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Met dit eerste nummer van 2019 verschijnt Gens Nostra in 
een nieuw jasje. Het Heraldisch Tijdschrift wordt als midden-
katern toegevoegd aan Gens Nostra en samen verschijnen zij 
in de nieuwe huisstijl. Doel is om een breder publiek dan voor-
heen kennis te laten nemen van de heraldiek. Beide redacties 
blijven hun werk zelfstandig verrichten maar stemmen het 
redactiewerk op elkaar af zodat er één gezamenlijk blad ont-
staat. Niet-leden van de NGV, die een abonnement hebben op 
het Heraldisch Tijdschrift, ontvangen een los HT-katern om de 
twee maanden.

Gens Nostra begint met een bijdrage van Antonia Veldhuis 
Joost Jans des Baljuws dochter, het leven van een Alkmaarse 
vrouw uit de zestiende eeuw. De familie van Joost Jans kwam 
uit een bastaardtak van het geslacht Van Egmond.
Maarten Larmuseau neemt ons in Back from the dead – Wat 
gepuzzel van DNA-fragmenten leert over een Afrikaanse voor-
vader mee naar de wereld van DNA voorouderonderzoek en 
naar voorouders uit Afrika. Aanleiding was een verzoek van 
Annemieke van der Vegt om te achterhalen of zij mogelijk af-
stamt van Christiaan, een zwarte jongen die in de achttiende 
eeuw geboren werd op de Kust van Guinee en als gestolen kind 
naar Nederland werd verhandeld. Al spoedig komen we daarbij 
terecht in vergelijkbaar onderzoek dat in IJsland is uitgevoerd 
en lezen we welke rol DNA onderzoek daarbij speelde.
Een in de Groninger Courant van september 1845 vermelde 
redding van een jeugdige drenkeling is de aanleiding voor een 
uitgebreide familiegeschiedenis door Petronella Elema geti-
teld De geredde drenkelinge, of de families Wendel en Faet/
Vaart. Het staat vol met lokale historische gebeurtenissen 
gerelateerd aan de families Wendel en Vaart. Van Hans Nagte-
gaal verschijnt de bijdrage De kwartieren van mr. Adriaan Cor-
nelisz van der Goes, weer een kwartierstaat uit de Kwartier-
staten van Delftse Vroedschappen van mr. Willem van der Lely, 
burgemeester van Delft (1698-1772).
Hermine E. Dekkers-de Kok en Paul D. Meijer presenteren een 
Amsterdamse familiegeschiedenis getiteld Van Rossen: boek-
binders, uitgevers en drukkers. Zij gaven hun naam aan een 
uitgeverij en drukkerij die vooral bekend is geworden door uit-
gaven op medisch gebied. Rene Ros beschrijft in Wie waren de 
1004 militairen in de Beemster? Een digitale speurtocht naar 
hun namen en levensloop de geschiedenis van de Stelling van 
Amsterdam en hoe de archieven van deze Stelling een nuttige 
bron voor genealogisch onderzoek kunnen zijn. 
We wensen u veel leesplezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn

Van de voorzitter
Laat ik als uw nieuwe voorzitter beginnen met u allen en hen 
die u dierbaar zijn voor 2019 een gelukkig nieuwjaar, een goe-
degezondheid en een spannende zoektocht naar uw familie-
geschiedenis te wensen.
Voor u ligt het nieuwe blad Gens Nostra met daarin opgeno-
men in het midden als katern het blad Heraldisch Tijdschrift. 
Elk blad met zijn eigen jaargang, nummering en redactionele 
verantwoordelijkheid. Wij hopen met deze samenvoeging dat 
meer lezers geïnteresseerd raken in zowel hun familiegeschie-
denis als in heraldiek of te wel wapenkunde. Uiteindelijk kunt 
u uw familiegeschiedenis complementeren met een reeds be-
staand familiewapen, mits afgeleid van uw naam en oorsprong, 
of een nieuw familiewapen. 

Ook in 2019 staan de afdelingen voor u klaar tijdens hun voor-
ouderspreekuur, stamboomcafé e.d. met presentaties, lezingen 
en het beantwoorden van uw vragen. Voor bijzonderheden ver-
wijs ik gaarne naar de afdelings agenda’s. Daarnaast kunt u ook 
ons informatiecentrum te Bunnik bezoeken en wel op woens-
dag op afspraak, elke donderdag en tweede zaterdag tussen 
10 en 16 uur. Kortom: een zoektocht naar de ontdekking van uw 
verhaal waarbij de NGV en haar 25 afdelingen u kunnen helpen.
In 2019 vieren weer een groot aantal afdelingen hun jubileum-
jaar: Gooiland (70 jaar), Kempen en Peelland (65 jaar), Twente, 
Flevoland en Oostelijk West-Friesland (alle 35 jaar).
De afdeling Betuwe organiseert samen met de Evenementen-
commissie NGV een symposium met de titel: ‘Dochters van 
Eva’. Het gaat hierbij over de aspecten van het onderzoek naar 
en de resultaten van vrouwspecifiek DNA. Ieder kind heeft 
DNA van zijn vader en moeder. Maar het DNA in de energie-
centrales in iedere cel, het zogenaamd mtDNA, kan alleen door 
moeders worden doorgegeven aan haar kinderen. Met mtDNA 
zijn dus uw voormoeders en haar zusters op te sporen. Het 
symposium wordt gehouden op 19 september 2019 in Tiel in 
theater Agnietenhof van 10 tot 17 uur. Aanmelden en meer in-
formatie op www.dnaintiel.nl.
Begin september 2018 is een onderzoek gehouden onder 
alle leden van de NGV. Hiertoe kregen alle 5.679 postleden 
een papieren vragenlijst bijgevoegd bij Gens Nostra, die men 
(gratis) kon retourneren aan het NGV-antwoordnummer. De 
presentatie van de resultaten kunt u vinden op onze website  
www.ontdekjouwverhaal.nl.
Ik hoop u dit jaar te mogen ontmoeten op de diverse bijeen-
komsten en in ons informatiecentrum te Bunnik. Tenslotte al-
len veel leesplezier met dit vernieuwde Gens Nostra en Heral-
disch Tijdschrift.

Jos Taalman

Van de hoofdredacteur
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ANTONIA VELDHUIS

Het leven van een Alkmaarse vrouw uit de zestiende eeuw

Joost Jans, des baljuws dochter

Sommige voorouders spreken meer tot de verbeelding dan anderen omdat ze 
dapper, sterk, rijk, heldhaftig of van adel zijn. Bij mijn voormoeders sprong Joost 
Jansdochter, mijn kwartiernummer 24.277, er uit. Ik vond haar bijzonder omdat ze 
twintig (!) kinderen ter wereld bracht. Ik heb menig vriendin na de bevalling van 
het eerste kind horen zeggen: ‘Dat is eens, maar nooit weer’. Joostgen Jansdochter 
beviel twintig keer.

1. Portretten van Augustijn van Teijlingen en Joost Jansdochter, geschilderd door Jacob Corneliszoon van Oostsanen. Bron: Museum Boijmans van 
Beuningen, Rotterdam.
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We schrijven 1506: Joost krijgt een baby, we schrijven 1507: 
Joost krijgt een baby, we schrijven 1508: Joost krijgt een baby, 
enzovoort. Tot aan 1529 toe, twintig baby’s over een periode 
van 23 jaar. In een tijd waarin veel vrouwen in het kraambed 
overleden. Na haar laatste bevalling leefde ze nog 26 jaar, ze 
overleefde haar echtgenoot. Voorwaar - lichamelijk - een ster-
ke vrouw. Een kleine kanttekening hierbij: zij en haar echtge-
noot behoorden tot de elite van hun woonplaats Alkmaar. Ze 
hebben alle kinderen die volwassen werden (in ieder geval 
veertien stuks) een goede opleiding kunnen geven. Er was 
ongetwijfeld hulp in de huishouding en voor de verzorging van 
de kinderen. En mogelijk hielpen ook de ouderen met de ver-
zorging van de jongsten. Bij de geboorte van het jongste kind 
waren de oudsten al het huis uit.

Over de familie van deze sterke voormoeder (Egmond van 
de Nijenburg) en die van haar echtgenoot (Teijlingen/Teylin-
gen) is veel gepubliceerd. De eerste publicatie was meer dan 
honderd jaar geleden. Gerenommeerde genealogen schre-
ven erover. Ik noem mr. J. Belonje, Roel Kaptein, mr. G.J.J. van 
Wimersma-Greidanus en mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. U 
vindt de bronnen onder het kopje Publicaties. Het zijn er eni-
ge tientallen, ik las ze allemaal. Dankzij het digitale tijdperk 
kon ik vrij veel aanvullen. Probleem bij het zoeken naar Joost 
is dat ze voorkomt als Joost, Jooste, Joosgen, Josina, Judith 
en Judoca om zomaar een paar varianten te noemen en het 
feit dat vrouwen vroeger gewoon veel minder in archieven 
voorkwamen dan mannen. Gelukkig bleken Joost en haar zus-
sen een uitzondering op deze regel.

De omgeving van Joost

Joost groeide op in Alkmaar aan het eind van de vijftiende 
eeuw. Het is bijna niet voor te stellen hoe het leven er vijf 
eeuwen geleden uitzag. Denk van de tegenwoordige tijd al 
het straatmeubilair zoals lantaarnpalen, verkeersborden en 
parkeermeters weg, evenals stoplichten, benzinestations, 
viaducten, bruggen en aquaducten. Verwijder in uw gedach-

ten ook auto’s, fietsen, brommers, treinen, scootmobielen 
en vliegtuigen uit het verkeer. En stelt u zich voor dat de 
straten smaller zijn dan nu en dat ze niet geplaveid zijn met 
asfalt of klinkers, maar met zand of keitjes. Het meeste 
vervoer ging per boot, kar, paard of te voet. Uithangborden 
sierden de gevels van sommige huizen. Veel huizen in Alk-
maar waren van hout, voor een deel hadden ze rieten daken. 
Ze hadden overhangende houten of stenen trapgeveltjes 
met kruisvensters en in lood gevatte glasruiten. Hier en daar 
was een bleekveldje. 
Misschien was het leven van Joost en haar ouders een beetje 
zoals we in de tv-serie Upstairs/Downstairs konden zien. De 
serie over een gegoede familie in de negentiende eeuw, met 
personeel in het souterrain. Men had geen stromend water, 
geen elektriciteit, geen snelle vervoermiddelen, geen hygië-
ne zoals wij die nu kennen en geen medische wetenschap op 
‘ons’ niveau. De familie had geld, dus zal er inderdaad perso-
neel zijn geweest. In het kasboek van Joost staat een keer 
joncwyff in de coecken, verder kom ik ze in geen van de vele 
publicaties of archiefstukken tegen. Joost zal hebben leren 
lopen met behulp van het looprek, ze heeft ongetwijfeld een 
rammelaar en/of een rinkelbel gehad. Mogelijk een zilveren. 
Verder zal het speelgoed van Joost hebben bestaan uit pop-
pen, tollen en houten objecten. De mensen in de vijftiende en 
zestiende eeuw waren verstoken van de geneugten van de 
twintigste en éénentwintigste eeuw, maar bomen, water, wei-
land, paarden, koeien, schapen, vogels, vlinders, hazen, konij-
nen en kippen waren er wel. Die zijn tijdloos. Warmte en licht 
kwamen van een open haard, kaarsen en olielampen. Daarbij 
werden verhalen verteld over de voorouders. Deels zijn ze 
(soms later) opgetekend. Met geld was er wel comfort en luxe 
te verkrijgen en kon men het leven redelijk aangenaam maken.
Joost verkeerde in die kringen. Haar ouders gaven elk kind 
een ruim geldbedrag mee bij hun huwelijk (Joost 600 rins
gulden, Jan 1700 rinsgulden en Clara 1000 ponden) en ook de 
kloosters waar de dochters zaten kregen geld. Er was grond-
bezit, huizen en juwelen en er werden ambten gekocht. Ook 
Augustijn en Joost schonken alle kinderen geld bij het huwe-

2. In de omgeving waar Joost woonde zijn aan het einde van de twintigste 
en het begin van de eenentwintigste eeuw veel archeologische opgravin
gen gedaan. Bovenstaande voorwerpen of soortgelijke werden door de 

familie gebruikt. Van links naar rechts: tafelservies, smeedijzeren mes
sen en een bord met katholieke symbolen. Alles uit de zestiende eeuw. 
Bron: Archeologisch Centrum Gemeente Alkmaar.
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lijk, meestal rond de 800 gulden. Waar Joost verder haar geld 
aan besteedde kunt u verderop lezen.

Haar jeugd

Joost was de oudste van zeventien kinderen, haar ouders 
waren Jan Gerritzoon en Joost (Judith) Heereman. Haar va-
der was onder andere baljuw van de Nijenburg (hij pachtte 
het slot), een ambtenaar binnen het stadsbestuur die veel-
al belast was met de rechtspraak. Jan en Joost trouwden 
in 1483. Op 2 december 1484 werd dochter Judith (Joost), 
geboren. Waarschijnlijk woonde het gezin op het slot de 
Nijenburg in Oudorp bij Alkmaar. Twee van Joost’s zussen 
(Catharina en Maria) gingen het klooster in en ook broers 
Jacob, Gerard en Hieronimus kozen voor een geestelijk 
ambt. Vier kinderen zijn jong overleden. Op achttienjarige 
leeftijd trouwde Joost met de tien jaar oudere Augustijn 
van Teijlingen (Teylingen). Er werden ten overstaan van de 
leenmannen van de Grafelijkheid van Holland huwelijks-
voorwaarden gemaakt op 24 mei 1503.1 Aanwezig waren 

haar beide ouders. Augustijn bracht enige stukken land in, 
Joost kreeg van haar ouders 600 Rijnse guldens mee. Aar-
dig vond ik dat er een bepaling in het contract was toege-
voegd wat er met het bezit moest gebeuren indien Joost 
Jansdochter oflivich wort zonder blivende blijckende ge
boorte achter te laeten. Oftewel zou overlijden zonder kin-
deren na te laten. De bepaling was, zoals we nu weten, niet 
nodig geweest.
Wat speelde er in Alkmaar in de tijd dat Joost leefde? In 
1470 was men begonnen met de bouw van de Sint Laurens-
kerk, in 1520 was hij voltooid. Joost en haar familie lieten er 
de kinderen dopen en ze hadden daar een eigen grafkelder. 
In 1492 was de opstand van het kaas- en broodvolk. In 1509 
begon de bouw van het stadhuis, dit kwam in 1520 gereed. 
In 1513 werd Johannes Murmellius rector van de Alkmaar-
se School, die leerlingen trok van ver buiten de provincie-
grens. Het aantal inwoners van Alkmaar in die tijd bedroeg 
ongeveer 4000 zielen. In 1517 kwam aan deze bloeiperiode 
een eind toen Alkmaar werd aangevallen door de Arumer 
Zwarte Hoop, een Fries rebellenleger dat door Pier Gerlofs 

3. De zeven werken van barm
hartigheid door De Meester van 
Alkmaar, 1504. Het schilderij hing 
van 1504 tot 1916 in de Sint Lau
renskerk in Alkmaar, daarna ging 
het naar het Rijksmuseum in Am
sterdam. 
De hongerigen spijzen, de dor
stigen laven, de naakten kleden, 
de vreemdelingen herbergen, de 
zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken en de doden begraven. 
Bron: Rijksmuseum Amsterdam, 
www.rijksmuseum.nl.
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Donia (Grutte Pier) was gevormd en zich verzette tegen de 
Habsburgers en Saksen. De Friezen brachten grote ver-
woestingen teweeg.2

Tot aan de zestiende eeuw lag Alkmaar in een merengebied. 
Door de landwinning groeide de stad en vanaf 1525 werd geld 
uitgetrokken voor het aanleggen van singels en stadsmuren. 
In 1534 is men begonnen met de vestingwerken aan de zuidzij-
de van de stad.

Bastaards in de omgeving van Joost

De familie van Joost kwam uit een bastaardtak van het ge-
slacht Van Egmond. Ook in haar familie en omgeving was het 
fenomeen bastaard of natuurlijk kind niet vreemd. Het waren 
onder andere:
1.  De broer van Joost, de priester Hieronimus Janszoon, had 

een bastaarddochter Claertgen.3 Er is een akte uit 1604 
waarin Aeriaen vanden Nijenburch, als oudste uit het na-
geslacht van Jan Gerritszoon (zijn grootvader), de aan-
beveling doet aan zijn neef Jan van Teijlingen om de twee 
kinderen van Claertgens zoon Hieronimus, die tot armoe-
de zijn vervallen, jaarlijks twintig caroli gulden te geven 
totdat ze mondig zijn.

