, overleden Rotterdam 20 september 1904, 
trouwt ‘s-Gravenhage 13 oktober 1852 Leendert Gerar-
dus Paulus Koning, geboren ‘s-Gravenhage 17 decem-
ber 1825, verver, schilder, bode, overleden Rotterdam 
24 januari 1907, zoon van Johannes Abraham Koning 
(behanger) en Hendrica Pijpers.

9.  Catharina Susanna Jut, geboren ‘s-Gravenhage 1 maart 
1837, naaister, overleden Amsterdam 4 mei 1911, trouwt 
‘s-Gravenhage 19 mei 1858 Wilhelmus Gijsbertus 
Verhoef, geboren ‘s-Gravenhage 30 september 1836, 
bode, kantoorbediende, bode van een begrafenis-
fonds, overleden Amsterdam 24 februari 1906, zoon 
van Cornelis Gijsbertus Verhoef (arbeider) en Maria 
Hendrika Brokket.

10.  Wilhelmus Martinus Jut, geboren ‘s-Gravenhage 19 juni 
1839, overleden ‘s-Gravenhage 20 mei 1841.

11.  Antonia Sophia Jut, geboren ‘s-Gravenhage 20 sep-
tember 1841, overleden Amsterdam 1 mei 1916, trouwt 
(1) ‘s-Gravenhage 22 april 1866, gescheiden ‘s-Graven-
hage (arrondissementsrechtbank, zij eiseres, bij ver-
stek toegewezen) 5 maart 1872 Hendrik Willem Kaiser, 
geboren Amsterdam 20 november 1842, onderofficier, 
reiziger, winkelbediende, ambtenaar, overleden Lei-
den 24 mei 1922, zoon van Hendrik Willem Kaiser, com-
missionair, zaakwaarnemer, en Anna Petronella Maria 
van der Sanden; trouwt (2) ‘s-Gravenhage 26 februari 
1873 Theodorus Arnoldus Burgerhout, geboren Som-
melsdijk 8 april 1839, meubelmaker, overleden Am-
sterdam 17 september 1888, zoon van Jacobus Pieter 
Burgerhout.(schrijnwerker, meubelmaker) en Allegon-
da van den Briel.

12.  Louisa Dorothea Jut, geboren ‘s-Gravenhage 23 maart 
1845, werkster, overleden Amsterdam 21 augustus 
1922, trouwt ‘s-Gravenhage 19 september 1866 Jan 
Abraham August Schotel, geboren Dordrecht 5 april 
1844, winkelbediende, conducteur, hofmeester, over-
leden Rotterdam 25 oktober 1880, zoon van Gilles 
Schotel (steenhouwer) en Sophia Petronella Legrom.

13.  Christina Philippina Jut, geboren ‘s-Gravenhage 8 
augustus 1848, overleden ‘s-Gravenhage 18 oktober 
1849.

III.  Maria Geertruida Jut, geboren ‘s-Gravenhage 17 februari 
1827, naaister, werkster, overleden Bloemendaal (provin-
ciaal ziekenhuis Meerenberg) 1 april 1904, relatie (1) met 
diverse personen.

Maria trouwt (2) ‘s-Gravenhage 15 augustus 1855 George 
Hendrik Haffner, geboren ‘s-Gravenhage 17 september 

1802, gedoopt (luthers) ‘s-Gravenhage 19 september 1802, 
vleeschhouwer, overleden ‘s-Gravenhage 17 april 1859, zoon 
van Johan Michel Haffner en Anna Maria Tornis en weduwnaar 
van Elizabeth Geertruijda Vermeulen.
Maria had een relatie (3) met Johannes Cornelis Haffner, ge-
boren Rijswijk 22 augustus 1833, overleden na 1897, tapper, 
koffiehuishouder, bediende, zoon van George Hendrik Haff-
ner, vleeschhouwer, en Elizabeth Geertruijda Vermeulen.
Maria Geertruida Jut en Johannes Cornelis Haffner (zoon uit 
het eerste huwelijk van haar overleden echtgenoot George 
Hendrik Haffner) woonden van 1860 tot 1867 samen in Rotter-
dam, vertrokken daarna gezamenlijk met zeven kinderen naar 
Leiden, waar haar jongste kind Bertha Jacoba Cornelia in 1868 
werd geboren, vertrokken vervolgens naar ‘s-Gravenhage en 
woonden twee jaar samen in Amsterdam.26

 
In februari 1879 

verhuisde zij binnen Amsterdam, hij werd ambtshalve afge-
voerd en verdween (voor mij althans) spoorloos.27

 
Afgaande 

op het voorgaande is het niet boud te veronderstellen dat 
Johannes Cornelis Haffner de natuurlijke vader is van haar vijf 
laatste kinderen.
De leeftijd van 50 jaar gepasseerd zijnde, tobde Maria Geer-
truida nogal met haar gezondheid. Op de afdeling Vrouwen 
Zieken van het Buitengasthuis in Amsterdam werd zij achter-
eenvolgens 30, 104 en 40 dagen verpleegd. Met kneuzingen, 
opgelopen door een val uit de tram op de Dam, verbleef zij in 
1884 één dag op de afdeling Vrouwen Verband in het Binnen-
gasthuis. Haar ‘kleurrijke’ leven liet zijn sporen na: 70 jaar oud 
werd Maria Geertruida op 4 oktober 1897 opgenomen op de 
afdeling Vrouwen Zenuwzieken van het Buitengasthuis waar 
zij 33 dagen verbleef.28

 
Psychische problemen bleven en leid-

den ertoe dat zij in 1902 werd opgenomen in het provinciaal 
ziekenhuis Meerenberg in Bloemendaal.29

 
Niet tijdelijk maar 

voorgoed tot aan haar overlijden.
Uit relatie(s) voor haar eerste huwelijk:
1.  Hendrik Jacobus Jut, volgt IV.
2.  Catharina Maria Haffner, geboren Jut, ‘s-Gravenhage 

15 oktober 1853, op 24 januari 1873 door de moeder als 
haar natuurlijke dochter erkend30, wettelijke naams-
wijziging bij Koninklijk Besluit nr. 7 12 januari 187931, 
overleden Rotterdam 5 september 1910, trouwt (1) 
Amsterdam 4 december 1879 (gescheiden Amster-
dam (arrondissementsrechtbank) 28 september 1880) 
Adolf van Hilten, geboren Amsterdam 4 februari 1849, 
meubelmaker, kastenmaker, overleden Nieuwer-Am-
stel 9 juli 1911, zoon van Joost van Hilten (fabrikant) en 
Jacoba Elisabeth Groeneveld, trouwt (2) Amsterdam 
27 april 1882 Johan Christiaan Abrahams, geboren 
Amsterdam 22 december 1847, kelner, koffiehuisbe-
diende, caféhouder, overleden Amsterdam 1 mei 1896, 
zoon van Johannes Abrahams (werkman) en Jeanne 
Madelaine Scheepmaker, trouwt (3) Rotterdam 1 juni 
1904 Cornelis Ruiter, geboren Oud- en Nieuw-Mathe-
nesse 21 juni 1856, sergeant, klerk bij de telegrafie, 
winkelbediende, winkelchef, controleur bij (smederij) 
Wilton, portier, overleden Rotterdam 21 april 1933, 
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zoon van Cornelis Ruiter (scheepstimmerman) en Jo-
hanna Eva Maltha. 

Uit het huwelijk:
3.  Maria Geertruida Haffner, geboren ‘s-Gravenhage 15 

februari 1856, verloskundige, vroedvrouw, overleden 
Haarlemmermeer 4 september 1900, trouwt Haarlem-
mermeer 15 februari 1882 Cornelis van der Riet, gebo-
ren Zevenbergen 10 januari 1852, arbeider, stalknecht, 
voerman, besteller, postbode, overleden Apeldoorn 
25 januari 1918, zoon van Willem van der Riet (landbou-
wer) en Adriana Kavelaars.

4.  Johanna Jacoba Christina Haffner, geboren ‘s-Graven-
hage 28 december 1857, bierhuishoudster, overleden 
Amsterdam 26 februari 1829, trouwt Nieuwer-Am-
stel 17 mei 1882, gescheiden Amsterdam (arrondis-
sementsrechtbank) 28 oktober 1897 Jacobus Stel-
lingwerff, geboren Amsterdam 12 oktober 1849, 
ossenslager, slagersknecht, vleeschhouwer, slagter,       
slachter, bierhuishouder, overleden Amsterdam (Bin-
nengasthuis) 16 mei 1901, zoon van Jacobus Stelling-
werff, schippersknecht (waterschipper) en Maria Jo-
hanna Westerdaal.

Uit de relatie na haar huwelijk:
5.  Johannes Cornelis Jut, geboren Rotterdam 28 oktober 

1860, overleden Rotterdam 14 maart 1861 (aangever 
goede bekende Johannes Cornelis Haffner).

6.  Barendina Johanna Jut, geboren Rotterdam 22 ok-
tober 1861, op 10 december 1884 door de moeder 
erkend32, wasvrouw, overleden Bennebroek 3 maart 
1940, trouwt Amsterdam 4 februari 1885 Willem Bot-
terman, geboren Amsterdam 2 oktober 1855, stal-
knecht, overleden Amsterdam 29 januari 1911, zoon van 
Maria Botterman  (werkster).

7.  Sophia Mathilda Jut, geboren Rotterdam 22 december 
1863, dienstbode, buffetjuffrouw, bierhuishouder, over-
leden Amsterdam 10 januari 1912.

8.  Margaretha Allegonda Jut, geboren Rotterdam 6 mei 
1866, dienstbode, overleden Amsterdam 14 oktober 
1927, trouwt Rotterdam 26 april 1916 Pieter de Goeij, 
geboren Rotterdam 27 december 1860, sjouwer, eie-
rensorteerder, spoelknecht, overleden Rotterdam 27 
augustus 1919, zoon van Johannes Bernardus de Goeij 
(sociëteitsbediende) en Helena Rust en weduwnaar 
van Helena Maria Louisa Stam.

9.  Bertha Jacoba Cornelia Jut, geboren Leiden 31 augus-
tus 1868, op 6 september 1897 door de moeder erkend, 
dienstbode, dienstbode, overleden Amsterdam 9 decem-
ber 194933, trouwt Amsterdam 29 september 1897 Pieter 
Waterman, geboren Oudendijk 30 oktober 1859, timmer-
mansknecht schilder, overleden Amsterdam 27 augustus 
1934, zoon van Jacob Waterman (timmerman) en Grietje 
Kramer en gescheiden van Gerritje Bloemheuvel.

8. Provinciaal Geneeskundig Instituut Meerenberg, Bloemendaal. Gezicht op de voorzijde van het gesticht, noordoostzijde met tuin. Gekleurde litho-
grafie. Beeldbank Noord-Hollands Archief, vervaardiger: Bos, G.J., uitgever: Weeveringh, J.J. 1861, Nl-HlmNHA_53004324.
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28. SAA, Patientenregisters Buitengasthuis 1818-1899.
29. SAA, Gezinskaarten 1893-1939 Gezinskaart  dochter Johanna Jacoba Christina 

Haffner.
30. ‘Family Search’, geboorten ‘s-Gravenhage1853, aktenr. 2045, p. 373.
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33. Erfgoed Leiden en Omstreken, Burgerlijke Stand, Leiden, geboorteakte d.d. 2 

september 1868.
34. ‘Family Search’, ’s-Gravenhage geboorten 1851, aktenr. 1406, p. 265.
35. Stadsarchief Delft, Collectie Delft, Bevolkings Register Delft 1876-1892, wijk 8 

deel 2, p. 426.
36. Regionaal Archief Nijmegen, Bevolkings Register Nijmegen 1870 p. 151.
37. Dr. Anton van Renssen, ‘De emigratie van Neerbossche wezen overzee’, in: ‘De 

Vriend des Huizes’, (uitgave van: Van ’t Lindenhoutmuseum/archief) nr. 25 (mei 
2016). 

38. NHA, Bevolkings Register Haarlem 1890-1900, blad 975. Omdat vóór 1900 
geen pupillendossiers werden aangelegd, is het niet bekend hoe het Angelica 
Arabella Cassandra Christina Jut in Noord-Amerika is vergaan.

39. ‘WieWasWie’, geboorteakte Vught, 2 juli 1873, akte nr. 53. In de kantlijn: Konink-
lijk Besluit van 14 juli 1898, nr. 41.

IV.  Hendrik Jacobus Jut, geboren ‘s-Gravenhage 19 juli 1851, 
op 24 januari 1873 door de moeder als haar natuurlijke 
zoon erkend34, kelner, bediende, logementhouder, tapper, 
overleden Leeuwarden (strafgevangenis) 12 juni 1878, 
trouwt ‘s-Gravenhage 19 februari 1873 Christina Goedvolk, 
geboren Delft 14 maart 1847, dienstbode, werkster, naai-
ster, luciferhandel, ijsventer, overleden Haarlem (Stads 
Armen- en Ziekenhuis) 26 juni 1926, dochter van Jan Goed-
volk (arbeider, brandersknecht, destillateursknecht) en 
Neeltje de Graaf.

Voordat Christina Goedvolk op 25-jarige leeftijd zwanger 
raakte van haar latere partner in crime Hendrik Jacobus Jut, 
leidde zij al geen eerzaam leven. Achttien jaar oud, ongehuwd 
en zonder beroep, gaf zij in Delft het leven aan Johanna die 
anderhalve maand later overleed. De twee jaar later in Rotter-
dam geboren Johannes overleed zeven maanden oud in Delft. 
Christina Goedvolk trouwt (2) Haarlem 4 maart 1896 Albert 
Heinrich Johann Münnemann, geboren Magdeburg-Neustadt 
16 februari 1855, smid, bankwerker, overleden Haarlem 21 
mei 1907, zoon van Johannes Münnemann en Maria Dorothea 
Elisabeth Haber.