2.  De echtgenoot van Joost, Augustijn had een natuurlijke 
dochter Anna, van wie niet duidelijk wordt of die voor of 
tijdens het huwelijk is geboren. Ze wordt genoemd in 1521 
in het testament van haar oom Anthonius en in de stads-
rekeningen van Alkmaar.

3.  Zwager Anthonius, de broer van haar echtgenoot, liet bij 
zijn overlijden in 1525 twee natuurlijke kinderen na: Anto-
nius en Jaqmine.

4.  Een zoon van Joost, Frans, had een bastaardzoon. Hij 
wordt op 10 januari 1541 genoemd in de rekeningen van 
Joost: Noch haer (moeder) gesonden by Yeffgen suster 
omme de man van Coedyck te betalen een geheel jaer t 
onderhouden van Frans broer Basterts zoon. Op 14 febru-
ari 1542 staat er natuurlijke zoon. Op 19 mei 1541 wordt de 
naam van het kind genoemd: Jacobgen.

5.  Neef Adriaen (1522-1604, zoon van Jan, de broer van 
Joost), had een natuurlijke (gelegitimeerde) dochter Maria 
die leefde van 1557 tot 1600.

6.  Neef Gerard (Jans) van der Nijenburch (1520-1588, ook 
een zoon van haar broer Jan), had drie onwettige kinde-
ren: Nicolaas, Jan en Sua. De moeder van de kinderen was 
Margareta Claesdochter. De registratie van de legitimatie 
was in Den Haag op 19 april 1571, hiervoor werd 19 libra [= 
ponden] betaald.4

Het kasboek uit 1540/15425

Dirk van Teylingen deed voor zijn moeder Joost Jansdochter 
de administratie. Over de jaren 1540, 1541 en het begin van 
1542 is die bewaard gebleven. Totaal ruim 30 bladzijden met 
inkomsten en uitgaven (ongeveer 160 vermeldingen) die zijn 
moeder deed met een tiental losse briefjes met verklaringen 

van leningen, giften en verkoop van grond. De rekeningen be-
ginnen met Rekeninge perticulier tusschen Joost Jans dochter 
weduwe van w: Augustin van Teylingen saligen gedachten ten 
eenre ende Dierick van Teylingen rentmr. haer zoon ter ande
re vanden ontfanck ende uutgeven byden selven Dierick van 
Teylingen gehadt van zyne vors. moeders gelden ende renten 
vanden jaere xv ende veertich. Bij praktisch elke vermelding 
wordt de datum en het jaartal genoemd en staat de verant-
woording dat het voor myn moeder of ons moeder is gedaan. 
De opdracht van moeder staat afwisselend genoteerd als: op 
bevel van myn moeder, op begeerte van myn moeder en bij 
believen van myn moeder. De uitgaven van Joost staan geno-
teerd van 20 februari 1540 tot en met mei 1542. Als Dirk zijn 
moeder zelf geen geld kan geven omdat hij op reis is (naar Den 
Haag, Brussel, Brabant), dan doet één van zijn broers (Barte-
mees, Jacob, Job, Frans of Floris) dit. Op de eerste paar blad-
zijden worden de huurders van haar landerijen genoemd. Dit 
zijn: Jan Janszoon (erfgenamen) en Rens Claeszoon, beide uit 
Dirkshorn, Maerten Vysscher (up Calverdijck) en Jan Pieters-
zoon uit Warmenhuizen, Jan Claeszoon van Oudorp, Willem 
Pieterszoon (Kerklaan) uit Broek op Langedijk, Albert Die-
ricxszoon en Symon Pieterszoon uit Egmond, Cornelis Jans-
zoon, Meynert Dierx en Neel Dierick uit Heiloo, Jan Broers uit 
Uitgeest en Pieter Clements (erfgenamen) te Spanbroek. 
Daarna volgen de lijfrentes. Joost heeft er één op de stad 
Delft, de stad Alkmaar wordt genoemd met betrekking tot 
een lijfrente op Mary Augustinus dochter. In het originele boek 
is door onderzoekers in het verleden hier en daar een kruisje 
gezet of een stukje tekst onderstreept bij voor hen belangrij-
ke notities. Een paar keer wordt in het kasboek de dagelijkse 
marktgang van moeder genoemd. Ze krijgt voor deze bezoe-
ken om de paar dagen geld van Dirk, meestal wordt het ge-
sonden by Yeffgen suster. Vaak staat als verantwoording dat 
het bedrag voor ditten en datten en deen en dander is. Andere 
uitgaven6 die worden genoemd zijn bijvoorbeeld bier (van Cor-
nelis Jan Boeckelszoon uit Delft), russen leer, een webbe (van 
Ryck Raberstzoon van Egmond en van Marytgen Willingen), 
rogge (bij de scout van Enkhuizen), tarwe, laken, zout (van Cor-
nelis Bruyns uit Harderwijk), stro (Jan Gerritszoon van Enkhui-

4. Drinkglazen en een lepel uit de tijd dat Joost leefde. Ze werden in de 
omgeving van het woonhuis van Joost gevonden. Bron: Archeologisch 
Centrum Gemeente Alkmaar.
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zen), turf (op 18 juni 1541 100 manden, besteld bij Jan Willems-
zoon uit Amersfoort), zoete melkkaas (van Gerbrich Otten, ze 
levert ook tarwe), gezouten aal en vaten haring. Verder kom 
ik de aankoop van een os tegen, ze betaalt Dierick Diercxs uit 
Heiloo voor een vet varken, Jan Saskers van Krabbendam en 
Cornelis Janszoon van de Nyenpoirt leveren boter en er wordt 
het een en ander voor de weck geleverd. Andere mensen die 
worden genoemd zijn de brouwer van Delft, schipper Jan En-
gelszoon, Cornelis Basge, de zwager in de Nyenpoirt, het wyf 
van Dynckhuysen, neef Jan Gerritszoon, mr. Oom, gezworen 
landmeter mr. Symon, Frans de messenmaker in Den Haag (hij 
leverde messen met een zwart heft aan Jan Gerritszoon) en de 
man van Coedijk (voor het bastaard kind van zoon Frans). In 

1541 is er een verklaring opgemaakt dat Dirk de administratie 
van moeder Joost netjes heeft afgehandeld, er wordt onderte-
kend door Joost Jansdochter en een paar van haar zonen.

Voor de zonen Jan en Ariaen (beide in Amsterdam) wordt 
door moeder kostgeld betaald (aan Willem Moller), evenals 
voor Lucas (ontvanger is mr. Joachim Walschmr). Ook krij-
gen ze tabbaarts, schoenen, geld voor in de buese (handgeld, 
zakgeld) en leergeld. Er worden toffelen gekocht voor Yeff-
gen (= Eva) en er wordt geld gegeven voor Lucas om musyck 
te leeren. Twee maal is genoteerd dat Jan geld krijgt voor 
zijn coopmanscip in Zwedenrijck en de pastorie van Alkmaar 
wordt betaald voor myn vader saliger gedachtenis.
Op 31 januari 1541 krijgt mr. Jan t Haentgen, doctoir tot Haer
lem, geld voor vier of vijf maal by haer ende haer raedt ge
geven te hebben. In april 1541 kreeg Joost uit de apotheek in 
den Haag ciroop ende zuycker, dit werd door mr. Anthonis 
(doctoir) aan haar gestuurd. In eerdere publicaties worden 
ook notities uit de rekeningen genoemd. Soms werden ze 
verkeerd gelezen of geïnterpreteerd. Zo las ik dat de echtge-
note van Dirk een mantel voor haar schoonmoeder maakt. Er 
staat echter (12 april 1541): Myn wyff (Machteld Suijs) die myn 
moeder gedaen heeft duer haer begeerte haer reys tabbaert 
daer zy dagelicx in haer lange sieckte in sit ende wyff belast 
weder een ander te coopen daer voer hier in uutgeven... Op 
16 september krijgt ze er zwarte voering in. Als moeder naar 
dochter Joost in Haarlem gaat die op it uterst swier is, wordt 
dit vertaald naar ernstig ziek.7 Het betekent evenwel dat de 
dochter op het laatst van haar zwangerschap loopt.

Een paar mooie uitgaven wilde ik u niet onthouden, ze staan 
hieronder letterlijk overgenomen.
Omwille van de leesbaarheid zette ik de Romeinse cijfers om 
in hedendaagse datums, de bedragen liet ik weg:
3 mei 1540: Om haer twee jaer wyffs de huyre te betaelen.
4 mei 1540: Myn moeder heeft van my gehadt drie houten ofte 

5. Schilderij De welvoorziene keuken van Joachim Buecker uit 1566.
Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

6. Bladzijde uit het kasboek van Joost Jansdochter, notitie van 12 april 1541 over de nieuwe tabbaert. Eigen foto.
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wagenscotten omme haer keuckenveynsters off te maecken.
14 juni 1540: Yeffgen gegeven (moeder was uut) omme te be
sigen ind coecken.
19 mei 1541: Mr. Oom gegeven omme de costers te distribue
ren inde memorie van myn s. vader.
29 juli 1541: betaelt cleynemoer de drage mynemoer van 
Frans broer kint 26 weecken onderhoudens van Jacobgen te 
weten van (19 januari tot 20 juli).
13 augustus 154: Betaelt mr. Amelis doctoir in medecinen zyn 
arbeytsloon dat hy nae een halff jaer and myn moeder ge
gaen heeft ende die geholpen nae zyn vermoegen.
14 februari 1542 Vors. betaelt vrouweling by de clockhuys voir 
‘t onderhouden van Frans broers natuerlicke zoon een halff 
jaer off daeromtrent by consent van myn moeder bet.
4 mei 1542: Betaelt ende gegeven de goutsmijt van Delft 
ses ducaten ende een gouden croon omme de ring daer van 
te maecken van Jan broers wyff Celye Pieters een hoepgen 
ende een lat.
6 mei 1542: Noch myn vors. moeder gedaen an gelde omme 
deen ende dander mede te betalen in de bruloft van Jan Gery
tsz. offe zyn dingen mede te betaelen.
9 mei 1542: Noch myn moeder gegeven omme haer joncwyff 
ende ander saecken te betalen inde coecken.

Hoogte- en dieptepunten uit haar leven

Behalve dieptepunten zoals het overlijden van haar kinderen, 
broers, zusters, ouders en partner en de hoogtepunten zoals 
geboorten en huwelijken, zijn er nog een paar bijzondere ge-
beurtenissen in het leven van Joost geweest.
Zo gaf Joost, ter gelegenheid van de geboorte van Maria 
Moons, geboren op 1 september 1532, een cadeau. Dit kunnen 
we lezen in de aantekeningen van Maria haar broer Reinier 
Moons (1523-1571), advocaat bij het Hof van Holland: Is in de 
haechse kerck kersten gedaen, ende waren peeter Carolus 
van Borssele, casteleyn tot Muyden, die te pillegifte gaf NIET 
(sic), Jooste Jans dochter, huysvrouwe van Augustijn van 
Teylingen, die te pillegifte gaf een dubbele poorteguelsche 
schilt.8 Een pillegift was een geschenk van de peter of meter 
ter gelegenheid van de doop.

Op 8 januari 1548 stichtten Joost (dan weduwe van Augus-
tijn van Teylingen) en haar broers de priester mr. Hieronimus 
Janszoon, baljuw Jan Janszoon en advocaat van de Hove van 
Holland Cornelis Janszoon een provenhuis.9 De aandelen van 
de vicarie van 1462 en van 1520, die overschot opleveren, 
moeten een nieuwe bestemming krijgen. Dat moet een wo-
ning worden voor de verzorging van twee of drie mensen. Ze 
moeten bij voorkeur komen uit hun eigen geslacht en worden 
gekozen door de stichters of hun opvolgers.
Joost moest op 2 juni 1552 huis en inboedel verpanden voor 
8000 gulden. Haar 12 kinderen keurden dit op 25 september 
van hetzelfde jaar goed.10

Het overlijdensjaar van Joost

Over het jaar waarin Joost overleed zijn de meningen in de 
gepubliceerde artikelen verdeeld. Soms wordt het jaar 1554 
genoemd, een andere keer 1556. In het grafboek van de Sint 
Laurenskerk in Alkmaar vinden we twee inschrijvingen on-
der de naam Joost Jansdochter. In 1554 is die bailius doch
ter ingeschreven in het kerkregister. In 1556 staat er in dat 
register genoteerd weduwe van Augustijn van Teijlingen is 
sculdig haer graffgelt. Ze komt op 7 mei 1554 nog voor in de 
stadsrekeningen. Omdat de vader van ‘onze’ Joost, de baljuw 
Jan Gerritszoon, al in 1523 is overleden en ze ver daarvoor al is 
gehuwd, ben ik ervan overtuigd dat haar overlijdensjaar 1556 
is. Dit komt overeen met de notitie in het Geslacht-Register 
van de familie Van Egmond. De in 1554 overleden Joost Jans 
is zeer waarschijnlijk haar tantezegger, de dochter van haar 
broer de baljuw Jan Janszoon.

Testamenten 1525 en 153211

Op 1 december 1525 en 10 juni 1532 lieten Augustijn van Tey-
lingen en Joost Jansdochter testamenten opmaken. In beide 
testamenten staat dat het echtpaar gezond van lijf en leden 
is, maar zich bewust is van de zekerheid van de dood en de 
onzekerheid van het uur daarvan. In 1525 is de oudste broer 
(dit staat in de akte, er zijn echter oudere broers, die zitten 
in het klooster) van Joost, Jan Janszoon, baljuw van de Nijen-

7 en 8. Begraafinschrijving van Joost Jansdochter in 
1556, grafboek Sint Laurenskerk en tekening uit het 
GeslachtRegister Van Egmond. Eigen foto's.
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burg aanwezig. Er staat dat ze gemerkt hebben dat zij beide 
oude ende schier ofgaende zijn en dat zij om de affectie ende 
gunste die zij tot malcanderen erdragen en de sorg ende ver
driet die zij beide gehadt ende gelien hebben, int opbrengen 
van achtien kinder, henluyden verleent vanden almachtigen 
godt dit testament willen maken. Ze bepalen dat de langst-
levende tot vrij eigendom alle goederen zal houden zoals 
zij tegenwoordig hebben en in de toekomst nog krijgen. Dit 
zijn: huysen zulver goudt cleynoden houtwerck tynwerk 
copperwerck yserwerck tyne ende wolle. Ende voert vant 
lant pachten ende renten, niets uitgezonderd. Er mag niets 
worden verkocht, tenzij dit is om één van de kinderen geld 
te geven bij het huwelijk of voor het klooster. Als de overblij-
vende opnieuw trouwt moet er gedeeld worden. Er is sprake 
van de voogd van Joost. Haar echtgenoot of broer Jan? Het 
testament van 1532 begint met zeven regels over de keizer, 
de voorzienigheid Gods en het roomse rijk. Daarna de vermel-

ding dat Augustijn en Joost volkomen bij hun verstand zijn, zo-
als uutwendeliken bleeck. Er is nog steeds liefde en affectie 
tot elkaar. De langstlevende moet de onsterflingen ziele van 
de overledene bedenken en krijgt alle goederen in eigendom. 
Dit zijn huizen, huisgeraad, inboedel, tuinen, landen, schulden 
enzovoort. Er moet wel inventaris worden opgemaakt. Als de 
langstlevende opnieuw trouwt, dan zal dese donatie van dese 
bruyckwaer doodt end to nytte zijn. In dat geval krijgen de 
zestien kinderen de helft van de bezittingen.

Geslacht-Register Van Egmond.