Uit het huwelijk van Hendrik Jacobus en Christina:
1.  Angelica Arabella Cassandra Christina Jut, gebo-

ren Vught 2 juli 1873, overleden Bussum 21 april 1915, 
trouwt Haarlem 6 mei 1897 Derk Jan Sonneville, ge-
boren Ambt-Hardenberg 6 februari 1865, conducteur, 
spoorbeambte, bode bij de Rijksverzekeringsbank, 
overleden Bussum 28 april 1945, zoon van Johannes 
Hendrikus Sonneville (rijkscommies) en Johanna Wille-
mina Jansen.

 Na een kort verblijf bij een familielid in Delft verhuis-
de dochter Angelica Arabella Cassandra Christina Jut 
twee dagen voor haar vierde verjaardag naar Neer-
bosch waar zij op 5 juli 1877 in Weezeninrichting Neer-
bosch – gesticht en geleid door Jan van ‘t Lindenhout 
– als verpleegde werd geregistreerd.35, 36

 
Nog geen 

twintig jaar oud werd zij, zoals vele wezen met haar, 
naar Noord-Amerika uitgezonden om tegen kost en 
inwoning te gaan werken en een vak te leren.

 
Binnen 

vier jaar keerde zij gedesillusioneerd (?) terug naar 
Nederland.37, 38

 
Bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1898 nr. 

41 werd aan Angelica Arabella Cassandra Christina Jut 
toestemming verleend om de geslachtsnaam Jut te 
veranderen in die  van Münnemann.39

2.  Atalanta Agnese Florenza Jut, geboren Rotterdam 7 
april 1875, overleden Rotterdam 8 april 1875.  <<
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WAPENREGISTRATIES  
Nederlands College Heraldiek

Het is voor iedereen mogelijk een familiewapen te 

voeren. Dit kan een vanouds gevoerd wapen zijn dat 

bij genealogisch onderzoek is gevonden of een nieuw 

ontworpen wapen dat uniek is en waarin kenmerken van de 

familie tot uitdrukking worden gebracht. Wapenregistratie 

heeft met name tot doel om op heraldisch en genealogisch 

verantwoorde wijze oude of nieuwe familiewapens vast 

te leggen, te publiceren en toegankelijk te maken. Voor 

wie overweegt een familiewapen te gaan voeren biedt 

het College Heraldiek advies en begeleiding. Informatie 

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

info@heraldiek.net.

De Roller (Groenlo, Gelderland)
Beschrijving: blauw twee schuingekruiste dubbele leliestaven 
gevlochten door een ring, alles van zilver. 
Helmteken: een blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd, blijkens een zegel uit 1662 aan een brief 
gedateerd 15 mei Juliaans / 5 mei Gregoriaans, het eerst ge-
voerd door Joost de Roller, geboren te Groll (Groenlo) circa 
1629, jurist wonend te Groenlo en Bocholt. Hij trouwde te 
Bocholt (trouwboek St. Georg) op 11 juli 1662 met Sybilla van 
Basten, geboren te Bocholt circa 1641. Ook zoon Johan Hen-
rick de Roller heeft hetzelfde zegel gebruikt. De wapenkleu-
ren zijn bij deze registratie bepaald.
Aanvrager stamt van genoemden af. 
Geregistreerd op verzoek van Gerrit Jan de Roller, geboren te 
Hilversum op 20 juni 1956, wonende te Baflo, zoon van Mari-
nus de Roller en Berendina Maria Bronwasser.

Bron:
Archief NRW te Münster (Dld.), nr. 1834, Landsberg Velen. Ze-
gel op brief 15/5 mei 1662.

Registratie  NRF 2016.247
Amsterdam, 22 juni 2016

In het Nederlands Register Familiewapens (NRF) zijn ingeschreven de volgende wapens:
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De Veer (Amsterdam en Curaçao)

Beschrijving: doorsneden: A. in zilver drie groene bomen 
naast elkaar op een grasgrond; B. in zilver een boot van na-
tuurlijke kleur op blauw water.
Helmteken: een duif met een olijftak in zijn bek, van natuurlij-
ke kleur.
Dekkleden: rechts groen gevoerd van zilver, links blauw ge-
voerd van zilver.

Dit wapen De Veer staat op de sluitsteen van een grafkelder 
uit 1792 van het echtpaar Pieter de Veer en Hermine van der 
Keere, in de Hervormde kerk te Beverwijk. Pieter de Veer 
is geboren te Amsterdam op 17 augustus 1744 als zoon van 
Abraham de Veer, juwelier, en Geertruij Leeser, was Kapitein 
ter zee, woonde te Beverwijk op Huize Westerhout en over-
leed te Lisse op 8 september 1814. Zijn broer is Johannes de 
Veer, gedoopt te Amsterdam op 19 maart 1738, directeur WIC 
en gouverneur van Curaçao, overleden aldaar op 26 december 
1796; trouwde (1) te Curaçao op 25 december 1763 met Gijs-
berta Vos. Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Max de Veer, geboren te Ban-
doeng (Nederlands Indië) op 2 maart 1948, wonende te Amers-
foort, zoon van Constant Henry de Veer en Cornelia Ahn.

Bron:
Nederland’s Patriciaat, 54e jaargang (1968), pag. 244.

Registratie NRF 2016.248
Amsterdam, 7 september 2016

Van Vlaanderen (Lienden, Gelderland)

Beschrijving: omgekeerd kepergewijs doorsneden van goud 
en blauw, over alles heen een leeuw in het goud van zwart en 
in het blauw van goud, getongd en genageld van rood. 
Helmteken: een vlucht geschuind en linksgeschuind in drieën 
van zwart, goud en blauw.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Dit wapen is in 2001 ontworpen door de aanvrager, ten behoe-
ve van hem en zijn naamdragende nakomelingen. 
De oudst beschreven voorouders in de mannelijke lijn zijn Wil-
lem van Vlaanderen (De Vlaam), geboren te Ingen, gemeente 
Lienden op 10 april 1799, overleden aldaar op 26 maart 1829, 
zoon van Johanna van Vlaanderen (De Vlaam) en een onbeken-
de vader; gehuwd te Lienden op 6 januari 1821 met Jannigje 
Verschuur, gedoopt te Doorn op 29 juni 1800, overleden te 
Lienden op 11 maart 1859, dochter van Cornelis Jansen Ver-
schuur en Cunera Gijsbertsen van Willigenburg. 

Geregistreerd op verzoek van Marcel Roelof Carolus van 
Vlaanderen, geboren te Den Haag op 8 maart 1971, wonende 
te Gouda, zoon van Dirk Roelof van Vlaanderen en Carola Sas-
kia van der Meer. 

Registratie NRF 2016.237
Amsterdam, 22 juni 2016
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Wiegman (Noordbroek, Groningen)

Beschrijving: doorsneden van blauw en zilver, over alles heen 
twee gekruiste afgewende gouden hellebaarden met de ste-
len van het een in het ander; vergezeld in het zilveren deel van 
drie rode harten (2-1). 
Helmteken: een vlucht van blauw en zilver waartussen een zil-
veren zwaard met gouden gevest.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2015 ontworpen door C. Böhms te Den Haag in 
samenwerking met aanvrager ten behoeve van de naamdra-
gende nakomelingen van Geert Freerks Wiegman, gedoopt 
te Noordbroek op 16 maart 1744, zoon van Freerk Anthonij 
en Geertruida Geerts; gehuwd te Scheemda op 24 mei 1770 
met Aaltjen Harms Derks, geboren te Termunten op 14 januari 
1748, dochter van Harm Derks en Renske Geerts. Aanvrager 
stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek op verzoek van Geert Wiegman ge-
boren te Slochteren op 30 juli 1932, wonende te Emmen, zoon 
van Freerk Wiegman en Jantje van Duinen.

Registratie NRF 2016.238
Amsterdam, 13 april 2016

Cornelius (Amsterdam)

Beschrijving: in rood een zilveren stupa van de Borobudur 
tempel op Java, vergezeld boven van drie gouden sterren. 
Helmteken: een opgeheven rechter arm, gekleed in een blauw 
uniform waarvan de manchet omboord is met een rode bies, 
de hand van natuurlijke kleur, houdende een blanke sabel met 
zilveren kling en gouden gevest met beugel en kwast. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is 1987 ontworpen door Chris Reydon (1914-2008) 
in samenwerking met de vader van de aanvrager ten behoeve 
van de naamdragende nakomelingen van Hermanus Christi-
aan Cornelius (Amsterdam 1774-1833), kolonel en directeur 
Militaire school in Semarang, Ned. Indië, ontdekker van de 
Borobudur (1814), getrouwd met Johanna Carolina Luyken. 
De oudst beschreven voorouders zijn Johan Diederich Cor-
nelius, geboren te Dinker, Kreis Soest (Westfalen, D.) in 1750, 
begraven te Amsterdam op 22 februari 1803; getrouwd, on-
dertrouw te Amsterdam op 25 maart 1774 met Margaretha 
Juliana Ryken, geboren te Soest (D.) in 1749. 

Geregistreerd op verzoek van Bernd André Cornelius, gebo-
ren te Bandung (Indonesië) op 14 november 1947, wonende 
te Leiden, zoon van Andrée Cornelius en Jeantje Catharina 
Kraus. 

Registratie NRF 2017.252 
Amsterdam, 25 januari 2017
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Van der Oest (Maasland, Zuid-Holland)

Beschrijving: gewolkt doorsneden: a gedeeld van groen, zil-
ver en groen, met in het groen een gouden korenschoof; b ge-
deeld van zilver, groen en zilver, met in het groen een gouden 
korenschoof. 
Helmteken: een zwarte sleutel met dubbele baard en twee 
schuin gekruiste gouden korenaren, samengebonden met een 
rood lint. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2007 in samenwerking met aanvrager ontwor-
pen door Piet Bultsma-Vos te Oosterwolde ten behoeve van 
de naamdragende nakomelingen van Hendrik Bernardus van 
der Oest (Alphen ZH 1863 - Waddinxveen 1939), zadelmaker, 
overgrootvader van de aanvrager. 
De oudst beschreven voorouders zijn Pieter van der Oest, 
gedoopt te Maasland op 25 september 1644, zoon van Arij 
Pieters van der Oest; trouwde te Maasland op 3 mei 1671 met 
Maertje Ariens Spranckhuijsen, geboren te Vlaardingeram-
bacht. 

Geregistreerd op verzoek van Eric Willem van der Oest gebo-
ren te Gouda op 6 juni 1965, wonende te Den Haag, zoon van 
Hendrik Bernardus van der Oest en Helena Jacoba Overvliet. 

Registratie NRF 2017.253 
Amsterdam, 25 januari 2017

De Goffau (Rilland-Bath, Zeeland)

Beschrijving: in blauw vier vliegende zilveren kievieten, 2 en 
2, en een van zilver en blauw golvend doorsneden gewelfde 
schildvoet. 
Helmteken: een staande blauwe kieviet.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2017 in samenwerking met aanvrager ont-
worpen door Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de 
naamdragende nakomelingen van Marinus de Goffau, gebo-
ren te Rilland-Bath op 25 maart 1874, overleden aldaar op 7 
april 1937; gehuwd te Rilland-Bath op 16 november 1899 met 
Wilhelmina Blok, geboren te Kruiningen op 3 augustus 1875 
en overleden te Rilland-Bath op 27 februari 1961; grootouders 
van de aanvrager.
De oudst bekende voorouders zijn Pieter Joseph Goffaux, 
korporaal in het regiment van brigadier Van Eck van Pantha-
leon, getrouwd (NH) te Nijmegen op 29 november 1733 met 
Maria de Soet, weduwe van kapitein Leonard Carstanje, zij is 
overleden te Goes in september 1760. Vanaf de volgende ge-
neratie werd de naam als De Goffau geschreven.

Geregistreerd op verzoek van Marinus Johannes Josephus de 
Goffau, geboren te Rilland-Bath op 14 maart 1946, wonende 
te Hilversum, zoon van Josephus Abraham de Goffau en Dirkje 
Maria Vos.

Registratie NRF 2017.254 
Amsterdam, 20 september 2017
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Landgraf (‘s-Gravenhage)

Beschrijving: gaffelsgewijs verdeeld in drieën van blauw, rood 
en goud; over alles heen een leeuw, in het blauw van goud, 
rood getongd en genageld, in het rood gebalkt van blauw en 
zilver, goud genageld, en in het goud van zwart, rood genageld; 
vergezeld tussen de klauwen van een gouden landgraven-
kroon. 
Helmteken: een ooievaar van natuurlijke kleur. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2017 in samenwerking met de aanvrager ont-
worpen ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van 
Otto Ferdinand Landgraf (1886-1970), vader van de aanvrager. 
Aanvrager stamt af van Johann Christoph Karl Friedrich Land-
graf, geboren te Tilleda (Saksen-Anhalt) op 27 oktober 1839, 
overleden te Oberröblingen (Saksen-Anhalt) op 14 november 
1911, zoon van Johann Christian Wilhelm Landgraf en Chris-
tine Wilhelmine (Charlotte) Siebert; getrouwd te Voigtsted 
(Thuringen) op 1 januari 1865 met Johanna Wilhelmine Friede-
rike Vollrath, geboren te Oberröblingen op 13 december 1839, 
overleden aldaar op 5 april 1913. 

Geregistreerd op verzoek van Lucien Philip Julia Landgraf, 
geboren te ’s-Gravenhage op 10 september 1928, wonende te 
Ouderkerk aan de Amstel, zoon van Otto Ferdinand Landgraf 
en Theresia Cornelia Bastiaensens. 

Registratie NRF 2017.255 
Amsterdam, 20 september 2017

De Rooij (Capelle, Noord-Brabant)

Beschrijving: in goud een rode hertenschedel met gewei. 
Helmteken: een rood hertengewei. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Dit wapen werd onder anderen en als oudst bekend gevoerd 
door Adriaen de Roij, gedoopt te ’s-Grevelduin-Capelle op 25 
april 1639, blijkens lakzegels uit 1680 als advocaat te ‘s-Gra-
venhage en 1685 in brieven aan schout en gerecht van Besoij-
en in het archief aldaar. 
Aanvrager stamt af van diens broer Peter Bastiaens de Roij, 
gedoopt te ’s-Grevelduin-Capelle op 30 juni 1634, overleden 
8 februari 1673, zoon van Sebastiaen Peters de Roij en Judith 
Jans van Son; van beroep vervener, burgemeester van Zuide-
wijn-Capelle, heemraad van ‘s-Grevelduin-Capelle, getrouwd 
met Peterke Ariens Dolk, geboren te ’s-Grevelduin-Capelle op 
4 maart 1640, overleden 27 februari 1712. 
De familienaam bestaat tevens nog in de schrijfwijzen ‘de 
Rooy’ en ‘de Roy’. 

Geregistreerd op verzoek van Joost Alexander de Rooij gebo-
ren te Leidschendam op 15 maart 1978, wonende te Voorburg, 
zoon van Wilhelmus Hendrik de Rooij en Johanna Kleute. 

Registratie NRF 2017.256 
Amsterdam, 20 september 2017 
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Heesterman (Delft, Zuid-Holland)

Beschrijving: in groen twee schuingekruiste klewangs, met zil-
veren kling, zwarte greep en gouden pareerbeugel, vergezeld 
boven en aan weerszijden van een vijfpuntige gouden ster. 
Helmteken: twee zilveren buffelhoorns. 
Dekkleden: groen, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2014 in samenwerking met aanvrager ontwor-
pen door Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naam-
dragende nakomelingen van Jan Frederik Heesterman (1920-
2012), vader van de aanvrager. 
Aanvrager stamt af van Jan Stevensz, afkomstig van Rotter-
dam, bakker, begraven te Delft op 14 juli 1639; getrouwd, on-
dertrouw te Delft op 3 mei 1586 met Muijrijntgen Cornelis. 
Twee generaties later is de naam Heesterman ontstaan. 

Geregistreerd op verzoek van Pieter Johannes Cornelis Hees-
terman, geboren te Castro (Brazilië) op 4 maart 1953, wonen-
de te Baarn, zoon van Jan Frederik Heesterman en Marietje 
Bouwhof. 

Registratie NRF 2017.257 
Amsterdam, 20 september 2017 

Holtrust (Zwolle, Overijssel)

Beschrijving: in zilver een groene boom geplant op een gras-
grond, en voor de boom een zwarte vogel. 
Helmteken: de vogel van het schild. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in de jaren 1930 als lakzegel aangetroffen in de 
collectie van heraldicus J.C.P.W.A. Steenkamp (1865-1955). De 
wapenvoerder is onbekend, echter de dragers van de naam 
Holtrust vormen één genealogische familie. Voor deze familie 
wordt dit wapen geregistreerd. 
De oudst beschreven voorouders zijn Teunis Dercks, gebo-
ren circa 1690, woonde bij trouwen te Wietum, ondertrouw 
te Zwolle op 27 maart 1714 met Grietje Lubbers, gedoopt te 
Zwolle op 16 juli 1693. Uit twee van hun kinderen stamt na-
geslacht met de naam Holtrust, eind 18e eeuw ontleend aan 
de boerderij met die naam te Diese onder Zwolle. Zoon Lub-
bert Teunis (1722-1747) trouwde met Harmina Vissers (alias 
Arends) en hun enige zoon Hermannus (1744-1829) neemt de 
naam Holtrust aan. De andere tak is in 1941 uitgestorven. 

Geregistreerd op verzoek van Ingrid Marjan Holtrust, gebo-
ren te Stiphout op 21 oktober 1962, wonende te Hapert, doch-
ter van Johannes Mengs Holtrust en Johanna Cornelia Meijer. 

Registratie NRF 2017.258 
Amsterdam, 20 september 2017 
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Schaaij (Opijnen, Gelderland)

Beschrijving: in blauw een gouden ring waarin een gouden 
ster, vergezeld van drie zilveren kammen met twee rijen tan-
den, twee boven en een onder de ring. 
Helmteken: een kam van het schild geplaatst voor een vlucht 
van blauw en goud. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen werd gevoerd door Martinus Schaaij, gedoopt te 
Opijnen op 3 oktober 1756, burgemeester aldaar van 1796 tot 
1818, blijkens zijn zegelafdruk bewaard in het Gelders Archief 
te Arnhem. Hij is overleden te Est en Opijnen op 23 mei 1840, 
zoon van Cornelis Schaaij en Aaltje van Oosterwijk en ge-
trouwd te Opijnen op 4 juni 1797 met Maria van Houselt. 
Aanvrager stamt af van diens grootvader Goosen Willems 
Schaaij, gedoopt te Opijnen op 7 juni 1691, overleden aldaar in 
1752, zoon van Goossen Willems Schaaij en Mericken Jans, hij 
was tapper, schout van Opijnen 1723-1741; getrouwd aldaar op 
23 februari 1715 met Trijntje Natris, geboren te Deil op 9 maart 
1690, overleden te Opijnen op 3 december 1764. 

Geregistreerd op verzoek van Hendrik Arnoldus Schaaij, ge-
boren te Leerdam op 3 juli 1959, wonende te Leerdam, zoon 
van Hendrik Arnoldus Schaaij en Petronella Hendrika Abbel. 

Registratie NRF 2017.259 
Amsterdam, 15 november 2017 

Ouwerkerk (’s-Gravenhage)

Beschrijving: in blauw een platte met een kruis getopte gou-
den kerktoren met achterliggende kerk, staand op een ge-
welfde groene schildvoet, en in de rechter schildhoek verge-
zeld van een zilveren anker. 
Helmteken: een uitkomende zwarte leeuw, rood getongd en 
genageld, met in de rechterklauw een rode sleutel. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2017 ontworpen in samenwerking met de aan-
vrager en bestemd voor de naamdragende nakomelingen van 
zijn ouders. 
Aanvrager stamt af van Arent Cornelisz, geboren te Oudkar-
spel en aldaar getrouwd op 22 mei 1633 met Anna Willemsdr, 
van Petten. 
Hij was schuitvoerder op Leiden en zoon Willem Arensz van 
Ouwerkerk, geboren te Dusseldorp (N-H), gedoopt te Limmen 
op 4 mei 1635, begraven te Leiden op 20 januari 1698, trouw-
de te Leiden op 8 augustus 1665 met Beleytgen Hendricx, van 
Medemblik. 

Geregistreerd op verzoek van Johannes Ouwerkerk, gebo-
ren te ’s-Gravenhage op 3 november 1957, wonende te Breda, 
zoon van Johannes Ouwerkerk en Susanna Straatman. 

Registratie NRF 2017.260 
Amsterdam, 13 december 2017 
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De Boer (Noordwijkerhout, Zuid-Holland) 

Beschrijving: in zilver vijf rode tulpen, groen gesteeld en ge-
bladerd, twee hoge en drie lage, elk komend uit een gouden 
tulpenbol, naast elkaar geplant in een groene schildvoet. 
Helmteken: een boer van natuurlijke kleur, gekleed in een 
blauwe kiel met gouden knopen, en grijze broek, met blauwe 
pet, rode halsdoek en gouden klompen. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2017 in samenwerking met aanvrager ontwor-
pen door Willem van Zon te Utrecht en bestemd voor aanvra-
ger en zijn naamdragende nakomelingen. Aanvrager stamt 
af van Theodorus (Dirk) de Boer, geboren te Zoeterwoude 
(Weipoort) op 27 augustus 1876, overleden te Noordwijker-
hout op 27 juni 1956, tuinder aldaar, zoon van Theodorus (Dirk) 
de Boer en Ermelindes Vink; gehuwd in Zoeterwoude op 8 
februari 1905 met Cornelia van der Lely, geboren aldaar op 16 
maart 1874, overleden te Noordwijkerhout op 28 maart 1957, 
dochter van Gerardus Petrus van der Lely, smid, en Theodora 
(Dirkje) Verberg. 

Geregistreerd op verzoek van Cornelis Gerardus de Boer, 
geboren te Voorhout op 5 augustus 1938, wonende te Starr-
kirch-Wil (Zwitserland), zoon van Theodorus de Boer en Maria 
Koomen. 

Registratie NRF 2017.261 
Amsterdam, 13 december 2017

Walgemoed (Purmerend, Noord-Holland) 

Beschrijving: in zilver een uitgerukte groene lindenboom met 
vijf bladeren, en een schildhoofd geschaakt van drie rijen 
goud en groen. 
Helmteken: een gotische open vlucht van zilver en groen, 
waar voor een schildje, tegengedwarsbalkt in drie stukken 
van zilver en zwart. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2017 ontworpen door Henk ‘t Jong te Dor-
drecht voor de aanvrager ten behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van zijn ouders. De aanvrager stamt af van Har-
men Harmsen Stapelkamp, getrouwd te Vorden op 30 april 
1719 met Hermken Aalbertsen Meulenbrugge. Kinderen kre-
gen later de naam Walgemoet naar de naam van de boerderij 
te Varssel. 

Geregistreerd op verzoek van Hendrik Jacques Walgemoed, 
geboren te Purmerend op 2 september 1978, wonende te Gor-
redijk, zoon van Johan Jacques Walgemoed en Marianne Geer-
truida van Olffen. 

Registratie NRF 2017.262 
Amsterdam, 13 december 2017

De wapenregistraties van 2018 zijn gepubliceerd in het 
Heraldisch Tijschrift en zullen in Gens Nostra 2019 niet her-
haald worden.
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‘Alles is op internet te vinden’ en ‘ik heb mijn hele stamboom 
al uitgezocht’ hoor ik regelmatig. Nu ben ik al jaren bezig, 
maar ik heb niet de illusie dat ik van al mijn voorouders alles 
weet. Ik weet zelfs niet eens alles wat in de archieven staat 
genoteerd. Denk daarbij ook eens aan archieven van bedrijven 
waar uw voorouders werkten, hun bazen, verenigingen waar-
bij ze aangesloten waren, militaire gegevens, notariële archie-
ven, huizen van detentie, enz.
Nog steeds worden er collecties gevonden op zolders of bij 
particulieren en aan archiefinstellingen aangeboden. Steeds 
meer archieven worden digitaal toegankelijk gemaakt en ook 
worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals bij voorbeeld 
het project Struikelstenen.

Stolpersteine

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947 Berlijn) brengt 
gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen 
die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot 
zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (letterlijk strui-
kelstenen) herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, 
politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en 
euthanasie-slachtoffers. De kunstenaar noemt ze Stolper-
steine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je 
moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de ‘stenen’ zijn, 
in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatie-
datum en -plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine 
‘stenen’ (10 x 10 cm) werden lange tijd alle door de kunstenaar 
zelf gemaakt en geplaatst. Genoodzaakt door de stormach-
tige ontwikkeling van het project laat hij zich tegenwoordig 
door een bevriende kunstenaar ondersteunen. Ook worden 
de ‘stenen’ geplaatst door gemeentelijke stratenmakers. Dit 
is bijvoorbeeld het geval in Eindhoven, waar het om een zeer 
groot aantal ‘stenen’ gaat. Het project Stolpersteine loopt 
sinds 2015 in Nederland.
Een overzicht van de in Nederland geplaatste ‘stenen’ staat op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine onder Nederland, 
laatste regel (zie: Lijst van Nederlandse gemeenten met Stol-
persteine), deze site was ook de bron voor de hierboven ge-
schreven tekst. Onder de lijst met plaatsen staat Zie de cate-
gorie Stolpersteine in Nederland. Na aanklikken hiervan krijgt u 
per plaats een beschrijving en afbeelding van de ‘stenen’.
In Stad & Lande (nr. 3, 2016) las ik dat ook de schilderswijk in 
Groningen zijn ‘stenen’ zou krijgen, aanvullende biografische 
informatie over deze slachtoffers is te vinden op www.stol-
persteineschilderswijkgroningen.nl.

Een paar plaatsen waar u struikelstenen kunt vinden zijn: 
Naaldwijk, Meppel, Purmerend, Oudewater, Oss, Harlingen, 
Groningen, Amsterdam, enzovoorts. Tot nu toe (stand mei 
2018) zijn er 135 van de 453 exemplaren die in de planning 
staan, geplaatst.

Bij uw onderzoek in een archief krijgt u vroeg of laat te maken 
met documenten die moeilijk te lezen zijn. Veel instellingen 
geven voor het lezen van oude handschriften (paleografie) 
cursussen. Soms is het handig(er) die vaardigheid thuis te le-
ren en te oefenen door middel van een online cursus.
In 2014 kreeg ik van een lezeres een tip over de Duitse schrijf-
cursus Kurrente: http://www.kurrent-lernen-muecke.de. Een 
cursus van 30 pagina’s als afdrukbare pdf en leesoefeningen. 
Ze vond dit erg prettige werken. Ze schreef door de uitleg 
hoe je de letters vormt en door ze daadwerkelijk te schrijven, 
wordt het lezen veel gemakkelijker. Zelfs mijn kleindochter 
van negen wilde dit ‘geheimschrift’ leren toen ze mij zag oefe-
nen.
Ook geneaknowhow (zie Vanalles GN2018-5) geeft via http://
geneaknowhow.net/genea/lokaal.htm (onder Downloaden) 
een cursus Paleografie. Hier vindt u ook middeleeuws latijn. 
Dat heeft u mogelijk nodig wanneer u het ontcijferen van 
een akte onder de knie hebt, maar tot de ontdekking komt 

2. Moeilijke tekst

1. Struikelstenen, Folkingestraat 8 en 7, Groningen. Foto Eveline Hilhorst.

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 dank 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
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dat wat er staat soms (voor u) nog niet echt te lezen is. Wat 
denkt u bijvoorbeeld van deze tekst: ‘Evert Vuerholdt q(ues-
tieus) Andrees Orgelmaker der wijlen Vuerholdt (wesende 
voermunt tho s. Harmen Smaele nagel. kinder) neet erst 
rechtlijck up sijn onderpandt alhijr versueck gedaen, sall he 
midts betalinge den verschenen renten moeten sunder de 
onkosten vredich ende versadicht sijn’. Zie afbeelding 2.