In een bijzonder mooi getekend Geslacht-Register Van Eg-
mond, voor de Egmonds van den Nijenburg (sedert 1480), staan 
tientallen tekeningen van wapens en inschrijvingen van geboor-
tes en overlijden van leden van de familie. Verder een uitleg 
over het verschil tussen de verschillende soorten natuurlijke 
kinderen. Ten eerste zijn er, volgens het boek, de kinderen die 
gewonnen werden bij gelijke geboorte van vrouwen van kwa-
liteit en geloof en clandestiene trouw. De tweede categorie 
vormen zij die geboren werden bij slechte, ongekwalificeerde 
personen. Het spreekt vanzelf dat de in het boek genoemde 
bastaardkinderen tot de eerste groep behoorden. De bladzij-
den 14 en 20 (ze verwijzen naar elkaar) hadden vooral mijn be-
langstelling omdat daar het gezin van Joost wordt uitgewerkt. 
Voor de gezinsstaat (elders in dit artikel) hield ik bladzijde 14 
aan omdat daar een exacte beschrijving van dag en tijd wordt 
gegeven. Bij afwijkende datums zette ik die tussen haakjes. 
Controle van de dagen met behulp van eeuwigdurende ka-
lenders op het internet leerde me dat in sommige gevallen de 
genoemde dag niet correspondeert met de datum. Een voor-
beeld van een uitgebreide beschrijving is die van Judith (Joost): 
geboren op donderdag naer St. Andris dagh des avonts te 4 
uijren sijnde den 2 december 1484, sterfft des achtermiddags 
te 4 uijren ao. 1556. Bij diverse kinderen staat genoteerd dat 
ze geboren zijn op de Nijenburgh. Dit zijn: Jan Mourijn, Willem, 
Franciscus, Cornelis, Anna en Catharina. Bij Gerard staat er dat 
hij geboren is in Vriesland. Behalve de mooi getekende wapens 
blijkt de creativiteit van de schrijver/tekenaar uit een getekend 
doodshoofd, zie illustratie (ware grootte 6 x 6 centimeter).

9. Handtekening van Joost uit 1541 uit haar kasboek. Eigen foto.

10. Inschrijving van de geboorte van Judith (Joost) in het GeslachtRegis
ter Van Egmond op bladzijde 14. Eigen foto.
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Loop even mee door het Alkmaar van 1560
De heer C.W. Bruinvis hield in de winter van 1860/1861 een 
voorlezing hierover in een volksvergadering van het depar-
tement Alkmaar der Maatschappij Tot nut van ‘t Algemeen. 
Deze lezing werd in 1861 in boekvorm uitgegeven. Graag neem 
ik u mee op deze wandeling door Alkmaar. Ik vertel u wat we 
tegenkomen en noem wat bijzonderheden erover. Wij komen 
over de zanderige heerweg vanuit het zuiden (Haarlem). Voor-
dat we in Alkmaar zijn passeren we het gehucht Nieuwpoort, 
zien links in de verte het klooster De Blinken, het huis Kra
nebroek, de huizen in de Varnebroek, het Leprooshuis voor 
besmettelijke ziekten en de Ropieskuil waar doodvonnissen 
worden voltrokken. Dan zijn we in de voorstad Ritsevoort 
met zijn vrij nieuwe huizen. In 1517 hebben de Geldersen hier 
alles platgebrand, alleen het olieslagershuis werd gespaard. 
Rechts zit de nijverheid en links lonken lichtekooien in de Bor-
deelsteeg ons toe. We gaan door de Kennemerpoort (B) van 
Alkmaar en vertoeven een weinig in het eerste huis, de her-
berg Het Gulden Vlies. De kastelein schaft ons een kan echt 
Alkmaars bier. ‘Helaas’, zegt hij, ‘komt het vreemde bier hier 
ook maar al te veel in trek’.
We beginnen onze wandeling door de stad bij de Grote- of Sint 
Laurenskerk (1), eromheen ligt het kerkhof. Tijd om uitgebreid 
het interieur te bekijken is er niet, ik noem u slechts wat hoog-
tepunten. Het fraai geschilderde laatste oordeel en de tien-
tallen kleine altaren waarvan de meeste behoren aan gilden. 
De grafkelders, waaronder die van het geslacht Van Egmond 
en die van Claes Corf, het hoogaltaar met zijn prachtige schil-
derwerk van Maarten van Heemskerk en de beide orgels. Het 
kleine heeft eronder enige wapens, waaronder dat van Van Eg-
mond, en het schilderij ‘De zeven werken van barmhartigheid’.

Als we de kerk verlaten gaan we langs het Sint Catharina con-
vent (of Oude Begijnhof) (2). Toen de hoge toren van de vorige 
Groote kerk in 1468 ter neder stortte, zijn twee bagijntjes in 
dit huis verpletterd. We passeren het Hooge Huis (3), de zetel 
van de rentmeester-generaal. Even verderop, op de hoek van 
de Paternosterstraat, tegenover het Middelhof (4), staat het 
provenhuis. Dit werd in 1541 zeer verbeterd en vergroot en 
zeven jaren later met landerijen beschonken door de priester 
Jeronimus Janszoon, zoon van den baljuw van Nieuwburg (zie 
‘Het gezin van de ouders van Joost’).
Wij slaan rechtsaf en lopen om het convent van de Heilige 
Maria van Nazaret (Jonge Begijnhof) (5) heen. Het hoekhuis 
tegenover het convent behoort aan de heer Van Egmond van 
der Nijenburg en is enige jaren terug gebouwd. Het is deels 
gemetseld met stenen van de bouwval van het slot Nieuw-
burg. Verderop zien we het in 1482 gebouwde Witte Bagijnhof 
(6). Het is groot, maar zeer in verval. Het telde zes jaar gele-
den nog maar negen arme, hoogbejaarde nonnen. We slaan 
even later rechtsaf de Koningsweg op. Aan uw rechterhand 
bevinden zich de beide Doelen van de schutterij, elk ruim 100 
man sterk. Een eind verder gaan we naar rechts, via de Ach-
terhouttil, naar de Kijfbrug (K). Deze is aangelegd om ruzie 
tussen de mensen van de Voordam, de Mient en het Fnidsen 
te beslechten. We lopen even door naar het Heilige Geesthuis 
(7). De reizende man mag hier drie dagen in vertoeven, maar 
geniet er geen kost. De toren is twintig jaar geleden nieuw op-
gebouwd en in 1541 voorzien van 11 klokken. Aan de zuidzijde 
van het gebouw en langs het water wordt de kaasmarkt ge-
houden. Op de levendige Mient (8) wordt de turfmarkt en aan 
de oostzijde de kippenmarkt gehouden. We gaan terug naar 
de Kijfbrug (K), die steken we over en gaan direct rechts. We 

11. De in 1907 door C.W. Bruinvis getekende kaart van Alkmaar van 1550. Links details uit de kaart van Cornelis Jacobszoon Drebbel uit 1597. Van boven 
naar beneden: Sint Laurenskerk (1) met erachter gearceerd Het Hooge Huis (3), de Kennemerpoort (B) en het Heilig Geesthuis (7). De route en numme
ring werden door mij getekend. De wandeling is ‘met de klok mee’. Bron: Regionaal Archief Alkmaar.
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lopen langs het water tot we weer bij een brug komen. Links 
ligt de Kooltuin (9) waar melkmarkt is, voor ons ligt Luttik 
Oudorp (10). We steken de brug over en gaan door het Ap-
pelensteegje, passeren het zakkedragershuisje en slaan de 
Hekelstraat in. Achter de huizen loopt een modderig slootje, 
een vergaarplaats van vuil en afval. We gaan over de houten 
brug, door de Kapelsteeg en komen bij de Lieve Vrouweka-
pel (11). We slaan rechtsaf en gaan door de Laat. Daarna gaan 
we nogmaals rechts en zijn in de Huigbrouwersteeg (waar op 
de noordoosthoek De 3 kannen uithangt) en komen nu in de 
Kraan buurt.
Nu eindelijk de Langestraat bewandeld, die vroeger Bree-
straat heette. Een burger raadt ons het Payglop (P) eens in 
te gaan, hier is men juist bezig de Kaksloot (12) te dempen. 
Aan het eind ervan, waar men gewoon is halsrecht te houden, 
komt ons tal van knapen van de Latijnsche school tegemoet. 
Wij passeren nog het in 1518 voltooide Huis van Zessen (13) 
en staan voor het deftige stadshuis. De gevel is 16 deur- en 
raamopeningen breed en heeft een dubbele stenen opgang 
met wapens- en vaantjesdragende leeuwen. In zijn ranke to-
ren hangt het poortklokje. We kunnen het stadhuis niet van 
binnen zien, want er is een vergadering van de vroedschap. 
Die bestaat, vertelt de bode ons, uit 24 leden. Als één van de 
drie burgemeesters, de wakkere Floris van Teylingen (zie ge-
zinsstaat Joost), aankomt gaat die met de bode het gebouw 
binnen. De avond valt. Derhalve nemen wij onzen intrek in de 
herberg Keulen, bij de Groote Kerk.
U heeft even de sfeer van Alkmaar kunnen proeven, ik hoop 
dat de heer Bruinvis en ik u daarmede aangenaam bezig heb-
ben gehouden.

Het gezin van Joost Jansdochter en Augustijn van 
Teijlingen

I.  Joost Jansdochter, geboren Alkmaar 2 december 1484, 
overleden aldaar november 1556, begraven aldaar (Sint 
Laurenskerk, grafkelder), trouwt Alkmaar (huwelijkse 
voorwaarden) 29 mei 1503 Augustijn van Teijlingen, ge-
boren Quesnow (Henegouwen) rond 1475, klerk van Claes 
Corf 1503, rentmeester van Egmond 1504, thesaurier 
1508/1533, burgemeester 1509/1531, leenman van Egmond 
1512, rentmeester particulier 1514/1522, kerkmeester 
1514/1533, pensionaris 1516, vroedschap 1518/1530, leen-
man van de Grafelijkheid van Holland 1520/1526, overle-
den Alkmaar 25 mei 1533, zoon van Floris van Teylingen en 
Jacoba le Febre.

Tenzij anders vermeld zijn de beroepen in Alkmaar. Het 
eerste jaartal is de eerste benoeming, het tweede getal 
de laatst gevonden vermelding. Een deel van de geboorte- 
en overlijdensdatums is ontleend aan de Nederlandsche 
Leeuw 1942 (zie Publicaties). In het testament van 1532 
worden zestien kinderen genoemd. Nicolaas, Anna, Corne-
lis, Reinier en Jenne kom ik niet in de lectuur en archieven 
tegen. Twee ervan zijn dus op dat moment nog in leven. In 
1552 is er sprake van twaalf kinderen. Overleden zijn dan 

Nicolaas, Anna, Cornelis, Dirk, Reinier, Jan, Jenne en Anna 
(Belia). De zonen Floris, Dirk, Frans en Jacob zijn actief bij 
de bedijking van land. 
Enige woonadressen van de kinderen in Alkmaar: Floris zijn 
huis was aan de noordkant van de Hoogstraat, tegenover het 
stadhuis, hoek Langestraat. Dirk woonde (1550) in het Hooge 
Huis in de Langestraat, waar ook zijn ouders hebben ge-
woond. De woning van Frans stond (1572) aan de Nieuwsloot, 
hoek Hoogstraat. Adriaan woonde in Amsterdam op ‘t water 
bij de Oude Brug in de Zwarte Bonette tussen Haan en Salm.
De natuurlijke dochter van Augustijn (Anna) wordt genoemd 
in de stadsrekeningen van Alkmaar.12

De twintig kinderen van Joost en Augustijn:
1.  Nicolaas van Teijlingen, geboren Alkmaar 1506, overle-

den voor 25 september 1552.
2.  Anna van Teijlingen, geboren Alkmaar 29 oktober 1507, 

overleden voor 25 september 1552.
3.  Joost van Teijlingen, geboren Alkmaar 18 okto-

ber 1508, overleden Haarlem tussen 1563 en 1565, 
trouwt rond 1526 Dirk van Rollant (schepen Haarlem 
1522/1535, burgemeester Haarlem 1542), overleden 
voor 1551, zoon van Gerrit van Rollant. Dirk trouwt (1) 
hoogstwaarschijnlijk Machtelt Heijndrick Gerrits-
dochter, overleden tussen 1523 en 1527.13

4.  Cornelis van Teijlingen, geboren Alkmaar 13 septem-
ber 1509, overleden voor 25 september 1552.

5.  Floris van Teijlingen, geboren Alkmaar 21 augustus 
1510, weesmeester 1535/1581, raad van de oude schut-
terij 1540, lid religieuze broederschap van het Papen-
gilde 1543, schepen 1543/1551, rentmeester Staten van 
Holland (benoemd 9 mei 1544), thesaurier 1546/1556, 
vroedschap 1548/1557, leenman van de Grafelijkheid 
van Holland 1550, burgemeester 1554/1577, secretaris 
1572, overleden Alkmaar 15 februari 1585 (begraven 
Sint Laurenskerk 17 februari), trouwt (1) rond 1530 
Maria Jansdochter van der Nijenburg, overleden voor 
1548, trouwt (2) voor mei 1548 Katrijn Jacobsdochter 
van Zel, overleden Alkmaar 1572 (na 12 november en 
vlak voor kerst).

6.  Dirk van Teijlingen, geboren Alkmaar 3 september 1511, 
jong overleden aldaar 1511 of 1512.

7.  Dirk van Teijlingen, geboren Alkmaar 28 augustus 1512, 
rentmeester 1517/1566, lid religieuze broederschap 
van het Papengilde 1532, thesaurier 1532/1544, kerk-
meester Sint Laurenskerk 1538/1548, vroedschap 
1548/1557, penningmeester van de Zijpe en Hazepol-
der 1556/1561, notaris, substituut ontvanger generaal, 
overleden aldaar 25 febuari 1578 (begraven Sint Lau-
renskerk), trouwt Alkmaar (huwelijkse voorwaarden) 
12 juli 1535 Machteld Suys, geboren Rijswijk (?) 1516, 
overleden Alkmaar (?) 1596, dochter van Cornelis Suijs 
(ambachtsheer Rijswijk) en Maria Cornelisdochter de 
Jonge.

8.  Frans van Teijlingen, geboren Alkmaar 28 oktober 1513, 
accijnsbewaarder 1543, leenman van de Grafelijkheid 
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1546/1548, lid religieuze broederschap van het Papen-
gilde 1549, bewaarder secretaris 1551/1572, notaris 
1554, schepen 1559, overleden Alkmaar 12 november 
1572 ( begraven Sint Laurenskerk), trouwt (1) rond 1540 
Guurt Jacobs, overleden Alkmaar 1542 (na 3 oktober, 
vlak voor kerst), dochter van Jacob Basgen (schout, 
schepen 1499/1518, thesaurier 1507/1508, vroedschap, 
overleden maart 1568, afkomstig van Amsterdam), 
trouwt (2) 1543/1544 Anna Pouwelsdochter, overleden 
na 11 november 1572 (echtelieden maken testament, hij 
ligt ziek op bed).

9.  Jop van Teijlingen, geboren Alkmaar 19 november 1514, 
rentmeester goederen van de Heer van Heerjansdam, 
overleden Dordrecht 9 september 1569, trouwt Den 
Haag (huwelijkse voorwaarden) 18 december 1538 
Margaretha Cornelis Joosten, overleden Dordrecht, 
dochter van Cornelis de Bije en Margaretha Pieter-
dochter Plumea. Bij de huwelijkse voorwaarden is 
bijgeschreven dat het contract is tussen Jop en zijn 
eerste echtgenote. Volgens het artikel van 1942 zou hij 
later trouwen met Gertruida van Zell.

10.  Reinier van Teijlingen, geboren Alkmaar 1515, overle-
den voor 25 september 1552.

11.  Jacob van Teijlingen, geboren Alkmaar 4 oktober 1516, 
lid religieuze broederschap van het Papengilde 1540, 
geneesheer, kerkmeester Sint Laurenskerk 1550/1572, 
weesmeester 1557, thesaurier 1558/1579, schepen 
1560, ontvanger van de Gheerstalen in de Vroonlan-
den, begraven Alkmaar 26 maart 1593 (Sint Laurens-
kerk), trouwt rond 1539 Maria Jans, begraven Alkmaar 
23 februari 1600 (Sint Laurenskerk), dochter van Jan 
Michiels van Assendelft.

12.  Bartholomeus van Teijlingen, geboren Alkmaar 15 au-
gustus 1518, rentmeester 1545, lid religieuze broeder-
schap van het Papengilde 1548, schepen 1548/1553, 
weesmeester 1551, baljuw van de Nijenburg 1558/1562, 
dijkgraaf van Geestmerambacht 1559, schout 
1563/1568, begraven aldaar tussen 12 november 1572 
en 1 januari 1574 (Sint Laurenskerk), trouwt Alkmaar 
(huwelijkse voorwaarden) 19 januari 1540 Marijtgen 
Dircks, begraven aldaar 1544 (tussen 11 januari en 
10 februari, Sint Laurenskerk), trouwt (2) rond 1544 
Baerte Verlaen, begraven Alkmaar mei 1557 (Sint Lau-
renskerk), trouwt (3) rond 1558 Maria Everts, mogelijk 
overleden aldaar 5 november 1605, dan begraven 10 
november 1605.

13.  Maria van Teijlingen, geboren Alkmaar 7 september 
1519, religieuze, begraven Alkmaar november 1572 (na 
de 12e, Sint Laurenskerk).

14.  Jan van Teijlingen, geboren Alkmaar 16 oktober 1520, 
koopman/kramer, overleden tussen 19 juni 1545 en 25 
september 1552, trouwt Alkmaar (huwelijkse voor-
waarden) 2 mei 1542 Cely Pieters, overleden na no-
vember 1574, dochter van Pieter Wouters en Elisabeth 
(?) Andries Basgen.

15.  Adriaan van Teijlingen, geboren Alkmaar 15 januari 
1521, kramer, overleden aldaar 18 december 1559, be-
graven aldaar (Sint Laurenskerk), trouwt Alkmaar (hu-
welijkse voorwaarden) 28 september 1542 Meeck Pie-
ters, overleden aldaar 1558, dochter van Pieter Posses 
en Griete Claesdochter.

16.  Jenne van Teijlingen, geboren Alkmaar 1522, overleden 
voor 25 september 1552.

17.  Lukas van Teijlingen, geboren Alkmaar 1524, houtko-
per Amsterdam, schepen Amsterdam 1570/1572, raad 
1571, overleden Amsterdam, begraven aldaar 23 okto-
ber 1573 (Nieuwezijds Kapel), trouwt Alkmaar (huwe-
lijkse voorwaarden) 13 februari 1546 Catharina Pie-
ters, overleden na 1560, dochter van Pieter Posses en 
Griete Claesdochter.

18.  Eva van Teijlingen, geboren Alkmaar 1525 (voor 1 de-
cember), weeshuismoeder Delft, begraven Delft (Oude 
Kerk) 4 juli 1595, trouwt Alkmaar (huwelijkse voor-
waarden) 25 september 1546 Pieter van Foreest, ge-
boren Alkmaar 1521, geneesheer en lijfarts van Willem 
van Oranje, overleden aldaar 10 maart 1597, begraven 
13 maart 1597 (Sint Laurenskerk), zoon van Jorden van 
Foreest en Margriet Beyers.

19.  Anna (Belia) van Teijlingen, geboren Alkmaar 1526, non 
in klooster ‘t Middelhof te Alkmaar, overleden na 27 
december 1543 voor 25 september 1552.

20.  Augustijn van Teijlingen, geboren Alkmaar 4 mei 1529, 
gasthuismeester van het mannengasthuis 1559, lid 
religieuze broederschap van het Papengilde 1560, 
thesaurier 1560/1585, schepen 1561/1579, dijkgraaf 
van Geestmerenambacht Schager en Niedorper 
Coggen, rentmeester van de impost, kerkmeester 
van de Sint Laurenskerk 1562/1571, vroedschap 1568 
(bedankt vanwege proces tegen graaf van Egmond), 
schout 1569/1573, begraven Alkmaar 23 novem-
ber 1589 (Sint Laurenskerk), trouwt (1) Alkmaar 31 
mei 1550 (huwelijkse voorwaarden) Claesje (Clara) 
Ariaensdochter, begraven aldaar 1552 (tussen 25 juni 
en 2 augustus, Sint Laurenskerk), dochter van Adriaen 
Baertszoon en Alijt Louwen, trouwt (2) tussen 1552 en 
september 1555 Brechtje Harckendochter, begraven 
aldaar 1577 (tussen 13 april en 16 september, Sint Lau-
renskerk).

Artikel uit 1955

Gegevens over Jan Gerritszoon, de vader van Joost en zijn ge-
zin staan onder andere in het Genealogisch Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie van 1955 (zie Publicaties). 
Als bijlagen zijn daar de transcripties van de huwelijksvoor-
waarden toegevoegd van (tussen haakjes de bijlage) Joost 
(1), Clara (2), Eva (3) en Jan Jans (5). Katrijn en Marie staan in 
bijlage 4 (in de vertaling van een brief van het klooster waarin 
om geld wordt gevraagd. De vorige schenking had men nood-
gedwongen gebruikt om van te leven). In bijlage 9 en 10 wordt 
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Jan Gerritszoon vermeld met zijn kleinzonen. 
De aktes van bovengenoemde bijlagen kunt u vinden in toe-
gang 79.006, het archief Van Egmond van de Nijenburg 1428-
1765 in het Regionaal Archief in Alkmaar.

Het gezin van de ouders van Joost.

I. Jan Gerritszoon, zoon van Gerrit Willems (schepen, bur-
gemeester 1450/1488, kerkmeester 1453/1460) en Maria 
van Zanen, kastelein en baljuw van de Nijenburg, rentmees-
ter, dijkgraaf van Geestmerambacht, schepen 1481/1489, 
schout 1486/1525, burgemeester 1486/1520, vroedschap, 
pachter van de tol en Waag te Alkmaar 1517/1523, overleden 
Alkmaar 25 maart 1523, begraven aldaar (Sint Laurenskerk, 
3e Kapel Noordzijde), trouwt Alkmaar (huwelijkse voor-
waarden) 29 oktober 1483 Joost Jacobsdochter Heerman, 
geboren rond 1 oktober 1468, overleden Alkmaar 1 april 
1507 (witte donderdag des namiddags, oud 38 jaar, 25 we-
ken en 8 dagen), begraven aldaar (Sint Laurenskerk, op 
paasavond), dochter van Jacob Dircks Reynerszoon Heer-
man (schepen Leiden, bewaarder van de bier- en wijnaccijns 
1522) en Eva Jans Mourijnsdochter.

In het GeslachtRegister staat bij Jan Mourijn, Willem, Fran-
ciscus, Cornelis, Catharina en Anna geboren op de Nijenburgh. 
In het artikel van 1955 (CBG) staat dat alle kinderen er gebo-
ren zijn. Het nageslacht noemt zich later (Van Egmond) van 
der Nijenburg (Nyenburg).14

Volgens diverse publicaties is Jan Mourijn (kind nummer 7) ge-
boren op 3 december 1495 en zou Cornelis (kind nummer 10) 
geboren zijn op 23/24 juni 1492. Ik hield de in het Geslacht-Re-
gister genoemde datums aan.

Hun zeventien kinderen:
1.  Joostgen Jansdochter (Judith), geboren Alkmaar 2 

december 1484, overleden aldaar november 1556 (zie 
haar gezinsstaat).

2.  Jacob Janszoon, geboren Alkmaar 25 december 1485, 
Franciskaner monnik in het klooster te IJlst, overleden 
15 mei 1541.

3.  Gerard Janszoon, geboren (in Vriesland) 17 mei 1487, kar-
meliet monnik in het klooster van de Vrouwenbroeders 
te Oudorp en pastoor IJlst 1527, overleden IJlst 1560. 

4.  Catharina (Katrijn) Jansdochter, geboren Alkmaar 9 
juli (6 december)1488, kloosterlinge in het Sint Mar-
grietenconvent op Rodenburch buiten Leiden, overle-
den na 15 februari 1544 (genoemd in stadsrekening).

5.  Jan Janszoon, geboren Alkmaar 8 januari 1490, vroed-
schap 1517/1555, dijkgraaf van Geestmerambacht, sche-
pen 1520/1522, burgemeester 1520/1536, bewaarder van 
de bier- en wijnaccijnzen 1522, baljuw van de Nijenburg 
1523/1543, leenman van de grafelijkheid van Holland 
1523/1545, baljuw van Egmond, leenman Grafelijkheid 
Holland 1526, baljuw en schout van Langedijk 1527, kerk-
meester 1542, overleden aldaar 11 november 1555, trouwt 
aldaar (huwelijkse voorwaarden) 2 augustus 1511 Soutgen 
(Sophia) Gerrijt Pietersdochter van Amerongen, overle-
den na 20 maart 1564, dochter van Gerrit Pieterszoon.

6.  Maria Jansdochter, geboren Alkmaar 9 april 1491, 
kloosterlinge in het Sint Margrietenconvent op Ro-
denburch buiten Leiden, overleden na 15 februari 1544 
(genoemd in stadsrekening).

7.  Jan Mourijn Janszoon, geboren Alkmaar 23/24 juni 
1492 (volgens andere bron 25 juni), baljuw van de Nij-
enburg, overleden aldaar 6 januari 1532, trouwt (1) 
Joanna van Noortwellant, trouwt (2) rond 1529 Marit-
gen (Maria)(Dirks) van Everdyck, overleden aldaar 1572 
(vlak voor pasen). Zij trouwt (2) Cornelis Garbrants-
zoon Comis, burgemeester 1549/1556, kerkmeester 
1553/1557, schepen 1553, vroedschap, overleden tus-
sen 1568 en 1572.

8.  Willem Janszoon, geboren Alkmaar 17 augustus 1493, 
schout 1530/1546, burgemeester 1543/1547, vroed-
schap, schepen 1546, overleden aldaar 28 (18) augus-
tus 1547, trouwt (1) Schiedam voor 1519 N.N., trouwt 
(2) Alkmaar Clemens Jacob Pietersdochter (van Zel), 
overleden Alkmaar 24 juli 1537, begraven aldaar (Sint 
Laurenskerk), trouwt (3) Enkhuizen Geertruit Claes 
Rijck, overleden na 30 juli 1558 (testament).

9.  Franciscus Janszoon, geboren Alkmaar 25 september 
1494, overleden aldaar 21 (4) oktober 1494.

10.  Cornelis Janszoon, geboren Alkmaar 3 december 1495, 
advocaat in het Hof van Holland, overleden aldaar 20 
januari 1562, trouwt rond 1520 Maria (van) Swaenen-
borgh, overleden na 1542.

11.  Gertruijt Jansdochter, geboren Alkmaar 30 januari 
1497 trouwt Gillis van Middestede, ridder, kastelein 
Medemblik.

12. Detail van het schilderij van Jan Gerritszoon van Egmond door (het 
atelier van ?) Jacob Corneliszoon van Oostsanen, circa 1518. 
Bron: Rijksmuseum.
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12.  Hieronimus Janszoon, geboren Alkmaar 16 januari 
1498, priester, overleden 1549.

13.  Clara Jansdochter, geboren Alkmaar 17 september 
1499, overleden 21 december 1545, trouwt Alkmaar 
(huwelijkse voorwaarden) 24 november 1519 Adriaen 
van der Hooghe, geboren Middelburg rond 1496, sche-
pen Middelburg, overleden 1548 (voor 1 oktober), zoon 
van Joos van der Hooghe en Adriana van Wissekerke.

14.  Anna Jansdochter, geboren Alkmaar 12 februari (janua-
ri) 1501, ongehuwd overleden aldaar 20 juni 1519 (1520).

15.  Catharina Jansdochter, geboren Alkmaar 24 oktober 
1502, overleden aldaar 31 maart 1504.

16.  Eva (Yefgen) Jansdochter, geboren Alkmaar 11 (12) 
januari 1505, overleden 17 december 1533, trouwt (1) 
Delft (voor schepenen, huwelijkse voorwaarden) 13 
oktober 1523 Pauwel Hugenszoon, brouwer, zoon van 
Marijtgen Huijch, trouwt (2) Cornelis Sandelijn, ge-
boren Dordrecht, kerkmeester Sint Jacobskerk Den 
Haag 1547, secretaris Hof van Holland 1555, overleden 
aldaar 7 november 1551, zoon van Pieter Sandelijn en 
Maria Oem (van Wijngaarden). Hij trouwt (2) (vrij snel 
na 1533) Jacobmina van der Meer, dochter van Frank 
van der Meer en Clara van Berendrecht.

17.  Nicolaas Janszoon, geboren Alkmaar 9 februari 1507, 
overleden aldaar 25 februari 1507.  <<

Naschrift
Op een terrasje aan de voet van de Sint Laurenskerk in Alkmaar, met 
zicht op het Hooge Huis, dronk ik een kopje koffie. De klokken speelden 
een melodie, zoals ze al eeuwen doen. De kerk zelf is nu Cultureel Cen-
trum, ik was er even binnen. De grafstenen zijn er bij de verbouwing in 
1996 uitgehaald en in willekeurige volgorde in de vloer teruggeplaatst. 
Het wapen van de familie Van Egmond zit nog wel onder het kleine or-
gel. De grafkelders, waaronder die van de familie Van Egmond, zijn nog 
aanwezig. Men kan er, vertelde een gids me, niet meer komen omdat de 
ingangen zijn dichtgemetseld. Ik liep door de Langestraat, waar mijn fa-

milie decennia lang woonde. ‘s Avonds hield ik een lezing over zoeken op 
internet en genealogie in Oudorp (bij Alkmaar). In de plaats waar het voor 
mijn voormoeder Joost Jansdochter begon, eindigde mijn Alkmaar avon-
tuur. En dit artikel.

Verklaring van enige termen
Kastelein: beheerder van een kasteel/slot
Pensionaris: rechtsgeleerde die de afvaardigden ter dagvaart vergezel-
de, adviseur
Rentmeester: beheerder van inkomsten van een persoon
Schepen: behandelde stadszaken
Schout: lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken 
en het handhaven van de openbare orde 
Secretaris: verleende bijstand aan het stadsbestuur, ontving de verpon-
dingen, vertegenwoordigde de landsheer.
Thesaurier: beheerder van de schatkist, ook wel bekend als penning-
meester.
Vicarie: fonds (meestal stukken land), waaruit de vicaris (priester) werd 
betaald om tot in lengte van dagen de Heilige Mis te lezen voor het zie-
lenheil van de stichter(s) en zijn familie. Daartoe werd een bijaltaar in de 
kerk opgericht. De inkomsten (uit pacht) van een vicarie werden besteed 
aan vrome doeleinden
Vroedschap: raad die het stadsbestuur adviseerde
Web(be): weefsel, stuk, linnengoed.

Publicaties
1. Uitgebreide artikelen vond ik in (in volgorde van jaar van verschijning):
-  D.J.M. Wüstenhoff, De geslachten Van Teijlingen te ‘s Gravenhage en 

te Alkmaar, in: ‘De Wapenheraut’ 1904.
-  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Geslacht Van Teylingen. Aanteeke

ningen in het laatst der 16e eeuw gemaakt door Adriaen van Teijlin
gen, in: ‘De Wapenheraut’ 1909.

-  D.J.M. Wüstenhoff en C.W. Bruinvis, De Alkmaarsche familie van 
Teijlingen, in: ‘Genealogische en Heraldische Bladen’ 1912.

-  Roel Kaptein, Het geslacht Van Teijlingen te Alkmaar, Amsterdam en 
Haarlem, in: ‘De Nederlandsche Leeuw’ 1942. Hij verbeterde hiermee 
het door de heer D.J.M. Wüstenhoff in 1912 geschreven stuk over de 
familie Teijlingen. Vervolg in ‘De Nederlandsche Leeuw’ 1943. Hierin 
ook een artikel over Judith Heerman van Oegstgeest.

-  Mr. J. Belonje, De afkomst van het geslacht van Egmond van de Nijen
burg, in: Jaarboek CBG 1955. Met getranscribeerde akten.

-  recources.huygens.knaw.nl geeft biografieën onder ‘Nieuw Neder-

13. Portret van Jan Gerritszoon met details van zijn hand en achtergrond. In zijn rechterhand houdt Jan een in zilver of goud gevatte gebedsnoot, een 
zeer kostbaar voorwerp voor privédevotie. Met dit object toonde hij, naast zijn vroomheid, vooral ook zijn welgestelde status. Het landschap op de ach
tergrond is mogelijk de omgeving van Nijenburg (bron artikel in Jaarboek CBG, 1955). Afbeeldingen en info gebedsnoot Rijksmuseum.



16  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1

landsch Biografisch Woordenboek’ (NNBW) en ‘Biografisch Woorden-
boek der Nederlanden’. Hierin Egmond en Van Teijlingen.

2. Boeken
-  H.S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, ofte Hollandsche Chronyck, uit-

gave 1685.
-  Nederlandsch geslachtstam en wapenboek, waarin voorkomen de 

voornaamste adelyke en aanzienlyke familien in de zeven verenigde 
provincien enz., 1785.

-  J.C.M. Cox, De Heeren van Alkmaar Regeerders en regenten, vroed
schap en raad 12642005, Alkmaar 2005.

-  Henriette A. Bosman-Jelgersma (red.), Pieter van Foreest, De Hol
landse Hippocrates, 1996. Dit gaat over de schoonzoon van Joost 
Jansdochter, de echtgenoot van dochter Eva. Ook haar familie wordt 
genoemd.

-  Peter Bitter, Schaven aan Alkmaar. 25 jaar archeologisch onderzoek 
in beeld, 2016.

Van deze werken zijn de eerste twee te downloaden via www.books.goog-
le.nl.