Een woordenboek is dan best nuttig. De verklaringen staan 
ook onder (bijvoorbeeld) bovengenoemde site onder Hulp 
(bijna onderaan), plaats en taal en Taal. Ik geef u nog een paar 
links over paleografie:
*  www.flickr.com/photos/archievenorg/

sets/72157615939443714/ met het boekje ‘Het Nederlan-
sche handschrift in 1600’ van Willem Bogtman.

*  www.rijckheyt.nl/paleografie met Termen uit de 16e en 17e 
eeuw, Latijnse woorden, Cursus Middeleeuws Latijn.

*  Er is ook een handige website voor de oude Nederlandse 
woorden. De website heet: 

 http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Middelnederlands.
  Op deze site kunt u ook woorden vertalen en er staan sym-

bolen en ALT-codes voor tekstverwerkingsprogramma’s.

Misschien leest u mijn eerder gepubliceerde digitale schrijf-
sels nog wel eens en wilt u de destijds genoemde websites 
openen. Dan kunt u tot de ontdekking komen dat soms de link 
van een website niet meer werkt. Heeft u het exacte adres, 
dan kunt u mogelijk op de Waybackmachine de site alsnog 
openen. Deze website heeft een archief met meer dan 333 
miljard websites opgeslagen die op internet te vinden zijn of 
waren. Het adres is archive.org/web.
Na het intikken van het adres in het vakje Browse History 
(aanklikken) krijgt u een jaarbalk waarin u kunt aangeven van 
welk jaar en datum u de site wilt zien. De blauwe cirkeltjes ge-
ven aan welke datums beschikbaar zijn. De website ngv.nl is 
tussen 12 december 1998 en 10 april 2018 op 422 momenten 
‘gespot’ (opgeslagen) en zal dus op dat aantal blijven staan. 
Aardig is om te zien hoe een website zich uiteindelijk ontwik-
kelde. Naast het noteren van het juiste webadres is het aan te 

bevelen op te schrijven wie de maker en/of de beheerder van 
de site is, zodat u er later mogelijk nog contact mee kunt op-
nemen.

Op Spitsbergen, leerde ik in de tv-quiz 2 voor 12, zijn zaden 
van zoveel mogelijk plantenrassen in de Global Seed Vault 
voor de eeuwigheid veilig opgeborgen in een berg op 120 me-
ter diepte. Toevallig stond er het weekend daarna een artikel 
over deze kluis in de Volkskrant. Er wordt zorgvuldig met de 
zaden omgegaan. Doet u dat ook met uw computerbestan-
den? Staat er een back-up in de Cloud? Op een externe hard-
disk? Op een usb-stick? En hoe zit het met de door u in uw fa-
vorietenlijst vastgezette websites?
Om met het laatste te beginnen: De volgende werkwijze om 
deze Favorieten te exporteren naar een andere locatie is voor 
Chrome: Klik in de rechterbovenhoek op Meer (onder drie 
puntjes), selecteer Bladwijzers en Bladwijzerbeheer, Organi-
seren, Exporteren.
Een uitgebreidere uitleg, ook voor andere browsers, krijgt u 
door via google.nl de zoekwoorden ‘favorieten exporteren’ te 
tikken met het browsertype. Zie ook onderstaande illustratie.
Om u gerust te stellen: Ik heb een kopie van al mijn documen-
ten op mijn externe hard drive gezet en op een usb-stick die 
ik elders bewaar. Die uiteraard regelmatig worden geüp-
datet. Van artikelen die ik aanvulde backup ik elke versie. En 
schoon eens wat websites, mails, documenten, foto’s enz. op. 
Ik had op een gegeven moment bijna 500 vastgezette sites. 
Daardoor werd het lastiger zoeken in plaats van dat ik er ge-
mak van had. Dat schiet dan zijn doel voorbij, zelfs als je deze 
items verdeeld hebt over diverse onderwerpen en submap-
pen.

In de vorige Vanalles noemde ik onder andere pdf, het Porta-
ble Document Format. Een formaat dat door Adobe wordt ge-
bruikt voor het uitwisselen van vastgestelde tekstdocumen-
ten. Wilt u ook eens weten wat die letters na de punt, en die 
van documenten, foto’s, afbeeldingen enz., voor staan?
Dat kunt u (bijvoorbeeld) zien op https://nl.wikipedia.org/
wiki/Bestandsextensie.

3. Wayback en de NGV

4. Exporteren Favorieten



372  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1

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 G.F. Spaenij-Kuiper & M.J. Spaenij: Kuiper, de geschie-
denis van een Groningse familie. Utrecht 2018, 92 p.; ill.; 
index; uitgave in eigen beheer; info: spaen058@planet.nl

Stamvader van de familie Kuiper is Derk Philippus uit Weener 
(Duitsland), geboren 1719 en gehuwd met Wya Haijke(n)s uit 

Scheemda. De familie is 
in de loop der eeuwen re-
latief klein van omvang 
gebleven, want in de 
zevende generatie zijn 
er nog slechts vijf naam-
dragers Kuiper die van 
de genoemde voorvader 
afstammen.
Het is weliswaar een een-
voudige uitgevoerde pu-
blicatie waarbij helaas 
pagina 22 ontbreekt, doch 
voor de familie Kuiper be-
vat het interessante his-
torische informatie over 
hun voorouders. (TB)

 Ї Elleke van Engelenburg: Van Engelenburg, een Veense 
familie slaat haar vleugels uit, deel 2. Uitgave van de fa-
milievereniging Van Engelenburg, september 2017, ISBN 
978-90-812360-0-3, 382 p.; index; ill.; informatie: evanen-
gelenburg@hotmail.com

Het tweede deel over de familie van Engelenburg bestrijkt de 
periode van 1900 tot ca 2000 en sluit aan op het eerste deel met 

de titel ‘Van Engelenburg 
- Van visioen naar een 
Veense familie’. Naast de 
genealogie, die in dit deel 
de generaties VIII t/m XII 
omvat, is er veel aandacht 
voor verhalen over de 
voorouders en hun plaats 
in de lokale, regionale en 
landelijke geschiedenis. 
Informatie van nog leven-
de personen is terecht 
slechts opgenomen in-
dien zij daartoe schrifte-
lijke toestemming hebben 
gegeven. 

Het is een goed verzorgde uitgave van een genealogie, waar-
bij door een stelselmatige verwijzing naar de voorgaande en 
naar de volgende de generatie de genealogische lijnen goed 
traceerbaar zijn. (TB)

 Ї Gerard H.J. Kolker: Het Erica’s prentenboek. April 2017; 
142 p.; ill; index

Bidprentjes, ook wel gedachtenis prentjes genoemd, ko-
men vrijwel uitsluitend voor bij katholieken en hadden een 

tweeledig doel. Ener-
zijds dienden ze tot het 
aansporen van gebed 
voor de overledene en 
anderzijds dienden ze 
om de herinnering aan 
de overledene levend te 
houden. De auteur heeft 
137 bidprentjes uit zijn 
eigen collectie in deze 
publicatie opgenomen, 
waarvoor slechts in 
aanmerking kwamen de 
bidprentjes van overle-
denen die zijn geboren 
vóór 1900 en die zijn be-

graven op het r.-k. kerkhof te Erica (Dr.).
De bidprentjes zijn aangevuld met onder meer de huwelijks-
datum en het beroep van de overledene alsmede met biogra-
fische gegevens van de partner(s). (TB) 

 Ї Prof. Mr. Sebastiaan Roes: Het geslacht Roes. Tweede, 
herziene druk van de eerste druk uit 1950; uitgeverij Fa-
gus, IJzerlo d.d. januari 2018; 730 p.; ill.; index

In 1950 verscheen van de hand van Dr. W.P. Thijssen Het ge-
slacht Roes. Voor veel familieleden was dat stamboomboek 
jarenlang een bron van gegevens, in het bijzonder voor de 
nakomelingen uit de zogeheten Heterense tak van de fami-
lie, die er het onderwerp van vormden. Na meer dan 65 jaar 
was dit boek vanzelfsprekend verouderd. Bovendien waren 
door dr. Thijssen twee takken van het uitgebreide geslacht 
Roes ‘vergeten’, waardoor het boek van meet af aan incom-
pleet was. Deze twee takken, de Groot-Immink tak en de Hol-
der-tak van de familie, krijgen in deze tweede geheel herziene 
en verbeterde druk de hun toekomende plaats.
De familie Roes speelde een stevige rol in de emancipatie van 
het katholieke volksdeel in Nederland en in het ontstaan van 
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de katholieke zuil. Bo-
vendien vervulden veel 
familieleden de functie 
van kerkmeester van een 
rooms-katholieke statie 
of parochie.
Het boek is bijzonder 
fraai uitgevoerd en be-
vat erg veel informatie 
over het geslacht Roes, 
waarvan de beschrijving 
aanvangt met Geryt Rus-
sen (ca 1460-1530) en 
diens zoon Luijcken Rus-

sen, die omstreeks 1530 de naar hem vernoemde Roessenste-
de stichtte. (TB)

 Ї Robert Volkers: Genealogie van Claes Mauritsz uit het 
Westfriese Benningbroeck. Uitgave februari 2018; 248 
p.; ill; index; ISBN 978-90-828050-0-0; contact: stam-
boomvolkers@icloud.com

Deze genealogie begint met ene Claes Maurits, die ca. 1665 
werd geboren in het West-Friesland en gehuwd was met 

Neel Pieters. Uit dit hu-
welijk weden zes zonen 
geboren en vele jaren 
achteréén bleven de 
nazaten van dit echt-
paar woonachtig in 
West-Friesland. Pas in 
de negentiende eeuw 
verspreidden ze zich 
meer over Nederland. 
Bijzonder is dat slechts 
van twee van de zes zo-
nen er thans nog nako-
melingen leven. Eén tak 
draagt de achternaam 

Maurits/Mourits en de andere tak is in 1793 de naam Opmeer 
gaan gebruiken als familienaam. Aan de hand van twee stam-
reeksen beschrijft de auteur de familiegeschiedenis van deze 
twee stamreeksen, hetgeen is aangevuld met familieverhalen 
uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het boek sluit af met 
de genealogie van de stamvader (Claes Mauritsz), welke ge-
nealogie in generaties is opgezet.
Het is een prettig leesbaar boek, ook voor niet-familieleden, 
en er is sprake van een goed evenwicht tussen tekst en af-
beeldingen (foto’s). (TB)

 Ї Robert Volkers en Margreet Volkers-Groot: De familie 
Volker(t)s uit de Schaepskuyl. Maart 2017; 240 p.; ill.; in-
dex; ISBN 978-90-9030014-6; informatie: stamboomvol-
kers@icloud.com

Aan de hand van een aantal thema’s (waaronder: watermole-
naars, emigratie, lotgevallen in oorlogstijd en dienst aan de 

Rooms-Katholieke Kerk) 
schetsen de auteurs een 
beeld van de geschie-
denis van de familie 
Volker(t)s. Deze fami-
lie is afkomstig uit de 
West-Friese Schaaps-
kuilpolder (gelegen in de 
voormalige gemeente 
Harenkarspel). Stamva-
der is Jan Volkers, gebo-
ren omstreeks 1700 en 
gehuwd met ene Guurtje, 

maar met hun (enige) zoon Claes Janz Volkers begint in feite 
de familiegeschiedenis. Deze Claes Jan kreeg uit drie huwe-
lijken in totaal 15 kinderen! Het boek bevat een veelheid aan 
verhalen uit het leven van diverse ‘Volkertsen’ en het sluit af 
met de stamboom (genealogie) van de genoemde Claes Jan 
Volkers.
De auteurs hebben van de familiegeschiedenis een goed lees-
baar boek weten te maken, waarbij de tekst wordt afgewis-
seld met familiefoto’s en andere afbeeldingen die het verhaal
ondersteunen. (TB)

 Ї J. Koning: De Historie van de familie Suijker-Vrouwe 
vanuit Assendelft. Uitgave in eigen beheer, september 
2017, 120 p.; ill; geen index; info: j.j.koning@quicknet.nl

De historie van de familie Suijker -Vrouwe is vooral de genealo-
gie van Claes Willemsz Suijker die in 1697 in Assendelft trouw-

de met Engeltje Dirks 
Oomen. Hun zoon Gerrit 
Claasz gebruikt later 
de achternaam Vrouwe, 
welke naam de gangbare 
familienaam is geworden. 
Omdat enige (genealogi-
sche) nummering van de 
personen ontbreekt, is 
het moeilijk de (familie)
relaties te traceren.
In het tweede gedeel-
te van het boekje komt 
vervolgens een groot 
aantal onderwerpen aan 
de orde die weliswaar 

betrekking hebben op de woonplaats van de familie (Assen-
delft), maar geen of nauwelijks verband houden met de fami-
lie Vrouwe. De auteur heeft daarmee wel veel informatie in 
één publicatie opgenomen. (TB)



374  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1

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

Nederland
Alkmadders, jg.35, 2017 nr. 140. S. Bouwmeester: Grote ge-
zinnen in Alkemade [van der Meer, van der Tang]; P. Arts: Turk: 

een familienaam met 
verhaal [van Nijenro-
de, van Diemen, Loos]; 
M. Daalhof-de Jong: 
De Googermolen en de 
molenaarsfamilie De 
Jong; N. Koek: Een neo-
mistenontvangst in de 
Veen [Hoogenboom en 
Hogenboom]; A. Bakker: 
De lijnbaan van Oude 
Wetering (1): 1600-1720 
[Lijndraeijer, Cleijngaren, 
van Heijningen, Blom, 
Hardeman]; 

Angstelkroniek, 2017 nr. 48. T. Pepping: Boerderij Hofstede 
Groot Rome, Het Wapen van Rome of Rome [18e eeuw; Ver-
duyff, Stip, Hofmans, Roemer, Bleekendaal]; D. Kok: De winkel 
van Jo en Bertha [Wintershoven, Borst]; P. van Buul: Het ge-
meentewapen en de ambtsketen [Ronde Venen en Abcoude].