Afbeeldingen, rechten en bronnen
Er zijn afbeeldingen van Joost, haar ouders en van een paar van haar kin-
deren. Ik had ze graag allemaal in dit artikel afgedrukt. Het probleem is 
echter dat er soms rechten op zitten. Nu mag je meestal van oude schil-
derijen een foto maken, maar in mijn geval lag dat wat moeilijk omdat 
diverse portretten aan het buitenland zijn verkocht. Na mailen zijn scans 
ervan vaak wel te krijgen, maar in veel gevallen vraagt men er geld voor. 
Op internet kunt u diverse schilderijen zien. 
Het drieluik met de portretten van Augustijn van Teijlingen en Joost 
Jansdochter bevindt zich in de Gemäldegalerie van het Staatsmuseum 
in Berlijn. U kunt ze zien via de link http://bleyerveld.nl/wp-content/up-
loads/2015/11/Pdf-Alkmaar-Amsterdam-2014.pdf, een bestand met de 
werken van de schilder Joost van Oostsanen. Op de bladzijden 26, 219, 
286, 291, 292 en 295 Augustijn en Joost.
Van de website www.rijksmuseum.nl mag men afbeeldingen vrij gebrui-
ken, uiteraard met bronvermelding. Op verzoek wordt een hoge resolutie 
scan geleverd. Hier vond ik Jan Gerritsz., de vader van Joost.
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam gaf toestemming de por-
tretten van Augustijn van Teylingen en Joost Jansdochter te gebruiken.

Verantwoording en met dank aan
Voor dit artikel maakte ik gebruik van diverse publicaties. Met name ‘De 
Nederlandsche Leeuw’ van 1942 en het Jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie 1955 leverden veel gegevens. Dankzij het digitale tijd-
perk kon ik verder zoeken in CD-roms van ‘Gens Nostra’, ‘DeNederland-
sche Leeuw’, ‘Het rode boekje’ enzovoort. 
Genealogie is (voor mij) niet alleen zoeken naar datums, maar ik wil ook 
graag zien waar en hoe men woonde. Ik verdiep me in wat men deed en 
hoe het leven in die tijd was. In de periode waarin Joost leefde werden 
er niet veel stillevens en landschappen gemaakt. Ik moest dus mijn oor-
spronkelijke plan om u door middel van schilderijen de sfeer uit haar tijd 
te laten proeven bijstellen. In de buurt waar Joost woonde werden veel 
opgravingen gedaan. Het Archeologisch Centrum van de gemeente Alk-
maar (met name Peter Bitter) was zo vriendelijk afbeeldingen van voor-
werpen uit haar tijd en omgeving voor mij op te zoeken en ze me te stu-
ren. Misschien zitten er zelfs wel zaken bij die Joost gebruikte. Mogelijk 
inspireert het u ook eens in die richting te zoeken. Verder gaat mijn dank 
(posthuum) uit naar Toos Stijl Piersma (overleden Rijswijk 2010). Ze ver-
zamelde van alles over Joost en stuurde me menig kopie. En tenslotte de 
mensen die het artikel controleerden op stijl- en taalfouten en tips gaven: 
Archief Vlaamse Jezuïeten, medewerkers Regionaal Archief Alkmaar, 
Yvonne Bleyerveld, Emmy Neut-Regts, Harry de Raad, Gert Schansker, 
Johan Taal en Keimpe Veldhuis.

Afkortingen
KADOC  Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving
CBG  Centraal Bureau voor Genealogie
RAA  Regionaal Archief Alkmaar

Noten
1. RAA, Inventaris van het archief van de Familie Van Egmond van de Nijenburg, 

1428-1765 [tg. 79.006], inv.nr. 24. Akte van huwelijkse voorwaarden Joost 
Jansdochter en Augustijn van Teylingen, 1503. De inventaris is ook in boekvorm 
uitgegeven.

2. Opmerkelijk detail hierbij is dat de broer van de leider van De Zwarte Hoop 
(Grutte Pier) ook een voorvader van me is. Ze vielen mijn Alkmaarse voorou-
ders aan.

3. Claertgen wordt genoemd in bijlage 10 van het artikel uit het jaarboek van het 
CBG van 1955.

4. De legitimaties zijn te lezen in: N. Plomp, ‘Legitimaties in de Noordelijke Ne-
derlanden in de Bourgondische en Habsburgse tijd’, Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie, 1987. 

5. RAA, Archieven van het Provenhuis Van Zessen en van de rentmeesters Augus-
tijn en Dirk van Teijlingen te Alkmaar 1500 - 1986, {tg. 10.6.4.043], inv.nr. 117.

6. Behalve de in dit stukje genoemde levensmiddelen weten we nog andere die 
door de familie werden genuttigd. In het boek Ziek of gezond ten tijde van kei-
zer Karel’ door R. van Hee (2000) lezen we wat de kleinzoon van Joost tijdens 
zijn ziekte (v.a. 1556) moest eten. Dit was onder andere: kapoen, kalfsvlees, kip, 
patrijs, kwartel, konijnen, rozijnen, pistachenoten en schapenbout.

7. Beide aantekeningen staan in ‘De Nederlandsche Leeuw’ 1942.
8. Afgedrukt in ‘De Nederlandsche Leeuw’, 1989, kader 49.
9. Een provenhuis of hofje was een gebouw of complex van gebouwen dat 

gesticht werd door een particulier met als doel het bieden van huisvesting aan 
een bepaalde categorie van de bevolking, meestal ouderen, hulpbehoevenden 
of armen. De eigenlijke proven waren de gaven in de vorm van levensmiddelen, 
brandstof of geld die aan de bewoners uitgereikt werden uit het kapitaal dat 
bij de stitchting geschonken was. Er is een verschil met een proveniershuis: 
daarin kochten mensen zich in door de betaling van een bepaald bedrag. Ook zij 
ontvingen dan als ‘proven’ voeding en verwarming voor de rest van hun leven.

10. Biografisch Woordenboek, kolom 1423.
11. RAA, Archief Provincie Jezuïeten Nijmegen. Nu in KADOC te Leuven. In kopie 

in ‘Collectie afschriften stukken over Alkmaar e.o. die elders berusten’, [tg. 
95.002] , inv.nr. 57.

12. Deze stadsrekeningen zijn deels getranscribeerd en te zien op: www.regionaal-
archief.nl/verdieping/transcripties.

13. In het boek ‘Adel en heraldiek in de Nederlanden: Identiteit en representatie’, 
2012 (red. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema) staat het artikel 
‘Wie is zonder Ramp?’ van Kees Kuiken. Hierin wordt de dochter van Dirk 
Rollant genoemd, met als moeder Jooste van Teijlingen. Dit kan niet kloppen 
met Jooste haar geboortedatum. Op www.gahetna.nl staat (nr. 3.20.23) de 
Inventaris van het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck 1360-1880, 
Nationaal Archief Den Haag 1987. Hierin een akte waarbij burgemeesters en 
schepenen van Oudewater toestemming geven aan de kerkmeesters van de 
kerk van Oudewater (Utrecht) om aan Machtelt Heijndrick Gerritsdr, echtgeno-
te van Dirck van Rollant, en haar nakomelingen een graf in het vrouwenkoor van 
de kerk toe te wijzen. 1523 1 charter.

14. Gegevens komen voor een deel uit ‘Batavia Illustrata’, het ‘Nederlandsch 
geslacht-en stam-en wapenboek’ en het ‘Geslacht-Register’ van het Regionaal 
Archief Alkmaar (zie Boeken).

Noot van de redactie
Om misverstanden te voorkomen wijzen wij er op dat het op 
pagina 10 vermelde GeslachtRegister Van Egmond, voor de 
Egmonds van den Nijenburg (sedert 1480) en de bijbehoren-
de afbeelding 10 géén eigentijdse bron is. Het is in het midden 
van de zeventiende eeuw aangelegd met toevoegingen tot in 
de twintigste eeuw en kan dus onjuistheden bevatten.
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Berend Kornelis Westerdijk, zoon van Cornelis Ewes Wester-
dijk (landbouwer) en Geertruid Sierts Bouwman (landbou-
wersche), geboren Usquert 31 december 1866, landbouwer, 
wonende Usquert en Haren, overleden Groningen 5 februari 
1958, trouwt Middelstum 23 april 1897 Trientje Krijns Noord-
hof, geboren Middelstum 24 februari 1872, landbouwersche, 
wonende Middelstum, Usquert Haren, overleden Haren 9 
september 1948, dochter van Krijn Sieuwkes Noordhof (land-
bouwer, wethouder,loco gemeentesecretaris) en Martje Lui-
lofs Eenkema (landbouwersche).
Uit dit huwelijk:
1. Martha Geertruida Westerdijk, geboren Usquert 1 febru-

ari 1898, gezelsschapsdame, wonende Appingedam, Gro-
ningen en Haren, overleden Haren 19 februari 1981, trouwt 
Usquert 10 juni 1918, gescheiden Usquert 1 december 
1933, Jan Mulder, geboren Tjamsweer 10 mei 1887, kassier 
en bankdirecteur, wonende Appingedam en Delft, overle-
den Delft 18 december 1971, zoon van Everhardus Mulder 
en Antje Veendorp. Hij trouwt (2) Soest 7 december 1938 
Neeltje Adriana Timmers, geboren Oegstgeest 31 janua-
ri 1901, dochter van Nicolaas Timmer en Neeltje van den 
Brink.

2. Geertruida Cornelia Westerdijk, geboren Usquert 19 fe-
bruari 1903, handenarbeidonderwijzeres, wonende Gro-
ningen en Haren, overleden Haren 14 mei 1998, trouwt 
Haren 23 februari 1927 Garbrand Gerhard Meijer, gebo-
ren Groningen 23 juli 1893, huisarts, wonende Groningen 
en Haren, overleden Haren 20 mei 1979, zoon van Gerrit 
Meijer (behanger en stoffeerder) en Katharina Bolhuis. 

Na de dood van zijn vader werd de boerderij ‘Klooster-
wijtwerd’, één van de twee kloosterboerderijen, Usquert, 
voortgezet door diens weduwe met haar twee zonen. In 1896 
vond scheiding der goederen plaats, waarbij mijn grootvader 
Berend de kloosterboerderij toebedeeld kreeg, klaar om zijn 
bruid ontvangen. De kinderen werden in het doopsgezinde ge-
loof opgevoed.

In 1924 verpachtten ze de boerderij en gingen rentenieren in 
Haren. Zij hadden daar de villa ‘Neijenhof’ laten bouwen.

De foto is in 1896 genomen ter gelegenheid van hun verloving. Fotograaf 
is Elkan Sanders jr. Carolieweg E 144 bij de Oosterstraat Groningen.

Kineke Beintema Meijer

Berend Westerdijk en 
Trientje Noordhof

PORTRET
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MAARTEN LARMUSEAU

Back from the dead 
Wat gepuzzel van DNA-fragmenten  
leert over een Afrikaanse voorvader1

De grootste nachtmerrie van elke wetenschapper is om ooit ‘gescoopt’ of 
‘voorbijgestoken’ te worden. Een andere onderzoeker heeft dan het gras voor je 
voeten weggemaaid door op eenzelfde idee te komen als jij, maar er eerder over 
te publiceren. Zo voelde het ook een beetje aan de dag nadat ik met Annemieke 
van der Vegt had afgesproken om haar DNA en dat van haar verwanten in detail 
te bestuderen. Enkele jaren geleden vond deze Nederlandse genealoge totaal 
onverwacht dat ze afstamt van Christiaan, een zwarte jongen die in de achttiende 
eeuw geboren werd op de Kust van Guinee en als gestolen kind naar Nederland 
verhandeld werd om daar als bediende te werken bij welgestelde families. 

Sinds deze ontdekking is ze passioneel op 
zoek naar sporen die verwijzen naar Chris-
tiaan. Door haar afstamming kan het haast 
niet anders dat zij ook genen van haar zwarte 
voorvader moet overgeërfd hebben. Zo ont-
stond het idee om de Afrikaanse DNA-frag-
menten van zoveel mogelijk afstammelingen 
te verzamelen en het genoom van Christiaan 
te reconstrueren. De afspraak om de eerste 
resultaten van dit onderzoek te bespreken 
was nog maar net gemaakt of ’s anderendaags 
werden resultaten van een gelijkaardige ana-
lyse uit IJsland voorgesteld. Deze studie heeft 
genetische gegevens van nagenoeg 200 na-
komelingen van Hans Jonatan aan elkaar ge-
koppeld. Hans is een icoon in IJsland, alwaar 
hij als eerste zwarte man begin negentiende 
eeuw was gevlucht om te ontsnappen aan de 
slavernij. Door de homogeniteit en isolatie van 
de IJslandse bevolking slaagden onderzoekers 
erin om voor het eerst een betrouwbare re-
constructie te maken van het genoom van een 
verre voorvader zonder dat er nog een graf of 
stoffelijke resten bewaard zijn gebleven. Zo 
kon men daarbij de etnische achtergrond van 
Hans Jonatans moeder achterhalen, net zoals 
we ook voor Christiaan zelf wensen te reali-
seren. Maar heeft dit evenveel slaagkans? In 

vergelijking met IJsland zijn de genetische pro-
fielen in de Lage Landen veel heterogener en 
werden in Vlaanderen zelfs al onverwacht Afri-
kaanse Y-chromosomen teruggevonden onder 
de autochtone bevolking, wat een dergelijke 
oefening complexer maakt. ‘Gescoopt’ worden 
of niet, de IJslandse studie toont aan dat deze 
fascinerende nieuwe toepassing binnen de 
genetische genealogie het mogelijk maakt om 
het genoom van verre voorouders te recon-
strueren via levende afstammelingen.

De man die zichzelf had gestolen

Hans Jonatan was als ‘zwarte man’ reeds lange 
tijd het onderwerp van talrijke lokale verha-
len in IJsland. Hij werd echter pas in 2014 een 
nationaal icoon toen zijn biografie ‘The man 
who stole himself’ werd gepubliceerd (Engel-
se editie in 2016, afbeelding 1). Na vele jaren 
van uitgebreid archiefonderzoek schreef an-
tropoloog Gísli Pálsson zijn volledige levens-
verhaal voor het eerst uit. De biografie leest 
als een spannende roman en potentieel film-
script. Hans Jonatan werd geboren in 1784 op 
het Caraïbische eiland Saint Croix. Dit eiland 
is momenteel het zuidelijkste en grootste ei-
land van de Amerikaanse Maagdeneilanden 
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maar maakte toen deel uit van Deens-West-Indië, een Deen-
se kolonie in de Caraïben. Hij werd geboren als zoon van een 
zwarte huisslavin, Emilia Regina. Haar etnische achtergrond 
is via historisch onderzoek nog niet achterhaald maar waar-
schijnlijk was ze zelf ook in Saint Croix geboren. Wie de vader 
van Hans is blijft echter voer voor talloze discussies. Biograaf 
Palsson veronderstelt dat het vaderschap moet toegekend 
worden aan de Deen Hans Gram, die secretaris was van enke-
le suikerplantages in Saint Croix. Deze plantages waren, net 
als Hans en Emilia, eigendom van Heinrich Ludwig Ernst von 
Schimmelman en Henriette Catherine. Wanneer de familie 
Schimmelman in 1789 naar Denemarken terugkeerde, namen 
ze Emilia mee. Niet veel later volgde ook Hans zijn eigenaars 
naar Europa. Daar diende hij bij het Deense leger en vocht hij 
heldhaftig tijdens de Zeeslag bij Kopenhagen. Deze zeeslag 
was een belangrijk wapenfeit tussen de Deens-Noorse vloot 
en de Britse vloot die uitgevochten werd op 2 april 1801.
Na zijn oorlogsavontuur keerde Hans Jonatan niet meer terug 
naar de familie Schimmelman. Hij beschouwde zich vanaf dan 
als een vrij man. Dit was uiteraard zeer tegen de zin van zijn 
eigenaars zodat hij werd opgepakt door de Deense politie. 
Tijdens het gerechtelijk proces verdedigde Jonatan zich vurig 
door te wijzen op de illegaliteit van slavernij in Denemarken. 
Het proces wordt daarom tegenwoordig als een belangrijk 

ijkpunt beschouwd over hoe men toen in Europa tegenover 
slavernij stond. Maakte Jonatans verblijf in Denemarken 
hem onmiddellijk tot een vrij man of maakte zijn geboorte in 
Deens-West-Indië hem desondanks tot slaaf? Jonatan ver-
loor het proces. De rechter stuurde hem naar zijn geboorte-
land terug alwaar slavernij nog wel volledig legaal was. Als re-
actie op de uitspraak van de rechter vluchtte Jonatan in 1802 
weg uit Denemarken. Waarnaartoe hij vluchtte was tot het 
verschijnen van de biografie in 2014 onder de radar gebleven.

Na een lange reis om te ontsnappen aan de slavernij kwam 
Jonatan terecht in IJsland, in het vissersstadje Djúpivogur 
ten oosten van het eiland. IJsland werd toen al meer dan 1000 
jaar bewoond door een relatief geïsoleerde populatie die 
gesticht was door voormalige migranten uit Scandinavië en 
de Britse eilanden. Hans Jonatan staat bekend als de eerste 
(geregistreerde) zwarte man in IJsland. Desondanks werd hij 
met open armen ontvangen door de plaatselijke bevolking. Hij 
werkte zich snel op tot handelaar en landbouwer en trouwde 
zelfs met een lokale vrouw, Katrín Antonúsdottir. Zij kregen 
drie kinderen waarvan twee hun kindertijd overleefden. Deze 
kinderen werden zelf gerespecteerde burgers van hun ge-
meenschap, wat de algemene acceptatie van ‘vreemdeling’ 
Hans Jonatan op het eiland onderstreept. Jonatan stierf na 

2. Van Hans Jonatan zelf zijn er geen portretten bekend. Het dichtst in de 
buurt komt deze foto van zijn kleinzoon Ludvik Ludviksson. Copyright: 
toelating door Helga Tomasdottir.

1. Cover van de biografie ‘The Man who stole himself – The slave odyssey 
of Hans Jonathan’ geschreven door Gísli Pállson. Copyright toegestaan 
door The University of Chicago Press.
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een bewogen leven op 43-jarige leeftijd in 1827. De locatie 
van zijn laatste rustplaats is (nog) onbekend ondanks talrijke 
zoek acties.
Bij het genetisch onderzoek, toegelicht in een artikel gepu-
bliceerd in januari 2018, werden er dankzij de uitgebreide ge-
nealogische bronnen in IJsland in totaal 788 levende nakome-
lingen van Hans vermeld. Zij wonen nog voornamelijk op het 
eiland zelf of zijn ondertussen in de Verenigde Staten terug 
te vinden. Deze verre nakomelingen missen allen de donke-
re huid en het gekrulde haar van hun voorvader maar in hun 
genomen worden wel specifieke DNA-fragmenten met een 
duidelijke Afrikaanse oorsprong teruggevonden. Zijn levens-
verhaal, de unieke genetische homogeniteit in IJsland en de 
grote hoeveelheid DNA-profielen met een genealogische ach-
tergrond maakten van Hans de perfecte kandidaat om een 
genoom van een verre voorouder te reconstrueren. Zo werd 
Hans Jonatan niet alleen in IJsland een iconische figuur maar 
is hij nu wereldwijd bekend als onderwerp van een genetisch 
genealogisch experiment.
Er is al jarenlange interesse in de genetische diversiteit bin-
nen de IJslandse populatie. De relatief genetische en sociale 
homogeniteit van de eilandbevolking maakt van de IJslandse 
populatie een belangrijk onderzoeksonderwerp om de func-
tionele rol en impact van genetische varianten in te schatten. 
Het biofarmaceutische bedrijf deCODE heeft daarom reeds 
meer dan 150.000 uitgebreide DNA-profielen van IJslanders 
verzameld. Het bedrijf uit Reykjavik onderzoekt deze kost-
bare databank in combinatie met de uitgebreide genealogi-
sche bronnen die voorhanden zijn voor al deze DNA-donoren. 

Onder hun deelnemers bevinden zich 182 individuen die nako-
melingen zijn van Hans Jonatan. Verschillende fragmenten in 
hun genoom vertoonden meer gelijkenis met Afrikaans DNA 
dan met IJslandse en Europese varianten. Dit klopt natuurlijk 
met hun familiegeschiedenis. Onder de assumpties dat Afri-
kaanse stukjes DNA van de IJslandse varianten onderschei-
den kunnen worden, en dat de nakomelingen enkel via Jonatan 
Afrikaans DNA hebben overgeërfd, zou daaruit het Afrikaan-
se genoom bijeen gepuzzeld kunnen worden.
De 182 genetisch geanalyseerde nakomelingen van Hans 
Jonatan werden in een parenteel uitgewerkt. Deze nakomelin-
gen zijn tussen vier en acht generaties van Hans gescheiden, 
met 121 individuen die de finale knooppunten zijn in het paren-
teel en 61 individuen die intermediaire knooppunten zijn (na-
melijk ouders, grootouders of overgrootouders van de finale 
knooppunten). Door gebruik te maken van genetische data 
van populaties uit Afrika en IJsland werden bij de 182 nakome-
lingen zo’n 674 potentiële Afrikaanse chromosoomfragmen-
ten geïdentificeerd. Na verdere screening en strenge valida-
tie met de volledige set van 150.000 IJslandse DNA-profielen 
uit de deCODE database werd dit aantal teruggebracht tot 
594 fragmenten. Op die manier werd het maternale deel van 
Jonatans genoom voor 38% gereconstrueerd. 
Van zijn eigen genoom, die voor de helft afkomstig is van zijn Eu-
ropese vader, werd hierdoor circa 19% bij elkaar gepuzzeld. Het 
aandeel van deze Afrikaanse varianten wordt steeds beperkter 
naarmate men meer generaties verder van Hans Jonatan ver-
wijderd is, zoals voorgesteld in afbeelding 3 voor chromosoom 
3. Dit is volledig volgens de verwachtingen door de algemene 

3. Partiële parenteel van Hans Jonatan (HJ) met de reconstructie van 
zijn maternale chromosoom 3. Ieder individu is voorgesteld door zijn of 
haar twee volledige versies van chromosoom 3. De chromosomen van de 
182 genetisch geanalyseerde nakomelingen zijn in het geel gekleurd, de 
chromosomen van de nietgeanalyseerde individuen zijn weergegeven 
in het grijs. De donkergekleurde delen in de voorgestelde chromosomen 
zijn de DNAfragmenten die een sterke overeenkomst vertonen met Afri

kaanse varianten. Deze donkergekleurde DNAfragmenten worden toe
gewezen aan het chromosoom 3 dat Hans Jonatan van zijn Afrikaanse 
moeder overgeërfd heeft. Het is duidelijk zichtbaar dat naarmate men 
meer generaties verwijderd is van HJ, hoe kleiner deze donkergekleurde 
delen en dus Afrikaanse DNAfragmenten worden. Deze figuur is geba
seerd op Anuradha Jagadeesan en collega’s (2018, Nature Genetics).
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mechanismes tijdens de celdeling, namelijk recombinatie (de 
uitwisseling van genetisch materiaal tussen chromosomen tij-
dens de celdeling) en segregatie (elke ouder zal maar één chro-
mosoom per chromosomenpaar doorgeven). Op basis van het 
vastgesteld patroon kon ook aangetoond worden dat het DNA 
van Hans effectief voor de helft van Afrikaanse afkomst was. 
De hypothese dat zijn vader ook een Afrikaanse afkomst had 
kon hiermee definitief worden weerlegd. Bovendien behoorde 
het Y-chromosoom van Hans Jonatan tot subhaplogroep I2a, 
dat vooral een Noord-Europese verspreiding heeft en helemaal 
niet voorkomt binnen de Afrikaanse populatie.
Nadat door gepuzzel van DNA-fragmenten het genoom van 
Hans Jonatan (gedeeltelijk) was gereconstrueerd, hadden de 
onderzoekers de wens om de ongekende etnische afkomst 
van Jonatans moeder te achterhalen. Het partiële Afrikaanse 
genoom werd vergeleken met honderden andere DNA-pro-
fielen afkomstig uit zo goed als alle bewoonde regio’s op het 
Afrikaanse continent. Hierbij werd de grootste verwantschap 
gevonden met individuen uit de regio van Benin, Nigeria en 
Kameroen. Deze regio staat bekend als de Bocht van Benin en 
was eeuwenlang een belangrijke plaats vanwaar slavenhandel 
georganiseerd werd. Daardoor is het belang van dergelijke 
virtuele DNA-analyse voor genealogisch onderzoek overdui-
delijk aangetoond. De bijkomende vraag is nu of dit ook binnen 
andere populaties kan gerealiseerd worden, zoals binnen Ne-
derland, die minder geïsoleerd zijn geweest tijdens de voorbije 
eeuwen dan IJsland. Zeker over de vraag in hoeverre een der-
gelijke oefening kan gebeuren voor voorouders met een min-
der specifieke etnische afkomst zoals dat van Hans Jonatan, 
bestaat er nog stevige discussie. Sowieso toonde het speci-
fieke onderzoek rond de ‘zwarte man’ in IJsland aan dat voor 
voorouders die meer dan zeven generaties geleden leefden, 
het nog bijzonder moeilijk zal zijn om DNA aan die bepaalde 
voorouder toe te wijzen (met uitzondering van het Y-chromo-
soom en het mitochondriaal DNA). Dit blijkt zelfs het geval te 
zijn wanneer zijn of haar DNA toch sterk afwijkend was van de 
rest van de genetische variatie in de populatie.

DNA van Afrikaanse voorouders in de Lage Landen

Hans Jonatan was een unicum in de geschiedenis van IJsland. 
Hij is de enige man met Afrikaanse wortels die deel uitmaakte 
van de autochtone bevolking van het geïsoleerde eiland. In de 
Lage Landen was dat enigszins anders. Op tal van schilderij-
en van Hollandse meesters staat niet zelden een zwarte be-
diende afgebeeld die welgestelde lieden vergezelde, vaak in 
de titel aangegeven als ‘page’. In de hoogstaande kringen van 
Europa was het vanaf het midden van de vijftiende eeuw in de 
mode om een Afrikaanse (kind)slaaf als bediende in bezit te 
hebben, vooral in Nederland en Engeland. Aangezien dergelij-
ke slaven een kostbaar bezit was, werd een zwarte bediende 
een statussymbool waarmee uitgepakt mocht worden of dat 
zelfs als relatiegeschenk gegeven kon worden. Eenmaal deze 
(kind)slaven de volwassen leeftijd bereikten, mochten sommi-
ge met enig geluk vrij beschikken en hun eigen leven opbou-

wen. Het mag daarom niet verrassend zijn dat in enkele Euro-
pese stambomen een zwarte voorouder aangetroffen wordt. 
Een totale verrassing bleek het wel te zijn voor de Nederland-
se Annemieke van der Vegt. Enkele jaren geleden stootte ze in 
haar stamboom op Christiaan van der Vegt, die rond 1743 ge-
boren werd op de Kust van Guinee en als gestolen kind naar 
Nederland gebracht werd. Het was voor haar en haar naaste 
familieleden een gegeven dat men eerst niet kon geloven maar 
waarvoor toch voldoende genealogisch bewijs voor handen 
bleek te zijn. Sindsdien heeft ze het als een levenstaak opge-
nomen om meer te weten te komen over het leven van haar 
verre voorvader. Een zoektocht die op de voet gevolgd kan 
worden via haar druk bezochte blog (www.hoeheettechristaan.
nl). Zo spitte ze al heel wat van zijn leven uit, uiteraard vooral 
van zijn verblijf in Nederland waar hij eerst diende aan het 
stadhouderlijk hof en daarna in het huishouden van de burge-
meester Abraham d’Arrest in Weesp. Pas op 19 oktober 1777 
werd hij gedoopt in de Grote Kerk van het Hollandse Weesp 
en kreeg hij zijn doopnaam, Christiaan van der Vegt. Op 23 mei 
1779 trouwde hij aldaar met een lokale bruid, Kaatje (Cathari-
na) de Bas waarmee hij tien kinderen kreeg. Hij verdiende de 
kost onder andere als turf- en korendrager, lantaarnopsteker, 
fluitspeler en toneelspeler op de kermis. Net als voor Hans 
Jonatan zijn er geen afbeeldingen bekend die met enige zeker-
heid toe te schrijven zijn aan Christiaan. Pas aan zijn kleinkin-

4. Christiaan en Catharina Britting, kleinkinderen van Christiaan van der 
Vegt via zijn dochter Antje. Dit zijn de eerste nazaten waarvan er tot nog 
toe afbeeldingen gevonden zijn. Copyright: gekregen via Annemieke van 
der Vegt.
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deren worden foto’s toegewezen waarop de gedeeltelijke Afri-
kaanse origine duidelijk zichtbaar zijn (afbeelding 4).
Aangespoord door de huidige genetische revolutie in de fa-
miliekunde wou Annemieke van der Vegt ook haar Afrikaanse 
wortels bevestigd zien via DNA onderzoek. Ze liet enthousiast 
het autosomaal DNA van haar vader testen bij een commerci-
eel bedrijf. Door de grote onnauwkeurigheid in de interpreta-
tie van genetische data door dergelijke etnische DNA-kits (zie 
GN 2018 nr. 3, pag. 142-148), nam ze contact op met Leidens 
astronoom en verwoed amateur genealoog Wim Penninx en 
mezelf. Aan de hand van genetische gegevens van diverse po-
pulaties in Europa, Azië en Afrika vond Wim bij het overgrote 
deel van de autochtone Nederlandse profielen geen Afrikaan-
se DNA-fragmenten terug, dit in tegenstelling met het profiel 
van Annemiekes vader. Het Y-chromosoom van haar vader 
kon weliswaar geen Afrikaanse wortels aangeven aangezien 
hij dezelfde familienaam als Christiaan via zijn moeder heeft 
overgeërfd. Andere nakomelingen van Christiaan werden in 
tussentijd door Annemieke aangespoord om alsook een ge-
netische test uit te laten voeren. Op die manier werd op een-
zelfde manier als voor Hans Jonatan ongeveer 16% van Chris-
tiaans DNA gereconstrueerd. Tot vandaag is dit percentage 
nog te laag gebleken om zijn etnische afkomst binnen Afrika 
te bevestigen of om bepaalde erfelijke kenmerken zoals oog-
kleur, gezichtsvorm of lactose (in)tolerantie in te schatten. 
Tijdens ons gezamenlijk gesprek in Leuven werd daarom druk 
overlegd om nog meer nakomelingen van Christiaan uit andere 
familietakken uit te nodigen om deel te nemen aan het gene-
tisch onderzoek. Op die manier kan de reconstructie van zijn 
Afrikaanse genoom alleen maar uitbreiding kennen en onze 
doelstellingen bereikt worden. ‘Gescoopt’ of ‘voorbijgestoken’ 
worden door de IJslandse onderzoekers die via Hans Jonatan 
eerder geslaagd zijn in het opzet, is helemaal niet zo erg. Er 
blijven nog vele vragen onbeantwoord. Nu het eerste genoom 

van een verre voorouder gereconstrueerd is en de methode 
gevalideerd is, begint pas het echte werk. De vraag waar de 
zwarte bedienden in Nederland, Engeland of Denemarken van-
daan kwamen blijft historisch belangrijk. Daarom wensen we 
ons vanaf nu naast Christiaan ook te focussen op andere zwar-
te bedienden die ooit in de Lage Landen zijn terechtgekomen 
en tot vandaag nageslacht hebben. Het onderzoek van Anne-
mieke van der Vegt toont duidelijk aan dat Christiaan zeker 
niet de enige zwarte bediende was in Nederland. Ondertussen 
kan ze al verschillende leden van andere families aanwijzen 
met een zwarte voorouder die een gelijkaardige achtergrond 
heeft gehad. Door hen ook uitgebreid genetisch te analyseren 
zullen we meer inzicht verwerven in een weinig fraaie handel-
spraktijk in de Europese geschiedenis.