Aold Hoksebarge, jg. 50, 2017-4. B. Otter: De weekmarkt be-
staat 125 jaar; W. Nijhof: Het levensverhaal van Gerrit Jan 
van Heek jr., de woudloper [Heuzels, Spikker, Oltwater]; A. 
Leussink: Jumbo Leussink, een 130-jarig familiebedrijf [ten 
Vaarwerk, Ottink, Konings]; R. Stokkers, E. Ooink: ‘t Stuupke 
aan de Eibergsestraat, een van de oudste cafés in Haaksber-
gen [Lammersen, ten Asbroek, Smits, Leferink, Westendorp, 
Stokkers]; H. Slotman: De huizen van de Blankenburg (13) 
[verv.; Wisselink, Jordaan, Companjen, Rietman, Simmelink]; 
H. Scholten: Schilderij van Herman van der Haar terug in 
Haaksbergen [Lenderink, Eijsink].

Archievenblad, jg. 122, 2018-1. M. Holtman: Geindustrialiseer-
de digitalisering [stadsarchief Amsterdam]; N. Pouls: Zegel-

beschrijvingen een vak apart; E. van der Waerden: Migranten-
geschiedenis [Morrenstichting].

De Baron, 2018-2. J. Honders: Legendes rond de goudschat 
van Lienden, Koningen van Britannia [Romeinse keizers 5e 

eeuw en de Angelsaksi-
sche Kroniek 9e eeuw; 
familie van Brakell te 
Lienden]; C.-J. van de 
Pol: Een klooster te 
Lienden? [historie Burg-
heuvel]; J. Honders: Waar 
stond hofstad De Vos-
senengh? [magescheid 
1764, kadaster 1830]; 
M. van Oosten: Kwar-
tierstaat D.J. Scholtus 
[(1875-1936), uit Witzhel-
der (D) 1744; van den 
Hatert, Budding, van der 
Linden, van Ingen, van 

Broeckum]; K. van den Berg: Voorlichting van de kansel in de 
19e eeuw [dijkdoorbraken, redden van drenkelingen, genees-
heren].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 23, 2017-3. H. van Middelaar: 
Hoe Rijksweg 1 Hoogland doorsneed [gevolgen voor buurten 
en landbouwbedrijven; dodelijke ongelukken; van belang voor 
familiegeschiedenis; van Zuilen, Voorburg, van den Hengel]; 
R, Hopster: Van kerkschuur tot katholieke zuid-as (4) [verv.; 
diverse instellingen].

Bijdragen en Medelingen Gelre, jaarboek 2017 nr. 108. J. Kuys: 
Tableau van een hofhouding: het testament van hertogin Ca-
tharina van Beieren (3 november 1400) [tr. (1) Eduard van Gel-
re, (2) Willem van Gulik; van Apeldoren, van den Gruuthuus, 
van der Eze, Stael alias Schalen, van Asperen, van Tuyl, van 
Herwen, van Steenbergen]; P. Brusse: Res Publica in de repu-
bliek. Onderzoek naar participatie in het plaatselijke water-
beheer en in de dorpsbesturen in het Gelderse rivierenge-
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bied, 1650-1795; E. Smit: De Kleefse enclaves in Gelderland, 
1795-1817. Kleefs gebied binnen de huidige Gelderse grenzen; 
A. Bijl: De geleidelijke teloorgang van de Gelderse riviervis-
serij 1814-1950; I.D. Jacobs: De invloed van Sint Caecilia op 
het muziekleven in Arnhem tussen 1890-1971; J. Leijendecker: 
Concertgebouw De Vereeniging 1915-2015 [Nijmegen]; K. Thijs: 
Een verloren postzak uit Vorden [Duitse soldatenbrieven 
1945]; P. van Wissing: Cultuurhistorie in Gelderland. De Gel-
derse Bloem [1953-2016].

Blesewic, 2018 nr. 77. Geketende Burgemeesters [ambtske-
tens en historie]; Familie Noordhoek als bolwerk in Bleiswijk 
(1779-heden) [verhalende familiegeschiedenis over 7 gen.; ver-
schillende boerderijen; van den Bosch, Hofman, Hos, van der 
Valk, Treurniet]; Oude maten in de Blesewics.

Dwars op [Voorhout], 2017 nr. 61. K. den Elzen: Buurman Sik-
kens 225 jaar oud [oorsprong lakfabriek in Groningen, oor-

logstijd; Moning, Sik-
kens]; M. van Buul: Ben 
van Werkhoven. Hier is 
de melkboer! [biografie 
bekende Voorhouter 
(1925-1995), met kwst. 31 
kwn.; Prijt, Leijten, Wes-
terhoven, van der Lans, 
Does]; K. den Elzen: De 
Gemeenteraad in 1817 
[namen, beroepen, data]; 
K. den Elzen: Jacobus 
Witteman, Piet Gijzen-
laan [3 gen., 1838-1940; 
Hopman, van der Lans, 
Turnhout, Alkemade]; K. 

den Elzen: Een half gesprek met Rinus van der Werf [(1926-
2017), exm. Maat, Spaan]; K. den Elzen, W. van West: Henk 
Vergouwen. De vliegende pater [(1930-1963), van de Lindeloo; 
missiegebied Nieuw-Guinea, verongelukt met zijn Cessna].

Eigen Perk, jg. 37, 2017-4. I. de Ronde: Kernreconstructie in 
1967 [stedebouw]; H. Hoogenboom: Verkeer in het kanteljaar 
1967; W. Dral: Schaatsen, zwemmen, hockey of toch ... voet-
bal. Sport in 1967; H. Hoogenboom: Wateroverlast, droogte 
en storm [1967]; E. de Paepe: Het einde van het ‘tijdperk Boot’ 
[burgemeester 1951-1967].

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 26, 2018-1. D. Kranen: 
Tabak in Nederland [historie sinds 17e eeuw, gebruik, (ver)
handelscentra]; A.H.G. Verouden: Waar ligt Benningshof? [hoe 
los je een dood punt op; familie blijkt afkomstig uit Rhede bij 
Bocholt 1641]; A.P. Intveld: Scheepsemblemen van naoorlog-
se marineschepen vernoemd naar … [verv. en slot; Zomer]; J. 
Boeren: Het omgaan met bronnen; D. Kranen: De Gil [satirisch 
blad, 1944; van den Hout]; H.M. Lups: Beroepen van vroeger 
[yserkramer-zadelmaker]; Wapenregister [10 wapens]; R. 

Vennik: Vergeten land-
genoten: Henk Snee-
vliet (1883-1942), bijna 
vergeten in Nederland, 
maar niet in China [had 
radicaal politieke ideeën, 
betrokken bij stakingen 
1903, 1911, naar Ned. In-
dië 1913, Moskou 1917, 
door Lenin naar China 
gezonden 1921 om de 
Communistische Partij 
van China te helpen op-
richten].

Gens Germana, jg. 43, 2017-4. Leden stellen zich voor [G. Slee; 
Slee uit Hange bij Freren]; L. van der Linden: Stamreeks Sier-
mann [uit Mettingen]; K. Takkenberg: Een terugblik op Ver-
rassend Verleden; F. van der Zwan: Lutherjaar 2017, 500 jaar 
reformatie [achtergronden en gevolgen, veel vluchtelingen, 
ontstaan DTB-registers].

‘s-Gravendeel, jg. 24, 2018-1. A. Visser: Werken bij Barth [verv.]; 
Vijfenzestig jaar geleden [oud nieuws: de watersnoodramp 
van 1953en de lokale gevolgen]; J. Mol: Scheepvaart en de 
haven (3) [herinneringen, foto’s]; A. Draak-Liefaard: Willep-
je Tak-Naaktgeboren, een bijzondere vrouw [herinneringen]; 
L. Helms van Eis: Overval in de herberg [1647, door belas-
tingambtenaren, ontduiking accijnzen(!?); van Meeuwen]; J. 
Schouwenburg: Veerman Kees Smits [herinneringen; Wild-
schut, Roos, de Korver, van Horsen]; G. van Santen: Aan het 
Spui [jeugdherinneringen]; J. Visser: Parenteel Hendrick Co-
man (Reedijk) [stamreeks!; 9 gen., 1631-1977; Pauw, de Heer, 
van Loon, van Enkhuizen].

Die Haghe, jaarboek 2017. H. Rosenberg: Een Amsterdams 
topstuk in Den Haag [de Moyaert, 17e eeuw; mogelijk gemaakt 
door Hendrik Bloemaert]; A.L. Schwartz: ‘De Haagse Vyver-
nimf duykt onder voor ‘t geklater van lucht-, vuur- en water-
werk’; E. Mijnlieff: De kunstenaar en de burgemeester [Jacob 
de Wit en J.H. Dedel]; D. Brongers: A.M. de Vetten, een echte 
bunkerbouwer [*1895, aannemer]; H. Pols: Een geheime brief-
wisseling in oorlogstijd [herontdekking koffer met correspon-
dentie; Bachrach, Verbij, Glazer]; C. Nigten: Congres en Sem-
prun. Een naschrift [Daalder, Hallstein, Adenauer, Drees]; H. 
van der Weel: Nog geen carillon in de toren van het Vredespa-
leis. Een geweigerd geschenk?; M. van der Riet: ‘Geen blad 
voor de mond’ [verborgen speelruimtes in de schouwburg]; R. 
van Lit: A.A.G. van der Kleij, de eerste amateur-archeoloog 
van Wassenaar [(1909-1993), met voorgeslacht tot 1600].

Heemkunde Ootmarsum, jaarboek 2018. T. Bökkers, H. Eweg: 
Ootmarsum, stadje in het Franse keizerrijk [historie 1795-1813; 
lijst van mannen in Franse krijgsdienst met geboortedatum, 
plaats en regiment]; P. Braanstra: Een pröätke met Wil Alink 
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[interview]; F. Temmink: 
Hoort wie klopt daar? De 
klopjes van Ootmarsum 
[historie en plaatselijke 
situatie; lijst klopjes uit 
de volkstelling 1748 met 
bijzonderheden; von 
Heyden, ter Enckt, Cre-
mer, Tessinck, Schutte, 
Roepen, Lammerinck]; 
S. Wortelboer: Emigratie 
van Ben en Lucy Wor-
telboer naar Canada 
[familiegeschiedenis, 

1953; Horsthuis, Poelma]; H. Kamp: Een briefkaart uit 1880 
van Ootmarsum naar Apeldoorn [postgeschiedenis; Keukeler, 
Wilmes, Boot].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 23, 2017-4. R. van Dijk: KB-sympo-
sium: Te wapen! [overzicht sprekers en thema]; B. Grothues: 
Johan Graafland (1850-1925), jonkheer en tekenaar; Wapen-
registraties [uitgebreidere vorm dan in GN]; N. Biezen: Ze-
gelstempel Van Tuyll van Serooskerken [beschrijving en ver-
erving]; J.A. de Boo: Het wapen van de Landschap Fivelingo 
[historie en juridische status, zegeles 14e-16e eeuw, kleuren 
wapens van gemeente en waterschap]; H. van Heijningen: 
Wapen basiliek H. Calixtus te Groenlo, voor het Sint-Antho-
ny Gastguis te Leeuwarden, voor Ballum (Ameland) en voor 
Dronrijp.

Heerlijk Ni-js [Wehl]; 2017 nr. 63. H. Sanders: TOP toneel in 
Wehl; M. Pelgrom: Over tantes en treinen [familie van kleer-
makers, later in dienst van lokale spoorbedrijven; GOLS trei-
nennet; Nijsen, Beekman, Meurs]; T. Berendsen-Versteeg: De 
dominee komt voorbij ... [interview met Bram Grandia, predi-
kant te Wehl 2003-2008]; Fragmenten uit het interview met 
Gerrit Wenting [2008; in dialect]; W. Berendsen: Gemoede-
lijkheid met grote gevolgen [onwettige huwelijksvoltrekking 
1936, incompetente ambtenaren, rechtszaak; de gedupeer-
den: Bulsink-van Haeren].

Historische Kring Eemnes, jg. 39, 2017-4. H. van Hees: Bak-
kers in Eemnes door de eeuwen heen (2) [verv., bakkerijen aan 
de Wakkerendijk met bijzonderheden; 18e eeuw: van Resant, 
van Schralenberg, Belderman, van Aken, Tak, Fokking, Hil-
horst; 19e-20e eeuw: Bruijndt, Hoogeboom, van ‘t Klooster, 
Schimmel, Schouten, Bouwmeester, Steenbeek, Sluijter, van 
Eijden, Post, Hoogland]; H. van Hees: Eemnesser merklappen 
(4) [Maas, van Isselt, Taling]; J. Groeneveld: Luchtschip trekt 
spoor van vernieling [1917], en: Over zeppelins, blimps, lucht-
schepen en luchtballonnen; M. van Eijk: Brits luchtschip C26 
stort neer op bakkerij Heek [1917]; B. Snel: Het Boerenleven in 
Eemnes rond 1950.

Historische Kring Loosdrecht, jg.44, 2017 nr. 198. J. Mol: De 
Historische Kring Loosdrecht is 45 jaar geworden [herdenking 
en vieringen]; J. Daams: Herinneringen aan ‘Zonnestraal’ [de 
bekende kuurinstelling voor TBC-patiënten naar een ontwerp 
van architect Duiker]; D. Mur: Van Luther naar Loosdrecht [de 
reformatie]; J. Mol: Een winterse schaatstocht in Loosdrecht 
(11).

Holland historisch tijdschrift, jg. 49, 2017-4. Themanummer 
Holland in de late middeleeuwen: oude geschiedenis, nieuwe 
invalshoeken. C. Fris: Preken en Boerden [sprookspreker Wil-
lem van Hildegaersberch]; P. Naaktgeboren: Hoe dichter bij 
Dordt ... [stadsplanning Dordrecht]; R. Stapel: Holland rond 
1500 [geografische verkenning]; Beeldessay: Lezen in kleur 
[het Hollandse gedrukte boek in de overgangsperiode van 
handschrift naar druk].

De Kostersteen [Bennekom], 2018 nr. 143. E. van Amerongen: 
Huize Selterskamp [bouwgeschiedenis, bewoners: Koopman, 
Koker, Koelman]; A. Nooij: Een schoenmakersfamilie in Ben-
nekom [Post, 1752-1846, boedelscheiding 1820; Folmer, Braaf-
hart]; A. van de Valk: Bennekomse schetsen van Abraham de 
Haen [1707-1748, tekenaar]; M. Bril/A. Van de Valk: Bedevaart 
naar Bennekom/Boer Koekoek [graf ‘Boer Koekoek’ (1912-
1987), politicus].

De Kleine Meijerij, jg. 68, 2017-4. F. Schure: Mijn oom Willem 
van Oppenraaij: van verwondering naar bewondering [uit 

Bemmel, (1847-1930), 
biografie leven, werk en 
functies]; J. van der Loo: 
Bart Mutsaers: honderd 
jaar [verhalend inter-
view]; K. Vermuë: Dr. An-
toon van den Heuvel, de 
eerste arts in Oisterwijk 
[uit Wanroij, (1850-1930), 
opleiding, studie en pro-
motie, en het reilen en 
zeilen van zijn praktijk in 
Oisterwijk]; A. van Roes-
sel: Grote brand in de 
Winkelschehoek in 1888 
in Udenhout [kinderen 

spelen met vuur, 4 boerderijen in de as gelegd; Denissen, van 
de Wouw, de Jong, Heymans]; A. van Dorp: Beelden uit de mo-
bilisatiejaren 1914-1918 (16): Oisterwijk (3) [verv.; van de Ven, 
van Zon]; J. van der Loo: Een merkwaardig notitieboekje uit 
Helvoirt [bakkersgeschiedenis Jo Hoevenaars (1906-1975)].

Krommenieër Kroniek, 2017 nr. 88. J. van der Weide: Het 
Rolredershuis Noorderhoofdstraat 26 te Krommenie [Joon, 
Schoen, de Lange, van Leijden]; E. Schaap: Van Nederlands-In-
dië via Wormer naar Krommenie [Joods roofgoed bestemd 
voor vernietiging toch bewaard gebleven; Rappaport]; W. An-
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drea: Een verdwenen kerk [Vereeniging tot evangelisatie ... 
(lange naam), aan het Visserspad 10, opgericht 1910, ontbon-
den 1964]; A. Dekker: De Verblifa slachtoffers van 1 en 2 mei 
1943 [12 stakers opgepakt, 4 vermoord, de rest naar Duitsland 
gezonden]; C. Berkhout: Bidprentjes.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 51, 2017-4. K. Vernooij, M. Bres-
ser: Cothense mannen als soldaat in Indonesië 1947-1950 
[geschiedenis]; A.J. Gelok: Verzetsmonument in Wijk bij Duur-
stede voor Jantjen Jan van Nijendaal en Cornelis Anthonius 
van Rijn [beide jongemannen opgepakt door de Duitsers 
en uiteindelijk gefusilleerd in 1945]; Interview met W.J. van 
Soest (1928-2010) [uit het Oral history project; schoenmaker 
te Houten].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 20, 2018-1. Z. van der Schagt: Het 
rechthuis in Hei- en Boeicop [tevens herberg, café, winkel en 
stal, 1827-1960, gesloopt; gemeentewapens; de With]; M. Wit-
tebol: Het Groene Kruis Lexmond (2) [commotie omtrent het 
beroep en kwalificatie 1935; Schouten, Siddré, van der Griend 
[feitelijk Van de Griend!], Boele]; G. Janssen: Lexmond in 1967.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 45, 2017-4. N.A. Ha-
mers: Limburg en verwantschappen [met kwst. en verwant-

schapsschema’s; Verzijl, 
Duijckers, Huijsmans, 
Coumans, Patelski]; J.H. 
Hanssen: Een familie 
Thijssen uit Maasbree 
en een heleboel alias-
sen [belangrijke bron: 
het schatboek uit 1688; 
met geneagrammen; 
5 gen., ca. 1620-1845; 
Maessen, Oetgens, 
Heldens, Geurts, Vaes-
sen, Kersten, Boots, de 
Trou, Snellen, Bolte/
Bouten, Vosbeeck, Quij-
ten]; Boekbesprekingen: 

Slangen, Schlangen, Slanghen. Kroniek van een Zuid-Lim-
burgse familie, Heerlijk Leven. Luijten in Zuid-Limburg 1550-
1950, Bestemd voor een geestelijk doel (heer Paulus van 
Laer), Genealogie familie Verkoulen.

Mars et Historia, jg. 51, 2017-4. W.A.J. Zonderop: Zorg voor in-
valide militairen in de 19e eeuw [geschiedenis]; M. Willemsen: 
Dr. Voerman en de Nederlandse ambulance in Bulgarije [(1875-
1926), exm. de Kruijff; legerarts, via het Rode Kruis actief in 
de 1e Balkanoorlog 1912-1913; meermalen onderscheiden]; M. 
Wink: Getrouwheid aan den Koning [vaandel kon. Hollandse 
infanterie van linie, 1807]; W. Maas, W. de Natris: ‘Twice a citi-
zen’ [100 j. KVNRO (reserveofficieren)]; C. Prince: Symposium 
Hollandse krijgsgevangenen [verslag].

Mededelingen [Hist. Kring West-Betuwe], jg. 45, 2017-3. A. 
Mens: De ‘Quaestie Beest’ [schoolstrijd eind 19e eeuw; Kie-
vits, Mieras, Udo].

Met gansen trou [Onsenoort], jg.67, 2017-12. A. van der Lee: 
Kleren maken de man, zelfs in de prehistorie; P.C. de Jong: De 
Sint-Jozefparochie te Drunen 1964-1990;  Baron van Wijden-
bruck: waar rook is, is daar ook altijd vuur? [(1758-1817), rit-
meester van een compagnie Huzaren te Heusden; drankzucht 
en vermeende(?) ontrouw van zijn vrouw Jannet van Oblendre 
met cadet van Hoeij; getuigenverklaringen].
 Idem, jg. 68, 2018-1. N. Dircksens: De gemeentewapens in 
ons gebied [Heusden,Nieuwkuijk, Herpt, Vlijmen, Bokhoven, 
Engelen, Drunen]; M. van Bladel: Herinneringen aan pastoor 
Becx van Nieuwkuijk (1) [1884-1961].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 134, 2017- 3. J.T. Anema, Y. Brou-
wers: Lycklama à Nijeholt. Oudste generaties en de verwant-
schap tussen de tak in NP en de takken in NA [oudste genera-
ties herzien in 1998 nu nader onderbouwd, de verschillende 
takken zijn op één na aangesloten en omvatten in totaal 8 
gen., 1512-1809; Terwisscha, van Coehoorn, van Galama, Lo-
quini, van Osinga, Jelckema, Franckena, van Scheltinga, van 
Andringa, Solckema, Rheen, Ram]; C.P. Briët: Hendrik Willem 
Jacob van Tuyll van Serooskerken (1777-1824) en zijn tweede 
echtgenote Catherine Halsey geb. Will (1780-1841) [moeizame 
zoektocht langs minder gebruikelijke bronnen om tweede hu-
welijk te bewijzen; nageslacht Catherine Will, uit Albany/NY, 
in 3 gen. beschreven].
 Idem, 2017-4. C.J. Kuiken: Dirc Poes [7 gen., ca. 1287-1484, 
fragm.-gen.: Riiswiic, van Bakenesse, van Oegstgeest]; C.A. 
van Burik: De familie Dutrieulx en de uiterwaarde de Poels-
weerd te Wijk bij Duurstede (2) [verv.; wapen en zegelafb.; La 
Meer, van Bijler, Bourgelle dit de la Vacquerie, Fainfes, Lamie, 
van de Poel, van Schoordijck van Rijnauwen]; N.J.M. Biezen: 
Een signet van Ernst Louis van Hardenbroek en Susanna 
Munter [wapen- en zegelafb., 18e eeuw]; P.M. Kernkamp: Was 
Agnes N.N. een dochter van graaf Otto II van Gelre? [verken-
ning naar bewijzen aan de hand van oorkonden en zegels; Ag-
nes was gehuwd met Hendrik III van Borculo; de bewijzen in-
diceren wel de mogelijkheid van verwantschap maar zijn (nog) 
niet doorslaggevend]; add.&corr.: familie Das [Maasschip-
pers].
 Idem, Index 2017.

Nederlands Patriciaat, jg. 95, 2016/2017. Vernieuwde uitga-
ve door een samenwerkingsverband tussen Historisch Bu-
reau De Clercq en Uitgeverij Verloren, onder auspiciën van 
de Stichting Het Blauwe Boekje. Na een inleiding over de 
geschiedenis van het Nederland’s Patriciaat en de opzet van 
de genealogieën worden 13 geslachten behandeld: Cankrien, 
Greidanus (van Wimersma Greidanus, Idema Greidanus, 
Greydanus), Heijse, Houben, Kersten, Laane, van Lede, Noman 
(Van Haren Noman), Pigeaud, Rom (Scherpenhuijsen Rom), 
Scheidius, Smits (Smits van Oyen) en Thijssen (Heerkens 
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Thijssen). In een handig overzicht is aangegeven de herkomst, 
de (kwart)eeuw van de oudst gedocumenteerde voorvader, 
de vestiging in de Republiek (indien van toepassing), de religie 
vóór 1800 en de jaargang(en) van eerdere opname in NP. Het 
geheel wordt afgesloten met een lijst van geslachten opgeno-
men in de jaargangen 1 (1910) t/m 95 (2016/17) en een index op 
deze uitgave.

Nieuwsblad Oud Lisse, jg. 16, 2017-3. R. Grimbergen, A. Heus: 
Van ver gekomen Indië (1) [Guicherit, Hornung]; D. Floorijp: Een 
gokje wagen met Spaanse matten [een muntsoort; voorval 
uit ORA Lisse 1616; van Heemskerck, de Vries]; D. Boogerd: 
Vuurwerk geeft altijd gedonder [1773/74, 1954/55]; A. Heus: 
Johannes (Jo) de Kooker [(1904-1933), rijwielhersteller en So-
lexman, met kwst. 15 kwn.; le Feber, Schering, Oosterhout, Je-
remiasse].

Numaga jaarboek 2017. K. Bouwer: Koeien door de Burcht-
straat [7 eeuwen stadsboeren, historie, verhouding tot om-

meland, mest- en ge-
zondheidsproblemen]; R. 
van Hoften: Het veer van 
Nederasselt naar Grave, 
1381-1929 [verbinding 
Nijmegen-Den Bosch, 
vondst familiearchief 
van Haren – de laatste 
veereigenaren; het over-
zetten van militaire troe-
pen, illegale overzettin-
gen, het veerbedrijf; de 
Quay, van Oyen, de Ruy-
ter]; P. van Wissing: Ou-
der van een ongewenst 
kind. De eerste decennia 

van de sociëteit Dat buigt breekt zelden (ca. 1776-1812) [Bar-
ten, Burick, van Eldik, Eveneder, Scheers, Keer, Pas, van Rap-
pard, Giezendaner, van Roggen]; J. van Gennip: Ad maiorem 
Berchmaniani gloriam! [bewoners van het Berchmanianum 
1929-2016]; A. Nolet: Onderduiken in Nijmegen. De dilemma’s 
van de gezinnen Jakobs en Hinrichs; R. Wolf: Eigenzinnige 
vrienden [L. Frequin, A. den Doolaard].

Onderschoer, jg.39, 2017-4. J. Gortemaker: Herinnering aan 
het Singraven en mr. Laan eind jaren vijfitg (1) [Dissel, Ram-
melkamp]; R. Olde Dubbelink: De verdwenen wereld van schil-
der J.H. Mensink 1876-1952; W. Groothuis: De familie Groot-
huis in Denekamp [verv. en slot].