De eerste oefeningen rond de DNA-reconstructie van Chris-
tiaan tonen reeds aan dat eenzelfde aanpak als in IJsland ook 
in de Lage Landen mogelijk is ondanks dat deze populaties 
minder geïsoleerd en genetisch heterogener zijn. Verder on-
derzoek zal moeten aangeven in welke mate een zelfde uitge-
breide en betrouwbare DNA-reconstructie kan gerealiseerd 
worden binnen Nederland en Vlaanderen. Het blijft immers 
oppassen geblazen dat er geen DNA-fragmenten verkeerdelijk 
tot een bepaalde Afrikaanse voorouder worden toegewezen. In 
het DNA-project van Familiekunde Vlaanderen en de KU Leu-
ven werd geheel onverwacht een Y-chromosoom vastgesteld 
die buiten deze Antwerpse stamlijn tot nog toe enkel in een 
zeer specifiek deel van Afrika werd vastgesteld (Aflevering 5, 
Vlaamse Stam volume 49 (5), p. 393-395). Ter bevestiging werd 
in tussentijd een nieuw speekselstaal uitgebreid bestudeerd 
door collega’s van de Sapienza Universita di Roma die gespe-
cialiseerd zijn in dergelijke ‘exclusieve’ Afrikaanse Y-chromo-
somen. Zij waren zelf zeer verrast om vast te stellen dat er in 
Vlaanderen effectief een Y-chromosoom aangetroffen wordt 

5. Wie de zoektocht rond Christiaan van der Vegt op de voet wil volgen, kan terecht op de blog www.hoeheettechristiaan.nl. De wijde interesse toont 
aan dat regelmatig bloggen over een lopend genealogisch onderzoek een nuttig instrument is om een breed publiek kennis te laten maken met familie
kunde.
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behorend tot haplogroep A1-V14 die zij in hun uitgebreid onder-
zoek nog maar enkel zeer sporadisch in Marokko, Niger, Mali en 
Guinea Bissau hadden waargenomen. Ondertussen hebben we 
in Leuven nog een bijkomende autochtone DNA-donor in Vlaan-
deren gevonden die behoord tot deze opmerkelijke Y-chromo-
somale haplogroep, dit binnen een uitgebreide genoomstudie 
in het kader van een medisch ALS-onderzoek. In geen enkele 
van beide uitgebreide stamlijnen werd ook maar enig spoor te-
ruggevonden van een Afrikaanse voorvader in mannelijke lijn, 
hoewel er op basis van de huidige inzichten toch een migratie-
gebeurtenis vanuit West-Afrika moet gebeurd zijn binnen een 

historische tijdschaal. Het toont hierbij aan dat de Vlaamse 
populatie op zijn minst minder geïsoleerd was dan de IJslandse 
en dat enige extra voorzichtigheid moet ingebouwd worden bij 
toewijzing van specifieke DNA-fragmenten aan één bepaalde 
Afrikaanse voorouder of andere voorouder met een migratie-
achtergrond. Desalniettemin blijft het een fascinerende ge-
dachte dat er nu een mogelijkheid bestaat om het DNA van een 
verre voorouder te reconstrueren via levende nakomelingen en 
dit zonder graf of stoffelijke overblijfselen. Alsof iemand ‘back 
from the dead’ kan komen via genetische genealogie.

GENSDATAPRO
GensDataPro is het stamboomprogramma van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging.
Perfecte registratie en uitmuntende uitvoer van 
uw stamboom en familiegeschiedenis.
Alle informatie vindt u op www.gensdatapro.nl.

GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op www.ontdekjouwverhaal.nl

Oproep
Graag wensen we hierbij een oproep 
te doen naar families die op basis van 
genealogisch onderzoek een zwarte 
bediende of slaaf tot een van hun ver-
re voorouders mogen rekenen en die 
hun DNA uitgebreid wensen te laten 
analyseren voor wetenschappelijk on-
derzoek. Tips kunnen steeds gemeld 
worden via de contactgegevens op de 
website www.hoeheettechristiaan.nl of 
via maarten.larmuseau@kuleuven.be 

Meer informatie over het onderzoek is 
te vinden in het wetenschappelijk arti-
kel ‘Reconstructing an African haploid 
genome from the 18th century’ geschre-
ven door Anuradha Jagadeesan en col-
lega’s en gepubliceerd in Nature Gene-
tics (doi:10.1038/s41588.017.0031.6). De 
studie van Y-chromosomale variatie op 
basis van volledige genoomanalyse in 
Vlaanderen (met de volledige sequen-
tie van het Vlaamse A1-V14 Y-chromo-

soom) is te raad plegen in het artikel 
‘Defining Y-SNP variation among the 
Flemish population (Western Europe) 
by full genome sequencing’ geschreven 
door Maarten Larmuseau en collega’s 
en gepubliceerd in Forensic Science 
International: Genetics (doi: 10.1016/j.
fsigen.2017.10.008).  <<

Noot
1. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Vlaamse Stam 2018-2.
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PETRONELLA J.C. ELEMA

De geredde drenkelinge of de 
families Wendel en Faet/Vaart

In de Groninger Courant van september 1845 (no. 76, 23 september 1845, blad 2, kol. 3) 
staat een aangrijpend verhaal over de redding van een jeugdige drenkelinge:
Zaturdag morgen den 20sten [September], ongeveer te acht uren, was eene der 
dochters van den poortier der Kranepoort, H. Wendel, een meisje van bijna zestien 
jaren, met name Trientje Wolters Wendel, bezig om bij den voor haar huis aanwezigen 
trap eenig water te scheppen en had het ongeluk uit te glijden en zodoende in het 
diep te storten.

1. Plattegrond van dat deel van de stad, waar Trientje Wendel te water raakte. Uitsnede uit: Plattegrond der stad 
Groningen in den jare 1857, geteekend door W. Tietsema. Uitgegeven door H.R. Roelfsema.
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Reeds was zij een eind weegs voortgedreven, toen bij toeval 
hare moeder buiten het huis komt en ontwaart, dat er een 
mensch in het water ligt. Nadat zij reeds eenige oogenblikken 
om hulp had geroepen, bemerkt zij, dat het haar eigen kind is, 
dat in doodsgevaar verkeert. Ontzettend tooneel voor eene 
moeder! Zooveel hare zwakke krachten dit toelaten, zijnde 
sedert lang aan eene ongesteldheid lijdende, vliegt zij we
der ten huize binnen, om haren echtgenoot van het onheil te 
verwittigen. Niet zoodra heeft deze zulks vernomen, of ook 
hij is buiten de deur, gereed om zich in den vloed te werpen, 
om, ware het mogelijk, zijn kind aan den naderenden dood te 
ontrukken; doch wordt hierin door de toegestroomde menig
te teruggehouden, als bewust, dat men, in stede van eene, 
straks twee drenkelingen zoude hebben te aanschouwen, 
bij zijnde onbedrevenheid in het zwemmen. Der moeder, ins
gelijks weder buiten gekomen, en hare lievelinge alsnog aan 
het gevaar ter prooi ziende, was dit lijden te zwaar: zij zonk 
bewusteloos neder. Inmiddels had zich Jurjen Orsel, sjou
werman, wonende bij de Draaibrug alhier, door de zamen
gestroomde menigte een’ weg gebaand. Den vader verma
nende, om zich niet aan het gevaar bloot te geven, bakent hij 
intusschen met koene beradenheid het punt af, waar de dren
kelinge zich thans moest bevinden, en met mannenkracht 
zich, een weinig beneden dat punt, van de omheining van het 
plankpad, dat ter zijde van dit huis in het Reitdiep staat, af
stootende, springt hij in den stroom, en tracht vervolgens zijn 
doelwit zwemmende te bereiken. Gelukkig komt het meisje 
thans weder te voorschijn, en na eenige inspanning heeft hij 
het geluk, door onderduiking, haar om de middel te grijpen en 
alzoo boven water te brengen. Nimmer welligt kwam toege
schoten hulp ter redding meer juist van pas dan hier, dewijl, 
ware die een oogenblik later opgedaagd, de drenkelinge red
deloos had verloren geweest, vermits deze reeds tot het punt 
was voortgesleurd, waar het water uit de Zuider en Noor
derhavens zich vereenigt en in het Reitdiep valt, juist op een 
oogenblik dat het water met sterken stroom afliep.
Eene boot, door twee kloeke zeelieden, te weten F. Fekkes 
Cremer, stuurman, en Teunis Boomgaard, matroos, pijlsnel 
aangevoerd, nam redder en geredde op, en de ouders hadden 
het onuitsprekelijk geluk hun kind levende in hunne armen te 
kunnen ontvangen. Schoone taak voorwaar voor de maat
schappij ter redding van drenkelingen, in hare geschiedboe
ken te vermelden, voor welke daad zij aan Jurjen Orsel haren 
gedenkpenning uitreikte!
IJlings toegediende geneeskundige hulp, zoowel aan de be
wusteloos liggende moeder, als aan de geredde dochter, 
heeft het overige uitgewerkt, om van dit huisgezin een’ maar 
al te zeer gevreesde slag af te weren. Thans bevindt het 
meisje zich weder in redelijken welstand.

Het leek me wel boeiend om te zien wat er van deze jonge-
dochter geworden was. Gelukkig heeft ze deze bijna-ver-

drinking met niet minder dan vijftig jaar overleefd: ze is 66 
geworden. Ze trouwde pas op haar 35e en kinderen heeft ze 
klaarblijkelijk niet gekregen. Haar moeder, hoe zwak ook, is 
evenmin jong overleden: die stierf in 1859, dus veertien jaren 
na deze dramatische episode. Trientjes ouders waren toch al 
niet rijk met nageslacht bedeeld. Van de acht kinderen uit het 
huwelijk van genoemde poortier stierven de drie oudsten als 
kind, de vierde werd 24 jaar, alleen Trientje en twee van haar 
broers huwden. Wouter Johannes Wendel (de oudst-overle-
vende uit het gezin) kreeg twee kinderen; zijn dochter trouw-
de in 1881 te Middelburg en had ook twee kinderen, zijn zoon 
maakte carrière in ambtelijke kringen en deed een goed 
huwelijk (hij trouwde met een jonkvrouw!) maar had geen 
nakomelingen. Willem Hendricus Wendel (de op één na jong-
ste zoon) had eveneens twee kinderen, die beiden echter als 
jong-volwassene overleden.
De jongste broer, Roelf Schierbeek Wendel, had ook een amb-
telijke loopbaan en wel bij ’s Rijks belastingdienst. Hij is klaar-
blijkelijk nooit getrouwd.

Buiten dit alles is de herkomst van de poortier niet onin-
teressant. Volgens zijn doopattest was deze Henricus, te 
Leeuwarden geboren in 1796, een onwettig kind van Johan-
nes Chevré, maar in naam en vernoeming gedroeg hij zich als 
kind uit zijn moeders (eerdere) huwelijk. Zij is de kernfiguur 
in deze afstamming, en ik maakte een klein genealogietje 
van haar familie op, dat als bijlage is opgenomen. Haar ou-
ders waren Johannes Christiaans Vaat en Gertie Hendriks, 
die in Leeuwarden woonden. Hun dochter Geertje Vaa(r)
t kreeg in 1790 een zoon Johan Philip Wendel. De vader was 
Johan Pieter Wendel, die het kind zelf ten doop hief; hij was 
soldaat en vermoedelijk mochten ze van zijn superieuren 
nog niet trouwen, dat kwam pas anderhalf jaar later. Eind 
1792 werd er, nu binnen het huwelijk, een dochter geboren. 
In de huwelijksakte van de zoon Johan Philip in 1814 wordt 
een akte van 26 juni 1796 genoemd met betrekking tot het 
overlijden van de vader in dat jaar. Van die zo nauwkeurig ge-
dateerde akte is helaas geen exemplaar te vinden; de huwe-
lijkse bijlagen van dit huwelijk ontbreken. Maar de datum is 
suggestief. Bij de huwelijkse bijlagen van de dochter in 1820 
daarentegen is een akte van bekendheid overgeleverd; drie 
sergeants en één sergeant-majoor verklaarden op 17 okto-
ber 1820 dat de vader in het geboortejaar van het meisje, 
dit is 1793, bij het beleg van de Franse stad Maubeuge was 
gesneuveld! Dat beleg valt te dateren tussen 30 september 
en 16 oktober 1793, dat is dus al aardig specifiek. Het was de 
prins van Saxen-Coburg die deze stad (tevergeefs) belaag-
de; de Fransen waren de verdedigers. Aan welke kant vocht 
Wendel? Vermoedelijk aan de zijde der belegeraars, want 
daarbij was ook Nederland betrokken. Hij was ruiter onder 
de Blaauwe Vriezen en dat gold eveneens voor de getuigen 
uit 1820.
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Nu weer terug naar Geertjes zoon Henricus uit 1796. Was hij 
inderdaad een kind van die verder absoluut ontraceerbare 
Johannes Chevré? Of was dat misschien een schuilnaam voor 
Johan Pyter Wendel, die dan niet gesneuveld zou zijn maar 
gedeserteerd? Want het is opvallend dat Henricus zich met 
voorbijzien van zijn doopakte gedraagt als zoon van Johan 
Pieter Wendel; hij draagt diens familienaam en vernoemt hem 
ook. Bij zijn huwelijkse bijlagen wordt de onwettige vader 
overigens abusievelijk genoteerd als Johannes Chevié. In het 
doopboek van Leeuwarden staat wel degelijk Chevré. Wat be-
tekent de naam? Voor zover bekend: niets. Het woord chèvre 
is Frans voor geit, een chevrier (en dat spreek je min of meer 
uit als chevré, lijkt mij) een geitenhoeder. Dat geeft meer kan-
sen, maar niet véél meer. Voorlopig blijft de echte afkomst 
van Henricus Wendel dus duister.

Na dit alles nog even aandacht voor de dappere redder, de 
sjouwerman Jurjen Orsel. Heel kort samengevat: 
Jurjen Harmens Orsel, gedoopt Groningen (Achter de Muur, 
als Jurrien) 6 oktober 1809, militair (1838), sjouwerman (1845), 
arbeider (1874), overleden Groningen (oud 64 jaar) 14 augus-
tus 1874, zoon van Harm Pieters Orsel, turftonner, en Klaasien 
Hindriks, trouwt Groningen 3 juni 1838 Klaasje Hindriks Kunst, 
dochter van Hindrik Berends Kunst, scheepstimmerman, en 
Fennegien Meints Smit. Twee dochters uit dit huwelijk wer-
den volwassen en trouwden.

Tenslotte ben ik dank verschuldigd aan mevrouw J. Andries-
sen te Groningen, die met veel geduld en handigheid een gro-
te hoeveelheid negentiende- en twintigste-eeuwse informa-
tie aan (onder andere) de Delpher-site wist te ontlenen.

Genealogie Wendel

I.  Johannes Chevré, relatie met: Geertje Vaat, gedoopt 
Leeuwarden (als Gertie Vaart) 29 september 1769, overle-
den Leeuwarden (als Geertje Faart, wijk K no. 41) 7 augus-
tus 1830, dochter van Johannes Christiaans Vaat en Gertie 
Hendriks; zij trouwt eerder, ondertrouwt/trouwt Leeu-
warden (Westerkerk) 7 oktober/23 oktober 1791 Johan 
Pyter Wendel, overleden Maubeuge (Frankrijk) in oktober 
1793 – of misschien toch in het jaar 1796?

Geertie Vaart gaf in 1819 mondeling consent tot het huwelijk 
van haar zoon Hendricus Wendel, evenals de moeder van de 
bruid dat deed voor haar dochter. Zij tekende als G. Vaart. Ze 
was toen al vele jaren weduwe; uit een akte van bekendheid 
bij het huwelijk van haar dochter blijkt, dat de echtgenoot in 
1793 in het Franse Maubeuge is gestorven (zie de inleiding).
Op 7 september 1828 deed zij als Geertje Vaart belijdenis te 
Leeuwarden – ik neem althans aan dat dit haar betrof – en 
twee jaar later stierf ze, zestig jaar oud. Volgens de akte van 
successie liet zij alleen lijfstoebehoren na, geschat op de 
waarde van zes gulden.1 Aangevers en erfgenamen waren een 
kleinzoon Johan Piet Wendel (onderwijzer wonende in het 
Stads Weeshuis), en een zoon Hendrikus Wendel, nachtschout 

te Groningen. De andere kleinzoons, alsmede haar dochter en 
diens kinderen, worden dan niet genoemd – maar gezien de 
omvang van de nalatenschap zullen zij daarover geen proble-
men hebben gemaakt; het lijkt mij zelfs zeer de vraag of uit 
die zes gulden de begrafenis wel bekostigd kon worden.

Uit dit huwelijk:
1.  Johan Philip [ook: Johannes] Wendel, geboren/ge-

doopt Leeuwarden 19 maart/28 maart 1790 (de vader 
heeft het kind zelf ten doop gepresenteerd; getui-
ge Geertruid Walburg), turfmeter (1814), turfdrager 
(1816), overleden Leeuwarden 20 juli 1818, trouwt (1) 
Leeuwarden, ondertrouw 4 mei, trouwt 20 mei 1810 
Elisabeth [Betje] Grendel, geboren/gedoopt Leeu-
warden 26 december 1788/23 januari 1789, overleden 
Leeuwarden 10 september 1813, dochter van Andries 
Grendel en Pietje Piers Baket [Bequet], trouwt (2) 
Leeuwarden 8 mei 1814 Helena van Hagen, geboren 
Leeuwarden 18 juli, gedoopt Jacobijnerkerk (getuige: 
Grietie Kind) 4 augustus 1790, overleden Leeuwarden 
26 december 1847, dochter van Dirk van Hagen en 
Dina van Otegem; Helena hertrouwt Leeuwarden 26 
augustus 1827 Antoni Bussink, geboren te Amsterdam, 
zoon van Arent Bussink en Gertien Wemermans.
Uit het eerste huwelijk:
a.  Johan Piet Wendel, geboren Leeuwarden 4 juli 1811.
b.  Andries Wendel, geboren Leeuwarden 17 maart 

1813, gedoopt aldaar 4 april 1813.
 Beide kinderen werden in 1818, na het overlijden 

van de ouders, opgenomen in het Stadsweeshuis 
te Leeuwarden. Johan Piet Wendel was daar in 
1830, bij het overlijden van zijn grootmoeder, on-
derwijzer.