Ons Voorgeslacht, jg. 73, 2018 nr. 705. C.H. Van Wijngaar-
den(†), L.M. Van der Hoeven: De familienotities van Elisabeth 
Willemsdr Cortenhouff [(1600->1685), van Paluda, van Cleeff, 
Sas, Geens, van de Pol, van der Keesel]; J. Heemskerk: Dopen 
te Sluipwijk 1647-1654 [transcriptie van een protocol uit het 
kerkarchief (beheersnummer R087, inv.nr. 1); DTB vangt pas 

aan 1686; Branden, Meertens, Roel(e), de Bruijn]; J.F. Wendte: 
Kapitein op de binnenwateren Pieter Lieffkint [Dubbelaert, 
van Spithoven (uit Beusichem)].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 34, 2017-4. W. Groot Enzerink: De cholera-uitbraak 

aan boord van de South 
Carolina in 1854 [lijst 
slachtoffers (17) met bij-
zonderheden, herkomst 
en data]; G.J. Goorman: 
Wie is Willem Altena (ovl. 
1789), vervolg [Koekoek, 
Haarman, Brunsvoorde, 
Brekvoort]; J. Demkes: 
Vernieuwde website 
OTGB; J.A. Bakker-ten 
Have: Parenteel van 
Derk Peters Klein Men-
sink (2) [Mensink, Wil-
sink, Vriesekolk, Horst-
man, Hulshof, Springop, 

Oltvoort]; W. Groot Enzerink: Familie Weenink van het Stroo 
[vererving van het Stroo sedert eind 18e eeuw; veiling en sterf-
huis 1870 en vertrek naar Bethlehem, Albany Co./NY; dochter 
Henrica werd suffragiste en 4x afgevaardigde voor de jaar-
lijkse conventie in NYCity]; E. Reuzel-Gerritsen: Diverse kwar-
tierstaten Hulshof (2): kwst. Gerrit Willem Hulshof [kwn. 1-255; 
exm. Ruegebrink; Roering, Plante, Obelink, Bos, Honders, 
Bleumink, Bussink].

Oud-Dordrecht, jg. 35, 2017-3. B. Ibelings: De pronkbeker 
van Mr. Jacob Pauli (1532-1596) [getekend door Mr. Gerard 
Schaep Pzn (1599-1655); de familierelatie Schaep-Halling, wa-
penkwst. (NB: in onderschrift en tekst foutief aangeduid met 
stamboom) Halling-van der Bies en portretten]; G. van Enge-
len: Stereofoto’s van Dordrecht: Jan Lagendijk, zijn collectie 
en de sluimerende schat in het archief; E. van Dooremalen: 
Het ‘Goudleerhuis’ aan de Spuiweg [kamer met goudleerbe-
hang uit 1686 in Museum van Gijn; historische ontwikkeling 
goudleermakerij in Dordrecht, belang historische kaarten; de 
Reijmers (uit Brussel), van den Kieboom, Bosmans (uit Me-
chelen)]; R. Haan: Van Bontderbaen tot Dordtwijk [landgoed 
Dordwijk en ontwikkeling eendenkooien in het omliggende 
gebied; Boeskoop, Cath. van Boetzelaer vrouwe van Praet 
en Woestine en de heerlijkheid van de Merwede (1578), van 
Leijden van Leeuwen, Cuyp, Onderwater]; R. Landman: Vio-
list, pianist en componist Willem Kes, dirigent in Dordrecht 
[1879-1888]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (26) 
[chirurgijnskwesties; de Herde, van Bronck, de Moeler, Bae-
ten, Nering]; P. van den Hooff: De gaper: een kleurrijk herken-
ningspunt in het historisch straatbeeld van Dordrecht; J.M.A. 
van Wageningen: Grijpt als ‘t rijpt. Omtrent de Mels Brothers 
in Andalusië [aanv. op eerder artikel over fam. Mels met nog 
2 zonen]; H. van Heeren: Vryen Inweert die men gemeenelijk 
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heet Grooten Waert [ontginningsgeschiedenis]; M. van Mou-
rik Broekman: Henk Visscher: een leven lang op de bres voor 
het landschap [interview]; G. van Engelen: Dordtse Nieuwe 
Beerpolder na 43 jaar geherfotografeerd; M. van Vliet: Het 
eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (4) [verv.].

Oud-Meppel, jg. 39, 2017-4. L. van der Voort van der Kleij: 
Zoekplaatjes (5): Meppeler schilderstukjes [schilderijen ver-
binden met kadastrale kaarten; identificatie locaties; Worst, 
Smink, Geursen, Arendshorst]; C. Bosma: Harm Smeenge, een 
Drentse onderwijspionier om in herinnering te houden [1852-
1935]; L. de Harder: Belevenissen tijdens de turfvaart naar 
Meppel en omstreken (5); D. Eskes: Oorlogsdagboeken van 
Egbert de Vries [1918-1963].

Oud-Woudenberg, 2018-1. Een doosje op zolder [van de rid-
derhofstad Geerestein te Woudenberg, vol met lakstempels 
in velerlei vormen en materialen en van diverse generaties; 
Hooft, Kluppel].

De Proosdijkoerier [Ronde Venen], jg. 33, 2017-4. C. Woerden: 
Zwembaden in Uithoorn; F. Compier: Vinkeveen en Waver-

veen in 1933 (2) [verv.]; J. 
Frankenhuizen: Met hem 
begon alles: Jacob Ver-
dam [secretaris van het 
gerecht Mijdrecht in de 
Bataafse Tijd; bekleed-
de diverse functies in 
rechtspraak, bedijkingen 
en verveningen, burge-
meester 1825-1851]; P. 
van Buul: De opmerke-
lijke geschiedenis van 
de families Treur en 
Verboom [dramatisch 
familieverhaal rond 
frauduleus handelen, 

vlucht naar Amerika, liefde en dood en minderjarige kinderen 
die worden teruggestuurd naar Nederland, alles tussen 1910-
1925]; R. Hartsink: De Wasscherijen aan de Plassen [historisch 
overzicht en beeldverhaal]; P. Grundmann: Oorlogsherinnerin-
gen van een jong kind [*1933; autobiografisch].

Scyedam, jg. 43, 2017-4. M. Ames: Schoonheid van Schiedam 
mag niet verloren gaan [interview met Ruud Poels]; J. van 
Hees: Het laatste lid van ‘Schiedam 45’ [kunstenares Cor Jop-
pe (1909-1976), exm. Montfoort]; J. Jansen, C. Nieuwendijk: De 
Schiedamse Marten en Oopjen - Aanwinst [portretten van P.T. 
van Cloon x A.C. Löve; 18e eeuw]; A. Broeren-Rip, J. Jansen: 
Markante dorpsfiguren blijven voortleven [Meijers, Verbakel, 
van der Loo, van der Kuij, Quartel]; L. Meijer: Toen ... [interview 
Jan van der Meer]; H. Noordergraaf: Tot Heil der Maatschappij 
[leven en werk van dr. C.J. Vaillant (1818-1914), gemeentearts, 
lid Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Facultieve Lijkver-

branding, hijzelf was crematie nr. 1 in Velsen!]; D. de Kool: Ter 
ere van de familie De Brauw [epitaaf in de kerk van Kethel].

n Sliepsteen, jg. 33, 2017 nr. 132. Smederij & Machinefabriek 
Rondhuis [bedrijfsgeschiedenis; sinds 1898]; G. Schafraad: 
Het Zeggelt, rustige woonbuurt dicht bij het centrum; Wubbo 
de Groot – Twentse folkloristische gebruiken; N. Mol: De En-
schedese Jacobuskerk van 1864 [vervangen in 1933, weinig 
bekend, nader onderzoek]; De plaquette in de centrale hal van 
het treinstation in Enschede [gevallenen WOII; Ekelhof (NB: 
onder zijn foto staat per abuis Elshof), Krol, Moerkotte, Pan-
ders].

De Sneuper [Dokkum], jg. 30, 2017-4. A. Zijlstra: Woning- ruim-
tenood in de gemeente Dokkum tot 1925; M. Bruining-Hoeks-

ma: Dezelfde voorou-
ders als ... Peter Tuinman 
[diverse geneagrammen; 
Atsma, Kasje, Benedic-
tus, Hoeksma, Bloem-
bergen, Nicolai, Buma]; 
J. Boersma: Zwarte 
Lydia [uit Oudwoude, 
(1873-1936); Hettinga, 
Terpstra, Visser]; R.J. 
Broersma: Wapen & vlag 
van Westdongeradeel 
(1); I. Dragt: Nog eens 
iets over het wapen van 
de Friese Admiraliteit; 
D. Douma, R. Tolsma: 

Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945 (4) [verv.].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], 2017 nr. 118. T. van 
Noorden: Herberg De Voetangel op 17e en 18e-eeuwse af-
beeldingen [kunstenaars: Rademaker, Brouërius van Nidek, 
Schenk, Stellingwerf, Schouten, Tavenier]; A. de Boer: Monu-
ment, de actualiteit van geschiedenis; W. Welling: Eigenaren 
en bewoners van het Huis ‘Karma’, Julianalaan 32 te Ouderkerk 
[Hoogenhout, Wesseling, Rietveld, Hoogendoorn, Balder]; K. 
Groot: Het gemeentewapen van Ouder-Amstel [overeenkom-
sten met wapens van: Persijn, Zael, Eggert].

De Stamboom, jg. 20, 2018-1. Z. Erkelens-Aanen: Een goed 
voorbeeld [testament 1772, erfgenamen in 3 verschillende 
staken van de wederzijdse families; Hofman, Bos, de Baat, 
Zeun]; J. Mouthaan: Van kwaad tot erger ... [lenen om een an-
dere lening af te lossen, faillissement; Westerhout, Liefheb-
ber, Peel]; J. Mouthaan: Een Recter flesje [familie uit Veenen-
daal, 1759; drogisterij, fabrikant van Roosvicee]; Genealogie 
van Cornelis Jansz Langerman [verv.; gen.VII-VIII; Kraaijeveld, 
Koppelaar]; Kwartierstaat van Arie van Tilburg [verv.; Baten-
borg, Droogendijk, Snel, van Lugterhof, Kleijndier, Snoek, Ka-
lis, Ringelanth, Haertogh, van Troije].
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Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 32, 2017-4. P. den Har-
tog: Famillieverhoudingen [attest 1737; Bootster, van der 
Graeff]; H. Aardoom: Verhalen uit de Vierschaar: ramkraak 
[Bokselaar, Slikkerveer, van der Kulk]; M. Verhoef: Bekende 
IJsselmondenaar: Jaap Bijl [(1924-1970), kunstschilder, recla-
meontwerper; kwst. 1-31 kwn; den Braber, Koning, Gebraad, 
Bras]; M. Verhoef: Ophef in ‘t dorp. De verdwijning van Cor-
nelis Noppen [*Woerden 1884, ambtenaar ter secretarie te 
Zwijndrecht, buitengewoon veldwachter, gemeentesecre-
taris te Kloetinge, daarna te IJsselmonde; in 1929 geruchten 
over fraude en ‘verdwenen’, eervol ontslag 1929, ovl. 1972; 
stamreeks 3 gen., 1803-1986]; J. Houdt: De ‘Jodenstee’ in IJs-
selmonde [ligging, naamsverklaring; van Blankenstein, Bek-
kers].

Van Zoys tot Soest, jg. 38, 2017-4. T. Hartman: De ‘Van der 
Huchtscholen’ in Soest [historie]; R. van Hal: Zusters Augusti-
nessen van Heemstede [einde congregatie in Soestdijk na 110 
jaar]; T. Hartman: Wie is Martijn da Costa, onze nieuwe voor-
zitter? [interview plus lijst voorgaande voorzitters]; J. de Mos: 
De Postweg in Soesterberg [historie postroutes en diensten 
1687-1879]; A. Roest: Herinneringen aan de Tweede Wereld-
oorlog [Straver, van Breukelen, Priem, Hilhorst].

Westfriese Families, jg. 58, 2017-3. Kwartierstaat van Annie 
Marie van Zandwijk [kwn. 1-31, Roosch, Metselaar, Liefheb-

ber, Manneveld, Veter, 
Baars, Kossen]; Een bij-
zonder document uit de 
familie Eriks en De Heer  
[crowd-funding door 
een arme onderwijzer 
om een remplaçant te 
stellen, lijst intekena-
ren met bedrag, 1836; 
kwst. Jan Pieter Eriks 
(1905-1998), kwn. 1-15 
met kinderen; de Heer, 
Schoorl, Rentenaar, Go-
vers]; Kwartierstaat van 
Hendrika Grietje Bakker 
[(1904-1994), kwn. 1-15; 

Ossen, Bood, Twisker, Mulder]; Aanvullingen kwst. Manneveld 
en vervolg [kwn. 128-6145 (met hiaten); van Egmond, Francis, 
Peetoom, Kinten, Stroomer, ‘t Hart, Idenburg]; Stamreeks 
Willem Singer (1928-2009) [8 gen., ca. 1725-2009; Prins, Kollis, 
Schuurman, Dral].

Zyper Historie Bladen, jg. 35, 2017-4. J. Boots: De melkschuit 
van melkfabriek De Eensgezindheid [historie melktransport]; 
W. Kramer: Noodbrug Burgerbrug [1967]; D. Jimmink: ‘T Zand 
(N-H) in prentbriefkaarten (1) [met historische info]; I. van 
Stuijvenberg: Zomaar een vraagje ... !? [aanleiding tot een bij-
zondere ontmoeting].

Zicht op Haringcarspel, jg. 26, 201 nr. 53. D. de Kraker: De 
Eeuwige Dokter Groenhart (1) [*1912 in Dirkshorn, biografisch 
verhaal]; Brieven aan Cornelis Mosch (6); T. Koenis: Warmen-
huizen in de 19e eeuw [uit Aardrijkskundig Woordenboek der 
Nederlanden]; M. Hoogeboom:Vergeten priesterzoon Pater 
Tesselaar [(1872-1937), exm. Stet; met twee broers naar de 
VS geëmigreerd en aldaar priester geworden]; S. Schipper: 
Warmenhuizen markt in Schoorl [15e-20e eeuw]; R. Jonker: De 
Razende Aap; en J. Ligthart: Naar de veiling [beide korte vei-
lingverhalen].

Afdelingsbladen
11 en 30, jg. 23, 2018-1 (89). M.L. Krips: ‘Binne jo ien fan Krips 
en Molenaar?’ [voordrachtskunstenaars eind 19e/begin 20e 

eeuw]; T. Slof: Rem-
brandt en Friesland 
[1657; van Uylenburgh, 
Hoogsaet]; G. van der 
Plaats: Geneagram 
Rients Gratama en 
Gosse van der Plaats 
[ g e m e e n s c h a p p e l i j ke 
oudbetovergrootouders 
huwen in Oosterlittens 
1718]; C. van der Veer: 
Vier generaties [musi-
ci 1884-2004; van der 
Veer, Blomhoff]; M. Kist: 
De keramist Melis van 
der Sluis en zijn verre 

verwanten [uit Heerenveen en Amsterdam; 1763-1931]; M. 
Bruining-Hoeksma: Willem Bartel van der Kooi [(1768-1836), 
schilder uit Augustinusga, voorouders verwant aan auteur 
1543; Haisma, Itsma, Graetingha]; A. Hoekstra: De voorouders 
van de blokfluitbouwer Hans Coolsma [stamreeks 9 gen., ca. 
1670-1991, relaties met Indië; Gerretson, Nauta]; A. Vlas-
blom-van Maanen: De gebroeders Accama en hun schilderijen 
[schilders in de 18e eeuw; 4 gen. Accama 1629-1821; overzicht 
werken waaronder verschillende Friese Nassau’s en Burma-
nia; Bates, Harsma, Mouter, van der Leij, (van) Erkelens].

1340 [Rotterdam e.o.], jg. 31, 2018-1. M. Bouwma: Genealogi-
sche zoektocht van een nieuwkomer; J. van Andel: Terugblik 
bezoek Brabantdag familiegeschiedenis 4-11-2017.

Gene Ver, jg. 20, 2017-4. F. Savelkouls: De ouders Hendrik Sa-
velcoul [heetten beiden Savelcoul; methodisch uiteenrafelen 
van wie is wie (NB: helaas wordt in de analyse niet de relatie 
met de doopheffers betrokken!)]; A. Plasier: Uit de analen 
van pastoor Emanuel Joors en zijn opvolgers [genealogie 
Knooken (Knookenhouwer), 6 gen., ca. 1650-1885; Zuns, Lim-
pens Keulen, Leonarts, Sturmans, Donders, Henskens]; W. 
Donners: Echt Nieuwstadt? [inv.nr. 27 Rollen van de Proces-
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voeringen van de schepenbank Nieuwstadt blijkt grotendeels 
betrekking te hebben op het gebied van de Hoofdbank in 
Echt; oorzaak: dezelfde secretaris Lienart Mengels]; Genea-
logie en privacy [lezing, regels]; Nederlandse mijnwerkers bij 
de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (16) 
[verv. en corr.].

Gens Propia, jg. 2018 nr. 90. Verslag lezing Dennis Verhoef 
over bronnen vóór 1650; M. Kwant: Familiegeschiedenis Fe-
nenga [afkomstig van Schiermonnikoog; met kwartierblad 31 
kwn.; Ritsema, Klontje, Donnema, Karst]; J. Kuijlman: De on-
dergang van de Tien Gebroeders [scheepsverhaal, schipbreuk 
1850; Hofkamp].

Gepermeteerd, jg. -19, 2017 nr. 76. R. van den Bout: Vóór de 
invoering van de burgerlijke Stand [bronnen en interpretaties; 
cijnsregister]; G. Bierings: Presentatie () over mijn genealogi-
sche activiteiten [Bierens, Naundorff]; Ons stukske Brabant 
[boekbespreking; Hamers uit Glavimans, 16e eeuw].

Hollands Noorderkwartier, jg. 31, 2017 nr. 112. D. Lens: Genea-
logie en de NGV in 2025? [beschouwing toekomst; rol DNA]; D. 

Lens: Noord-Hollandse 
predikanten in Nijmegen 
[tableau predikanten in 
de Stevenskerk; Lamnus, 
Smith/Smetius e.a.]; D. 
Lens: Reizen per post-
koets vanuit Duitsland.

Idem, jg. 32, 2018 nr. 
113. F. Schoonhoven: Ver-
volg op het Postkoetsar-
tikel in aflevering nr. 112 
[4 gen. Wubbenhorst 
1691-1841; Donnerberg, 
Deters, Edel]; D. Kaas: 
Genealogie en de NGV 
2025 [is er nog toe-

komst?]; M. van Brenk, M. Luken: Grasduinen in de NGV-data-
base [Swetsman, Vries, IJfs, Bregman, Zwaag]; J. Breggeman: 
Parenteel Jacob Pzn Breghman [6 gen., 1670-1886; van der 
Laen, Braam(s), van Oudendijk, Bakker. Petiet, Spruijt, Fraay].

Koggenland, jg. 32, 2017-4. D. Jager: Wie helpt? [3 gen. ‘Everts’/
Oudt uit Medemblik 1738-1840]; B. de Haan-Appel: Van bloem-
kool, drank en chocolade (3) [verv. familiegeschiedenis; Kreuk, 
Schilder]; D. Jong: Stamboom Jong [vraag over stamvader, 
volgens Myheritage: Riewert Nuweveen (bronnen?); uit Lut-
jebroek, stamreeks 11 gen., ca. 1645-2014; Varkensdooder, 
Keeman, Bommel, Reijn, Hoogendam]; K. Bant: Rechtspraak in 
Winkel [doodstraf en verbanning; Prom, Bant/Band].

Land van Cuijk en Ravenstein, jg. 27, 2018-1. P. Verbiesen: Het 
portret van ... [Hendrika en Johanna Raafs uit Beugen; Hen-
driks, Toonen, Verhagen]; M. Roefs: Kwartierstaat J.E.C. Bei-

siegel [1929-2013; 31 kwn.; Hülkenberg, Huijbers, Selten]; J. van 
Reen: De rechten van een ongeboren kind anno 1747; M. Roefs: 
Armoe troef [historie bedeling en Armenwet, van gunst naar 
recht]; W. Keeris: Amerika, America (17) [Little Chute].

Mededelingenblad Delfland, jg. 26, 2017-4. L. van der Lin-
den: Heerlijkheden in Holland [recensie]; L. van der Linden: 
De voorouders van de Nootdorpse familie van de Sande in 
woord en beeld 1440-1929 [recensie]; Zelf scannen op studie-
zaal Nationaal Archief [gebruiksaanwijzing].

Stichtse Heraut, jg. 30, 2018-1. M. Luken: Struinen in de 
NGV-database [Allart, Weijenbergh]; H. Venema-Braam: Tips 

en weetjes [o.a. Duits-
landdag, DNA-symposi-
um, inkleuren zwart-wit 
foto’s, beeldbank militai-
re historie, negatieven 
kopiëren]; De kinderen 
van François Kuvel en 
Geertruida Schilden (2); 
H. Valkenet: Publicatie 
Van Ramele [vonde-
ling 1808; Roelvink]; H. 
Venema-Braam; Anna 
Juliana, van Neukirchen 
en vernoemen naar de 
Republikeinse kalender 
[Harnink/Horning]; Y. 

Jansen-Linse: Diaconie NH Gemeente Utrecht bedeling 1764-
1777 [verv., 21 gezinnen met bijzonderheden]. Met Namenregis-
ter 2017.

De Twee Kwartieren, jg. 25, 2017-4. Besteding van het schavot 
[aanbesteding om een schavot te maken, 1724, moet in 1 dag 
klaar zijn, kosten ƒ13.-.-; namen van vagebonden]; P. Roosen-
boom: Een mooi verhaal van mijn moeder, maar niet waar 
[de Wildt; afstamming van Michiel de Ruyter ontkracht]; Het 
fotobidprentje van Cornelius van der Maat (1876-1945); D. 
Jager: Literatuur en genealogie (2): Schorshuiden [afstamme-
lingen van Sel en Duquet (beiden Frans) en de Mi’kmaqstam in 
Maine/Quebec; 1698-1978].

Twente Genealogisch, jg. 33, 2017-4. H. Kok: Het ‘Gehannes om 
Johannes’ [gedoe met Johannes Kok, familie uit Baarn/Soest 
als vrijboer in de kolonie Willemsoord 1821; Kok, Westerveld, 
van Middelaar, Beekman]; M. Scholten-Sijses: Betaling van tol 
[tarieven en geschillen met de baron van Hambroick op Huis 
Weleveld]; H. Quinten: Een procesgang in de Eschmarke [Har-
men ten Thije contra Harmen Hoftekoesveld 1775-1781; mis-
handeling, meineed en uitlokking]; J. Oude Munnink: Gezocht, 
Jacques Narcisse Denier [wegens laster artikelen in de krant 
in Antwerpen 1819; persvrijheid zo kort na de val van Napole-
on moest nog op gang komen]; J. Kuijlman: De landmeter ver-
telt [over het veldwerk van het kadaster].
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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

Enquête
De op initiatief van ons hoofd Communicatie, Bea Werner, 
gehouden enquête heeft een respons opgeleverd van circa 
25%. Dat is een felicitatie waard, niet het minst aan de le-
den die massaal hebben gereageerd. Op de kopijsluitings-
datum voor deze aflevering van Gens Nostra (1 oktober 
2018) zijn nog weinig inhoudelijke mededelingen te doen. 
Wel kan worden gezegd dat het overgrote deel van de 
respondenten tevreden is met de NGV als vereniging. Dat 
is overigens voor het hoofdbestuur geen reden om stil te 
gaan zitten, want onder het motto ‘elke dag kan alles beter’ 
is er nog veel te doen. Voor tussentijdse informatie over de 
resultaten van de enquête verwijzen wij naar onze digitale 
nieuwsbrief.

Algemene Vergadering

Het hoofdbestuur is druk doende om de Algemene Verga-
dering van 25 november voor te bereiden. Dat betekent 
dat intensief wordt besproken waar we nu staan en welke 
activiteiten we komend jaar gaan ontplooien. Daarbij moe-
ten wij keuzes maken, want de middelen zijn niet onbe-
perkt. In het licht van dienstverlening aan de leden en het 
werven van nieuwe leden zetten wij sterk in op ICT-activi-
teiten, educatie en communicatie. Wat het precies gaat 
worden kunnen jullie lezen in de stukken voor de Algemene 
Vergadering die onder ‘Van het hoofdbestuur’ op de web-
site zijn gepubliceerd. Bij de activiteiten hoort ook een 
inzicht in de baten en lasten van 2019, ofwel de begroting 
2019.

Samenwerking

Het moet mij van het hart, hoewel een aantal afdelingen 
keurig aan zijn verplichtingen voldoet, dat het vervelend 
is dat nogal wat afdelingen gemaand moeten worden om 
tijdig hun (financiële) gegevens te overleggen. Dat zou an-
ders moeten en kunnen binnen onze vereniging. Elke keten 
is zo sterk als de zwakste schakel.

Afdeling Nationaal
Ook de NGV wordt, zoals meer verenigingen, geconfron-
teerd met een teruglopend aantal leden. Dat vertaalt zich 
in minder vrijwilligers. In veel afdelingen zijn vacatures 
voor bestuursleden. Denk er eens over na of je als vrij-
williger zou kunnen bijdragen aan jouw afdeling. Minder 
vrijwilligers en minder bestuurders heeft ertoe geleid dat 
verschillende afdelingen zonder besturen zijn komen te 
zitten en er zullen er meer volgen. Zoals bekend neemt het 
hoofdbestuur op grond van onze verenigingsregels het 
bestuur van die afdelingen over. Dat kan geen blijvende 
zaak zijn. Daarover heeft het hoofdbestuur eerder bericht 
in de nota ‘De NGV op weg …’. Zoals daarin aangekondigd 
heeft het hoofdbestuur de afdeling Nationaal (NAT) opge-
richt waarin de leden van de afdelingen die zonder eigen 
bestuur zitten, worden ondergebracht. Binnen de afdeling 
NAT onderscheiden we werkgebieden die samenvallen 
met de gebieden van de opgeheven afdelingen. De eerste 
voormalige afdelingen die het betreft zijn de afdelingen 
Den Helder e.o. en Apeldoorn e.o. Uiteraard kunnen leden 
zich altijd aansluiten bij een andere afdeling indien ge-
wenst. Wij proberen in de werkgebieden activiteiten te 
organiseren met behulp van leden van de voormalige afde-
lingen. Indien de betrokken afdelingen er zelf voor kiezen 
zich aan te sluiten bij een andere afdeling, blijft uiteraard 
toevoeging aan de afdeling NAT achterwege. Daarvoor is 
wel actie nodig van de desbetreffende afdeling.

mr Peter de Bruin voorzitter
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties 
opgeven via het profiel op de website, of melden via het 
emailadres ledenadministratie@ngv.nl of per post aan 
nevenstaand adres.

Opzegging lidmaatschap 
Schriftelijk vóór 1 december van het lopende kalenderjaar via het 
profiel op de website, of aan ledenadministratie@ngv.nl of per 
post aan nevenstaand adres.

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

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

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

Doelstelling Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van 
de genealogie en heraldiek, de verbreding en verbreiding van de 
kennis daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging 
beoogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.

ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de 
NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvan-
gen erfenissen en schenkingen.
Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de in-
komsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging.
Het adres van de vereniging is: Postbus 50, 3980 CB Bunnik.
info@ngv.nl • www.ontdekjouwverhaal.nl • Facebook: Nederland-
se Genealogische Vereniging

Losse exemplaren
Losse exemplaren kosten € 7,70, aanvragen bij de Dienst Bestel-
lingen. Na betaling van de toegezonden factuur worden de tijd-
schriften toegezonden.

Website
Op de website van de NGV is onder https://ontdekjouwverhaal.
nl/gens-nostra/ voor ingelogde leden Gens Nostra op het beeld-
scherm te lezen en is er aanvullende informatie over het blad te 
vinden.
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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