Uit het tweede huwelijk:
c.  Dirk Lambartus Wendel, geboren 24 februari 1815.
d.  Henderikus Wendel, geboren Leeuwarden 7 okto-

ber 1816.

2.  Anna Geertruida Wendel, geboren/gedoopt Leeuwar-
den Jakobijnerkerk 27 december 1792/20 januari 1793, 
belijdenis Leeuwarden 6 sept. 1816, overleden Leeu-
warden 21 augustus 1880, trouwt Leeuwarden 10 de-
cember 1820 Hendrik van der Marel, geboren Waterin-
gen 27 juni 1791, sergeant 1e bataljon 8e afd. Nationale 
Infanterie, overleden Leeuwarden 29 november 1864, 
zoon van Johannes van der Marel en Johanna van der 
Ven.

Hendrik van der Marel lootte niet mee voor de Nederlandse 
dienst; hij bevond zich in die periode in vreemde dienst, en 
buitenslands.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
a.  Johanna Geertruida van der Marel, geboren Leeuwar-

den 26 november 1821.
b.  Johannes Pieter van der Maarel, geboren Leeuwarden 

22 januari 1823, schoenmakersknecht, trouwt Wilder-
vank 20 mei 1857 Grietje Leever.
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c.  Johannes Hinderikus van der Marel, geboren Gronin-
gen 12 december 1824, overleden Alkmaar 8 augustus 
1836.

d.  Geertruida Elizabetha van de Marel, geboren Coe-
vorden 22 november 1827, overleden Groningen 31 juli 
1828.

Uit de relatie met Johannes Chevré:
3.  Hendricus, geboren/gedoopt Leeuwarden (N.G.) 23 fe-

bruari/1 april 1796, volgt II.

II.  Hendricus Wendel, geboren/gedoopt Leeuwarden 23 
februari/1 april 1796, lidmaat op belijdenis Groningen 
(Hindrikus Wendel, Reitemakers-rijge) 24 februari 1836, 
sergeant 4e compagnie 3e bataillon 8e afd. Nationale In-
fanterie (1819), nachtschout (1830), portier (1840), ontvan-
ger van het havengeld (vanaf 1860), overleden Rotterdam 
25 juni 1888, trouwt Groningen 11 april 1819 Anna Walregt 
[Walrecht], gedoopt Groningen 26 juni 1795 (Reitemakers-
rijge), overleden Groningen 23 mei 1859, dochter van Wil-
lem Walregt, scheepskapitein, en Trijntje Wolters.

Volgens Eekhoff had Hendrikus een roemrijk verleden. Hij 
was sergeant in het 3e bataljon infanterie, 8e afdeling, van de 
Nationale Militie; hij nam op 18 juni 1815 deel aan de Slag bij 
Waterloo en op 4 juli 1815 aan de gevechten bij de inname van 
Parijs. Reeds op 30 juli 1815 kreeg hij de Militaire Willemsorde 
(vierde klasse) uitgereikt. Er bestaat een boek over dit onder-
werp, geschreven door W. Eekhoff.2 Daaruit wordt duidelijk 
dat het derde bataillon, waartoe de Friezen behoorden, een 
kort maar woedend gevecht voerde bij Waterloo, en dat er na 
de overwinning legio gesneuvelden, vermisten of gewonden 
te betreuren vielen. Het bataillon trok daarna met het eerste 
legerkorps naar Parijs op, en hielp om die stad te veroveren; 
ook daar viel een aantal gewonden en doden. Op 30 juli vond 
de eerste uitdeling plaats van het speciaal voor deze gelegen-
heid gecreëerde Ridderkruis der Militaire Willemsorde. Toen 
of later ontvingen 26 leden van dit bataillon de vierde klasse 
van dit kruis; de bevelhebbers werden hoger ingeschaald. Van 

de dertien vierde-klassers uit 1816 was de sergeant Hendri-
kus Wendel, van Leeuwarden, de eerste die genoemd werd. 
Nadat hij afzwaaide moet hij naar Groningen zijn vertrokken. 
Het echtpaar Wendel woonde in 1830 Reitemakersrijge 228, 
in 1840 en 1850 Bij de Draaijbrug T 243 (de man is dan poor
tier). Blijkens een verder onbelangrijke advertentie van 1835 
woonde hij toen nog aan de Reitemakersrijge op no. G 228, en 
toen hij begin 1836 kerkelijk lidmaat werd was dat ook nog op 
dat adres, dus is hij verhuisd tussen 1835 en 1840.3 Hendricus 
Wendel moet trots geweest zijn op zijn onderscheiding. Toen 
hij in 1835 de geboorte van zijn jongste zoon in de krant ad-
verteerde, noemde hij zichzelf: H. Wendel, Ridder van de Wil-
lemsorde. Ook in de huwelijksakte van zijn zoon Willem Hen-
dricus, in 1861, werd Hendricus Wendel genoemd als ridder 
van de militaire Willemsorde vierde klasse, tevens ontvanger 
van het Stads havengeld. Dat is juist: in september 1856 werd 
hij als tweede ontvanger van het havengeld benoemd – de 
eerste ontvanger werd toen B. Ottenhoff.4 In 1870 woonde 
Hendricus Wendel bij zijn zoon Willem, toen winkelier aan het 
Damsterdiep P 724. Op 17 december 1883 vertrok hij naar Rot-
terdam, vermoedelijk om bij zijn dochter Trientje te gaan in-
wonen. Daar stierf hij op 92-jarige leeftijd en wel als zoon van 
Johan Piet Wendel en Geertje Faars! Het vaderschap komt in 
elk geval niet overeen met zijn doopattest... Maar de verschil-
lende namen en vernoemingen van zijn kinderen zijn niettemin 
toch op die filiatie-Wendel gebaseerd.

Uit dit huwelijk:
1.  Geertje Wendel, geboren Groningen 18 april 1819, over-

leden Groningen 15 juni 1819.
2.  Johannes Pieter Wendel, geboren Groningen 28 maart 

1820, overleden Groningen 9 januari 1821.
3.  Willem Wendel, geboren Groningen 11 april 1822, over-

leden Groningen 22 juli 1828.
4.  Geertje Wendel, geboren Groningen 10 november 

1824, overleden Groningen 25 december 1848.
5.  Wouter Johannes Wendel, geboren Groningen 16 de-

cember 1827, volgt III.
6.  Trientje Wolters Wendel, geboren Groningen 31 mei 

1830, overleden Rotterdam 5 december 1896, trouwt 
Groningen 19 mei 1866 Leendert Overgaauw, geboren 
Hillegersberg 20 november 1829, commies rijksbe-
lastingen, overleden Rotterdam 20 juli 1914, zoon van 
Gijsbertus Overgaauw, ambtenaar, en Heintje Smits. 
Trientje Wolters Wendel werd op 19 mei 1866, dit is op 
haar huwelijksdag, uitgeschreven naar Haarlem. Uit 
dit huwelijk geen kinderen. Trientjes overlijden werd in 
het Rotterdamsch Nieuwsblad van 8 december 1896 
geannonceerd door haar man in één advertentie, en 
door haar broers en zusters in een andere (dat waren 
W.J. Wendel en vrouw, W.H. Wendel (dan al weduwnaar) 
en R.S. Wendel). De echtgenoot repte van een smarte-
lijk doch geduldig lijden.

7.  Willem Hendricus Wendel, geboren Groningen 24 juli 
1833, koopman (1861), winkelier (nadien), overleden 
Rotterdam 28 april 1897, trouwt Groningen 19 juni 

2. De versierselen behorende bij de Militaire Willemsorde (ingesteld in 
1815), vierde klasse. Bron: Wikipedia.
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1861 Dievertje Sikkens, geboren Groningen 22 februa-
ri 1841, overleden Groningen 4 oktober 1889, dochter 
van Sikko Sikkens, koopman, en Geesje Hoebers. Wil-
lem Hendricus woonde jarenlang als winkelier aan het 
Damsterdiep P 724. Zijn vrouw stierf eind 1889, zijn 
zoon begin 1891; enkele maanden later – op 14 april 
1891 – vertrok hij naar Kralingen. Waarom hij voor een 
plaats aan de andere kant van Nederland koos is niet 
helemaal duidelijk, maar zijn zuster Trientje woonde in 
Rotterdam (daar stierf ze in 1896) en zijn broer Roelf 
vermoedelijk in Den Haag (daar stierf hij in 1905).
Uit dit huwelijk:
a.  Anna Wendel, geboren Groningen 17 maart 1862, 

overleden Groningen 30 augustus 1879.
b.  Sikko Hindricus Wendel, geboren Groningen 20 

juni 1869, overleden Groningen 17 januari 1891.
8.  Roelf Schierbeek Wendel, geboren Groningen 24 de-

cember 1835, klerk (1860), commies (1866), overleden 
Den Haag 2 september 1905. Hij werd op 27 septem-
ber 1861 uitgeschreven naar Arnhem. Daar is hij verder 
niet aangetroffen. In 1866, bij het huwelijk van zijn zus-
ter Trientje (de eerdere drenkelinge) was hij aanwezig; 
toen was hij commies Rijksbelastingen en woonde in 
Randwijk, gemeente Heteren, Gelderland. In de Haag-
sche Courant van 15 juli 1898 blijkt, dat hij toen gepen-
sioneerd werd als kommies 1e klasse van ‘s Rijks Belas-
tingen; hij overleed (in Den Haag) zeven jaar later. Een 
huwelijk en kinderen vond ik nergens genoemd.

Zijn vader zette ten tijde van zijn geboorte een advertentie in 
de krant:5

Heden verloste van eenen ZOON A. Walrecht, Huisvrouw van
H. Wendel, Ridder van de Willemsorde.
Groningen den 24 December 1835.

Roelf Schierbeek Wendel was vernoemd naar R.J. Schierbeek, 
een uitgever in Groningen. Deze zou later een boek van Wou-
ter Johannes Wendel uitgeven.

III.  Wouter Johannes Wendel, geboren Groningen 16 decem-
ber 1827, adjunct-commies (1850), directeur der Rijks-
kweekschool voor onderwijzers te Middelburg, overleden 
Haarlem 5 februari 1910, trouwt Schiedam 18 april 1856 
Geertruida Louwrensina Mars, geboren Winsum 6 sep-
tember 1835, overleden Haarlem 8 januari 1902, dochter 
van Gerrit Berends Mars, commies, en Jenneke Vogel.

W.J. Wendel trouwde in 1846 en zijn kinderen werden nog in 
Groningen geboren. Hij was aanvankelijk adjunct-commies ter 
Provinciale Griffie van Groningen en was klaarblijkelijk sociaal 
actief. Zo schreef hij een begeleidend boekwerk bij het feest 
met betrekking tot het 250-jarig bestaan van de Academie.6 
Hij had een eigen woning aan de oostkant van de Nieuwe Eb-
bingestraat, getekend met no. C 27 en kadastraal bekend als 
sectie F no. 991. Dat blijkt als hij een overeenkomst inzake 
rookafvoer met zijn buurman ten Noorden, J. Swaagman, laat 
registreren.7 Dat was in oktober 1865, en op 20 december van 

dat jaar werd hij uitgeschreven naar Den Bosch; zijn vrouw 
volgde hem op 24 februari 1866. Daar werd hij leraar aan de 
Rijkskweekschool voor onderwijzers.
Toen in februari 1877 een gelijksoortige Rijkskweekschool in 
Middelburg werd geopend, was Wendel de eerste directeur.8 
Klaarblijkelijk ging deze opleiding pas in een iets latere fase 
goed van start: per 1 november 1877 kreeg de school een an-
der gebouw toegewezen en het 25-jarig jubileum als directeur 
vierde Wendel in april 1893; de plaatselijke krant besteed-
de daar veel aandacht aan.9 Na zijn pensionering verhuisde 
hij naar Haarlem en legde hij zich toe op vertaling van vooral 
Franse literatuur; het In Memoriam10 noemt Femmes savan
tes; Tartufe; Brand (van Ibsen); en de Misanthrope. Hij werd, 
volgens een bericht in de Zeeuwse krant (Middelburgsche 
Courant, 9 februari 1910) op de 9e februari in allen eenvoud 
en op eigen verzoek zonder toespraken, begraven op de alge-
meene begraafplaats in Haarlem.

Uit dit huwelijk:
1.  Anna Wendel, geboren Groningen 27 februari 1857, 

overleden Haarlem 28 juli 1915, trouwt Middelburg 16 
september 1881 Rijnt Broere, geboren Lage Zwaluwe 
20 januari 1852, vanaf mei 1905 directeur der Rijks-
kweekschool voor onderwijzers te Middelburg, overle-
den Middelburg 11 dec. 1909, zoon van Hugo Broere en 

3. Kabinetfoto van W.J. Wendel, oud 54 jaar.



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1  –  29 

Willemina Johanna Starke. Rijnt Broere werd, volgens 
zijn In Memoriam11 tot onderwijzer opgeleid aan de 
Rijkskweekschool voor onderwijzers te ’s-Hertogen-
bosch. Daarna was hij onderwijzer te Voorschoten, dan 
Hoofd ener school in Tholen, daarna werkte hij 22 jaar 
lang als docent aan de Rijkskweekschool in Haarlem. 
Vanaf mei 1905 was hij directeur van de Rijkskweek-
school in Middelburg, de functie die zijn schoonvader 
ook had bekleed. Tevens publiceerde hij over opvoe-
ding- en onderwijskunde op de lagere school.

Uit dit huwelijk:
a.  Geertruida Laurensia Broere, geboren Haarlem 12 au-

gustus 1885, apothekers-assistent, overleden Middel-
burg 16 februari 1910.

b.  Wilhelmina Johanna Broere, geboren Haarlem 8 juni 
1889, overleden Delft 16 november 1984, trouwt Hille-
gersberg 28 december 1917 Jacob van de Geer, geboren 
Haarlem 3 februari 1889, overleden 14 november 1961, 
zoon van Jacob van de Geer en Trijntje van der Sluis.

c.  Wouter Johannes Broere, geboren Haarlem 21 juni 
1894, vrouwenarts, overleden Alkmaar 3 juli 1961, 
trouwt Schoterland 7 februari 1928 Hermina Geer-
truida te Kiefte, geboren Amsterdam 7 februari 1897, 
overleden Alkmaar 21 november 1981, dochter van 
Bernhard Johan te Kiefte en Neeltje Houtman.

Wouter Johannes Broere vestigde zich met zijn praktijk in 
Obstetrie en Gynaecologie in november 1927 in Alkmaar, ten 
huize van Mr. Offers, Oudegracht 275. Zij hadden een zoon (die 
twee zoons had) en een dochter (met één dochter).

2.  Gerrit Berend Wendel, geboren Groningen 11 april 1861, 
administrateur bij het Departement van Financiën te Den 
Haag, overleden Haarlem 17 februari 1934, trouwt Den 
Haag 11 oktober 1888 jonkvrouw Anna Gerarda Geertrui-
da van Beresteijn, geboren Bodegraven 10 maart 1865, 
overleden Den Haag 13 oktober 1919, dochter van Johan 
van Beresteijn en Lijdia Johanna de Wit van der Hoop.

Bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1920 no. 33 werd met ingang 
van 1 augustus 1920 aan G.B. Wendel eervol ontslag verleend 
uit zijn betrekking van administrateur bij het Departement 

van Financiën, en wel op eigen verzoek.12 Hij was enkele maan-
den eerder weduwnaar geworden, mogelijk had dat invloed 
op zijn beslissing? Hij was, blijkens zijn overlijdensadverten-
tie, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bijlage Vaat/Vaart

I.  Christiaan Vaat, soldaat onder de compagnie van de ca-
pitein Bouritius, bediend en begraven Leeuwarden (als 
Christiaen Vaart) in 1760, trouwt Surhuisterveen 6 de-
cember 1739 Elisabeth Backer [Pakkerse, Fadin, Fatin], 
mogelijk begraven Leeuwarden (bij de Galileeërkerk, als 
Elisabeth Bakker) 28 oktober 1760. Bij haar huwelijk droeg 
Elisabeth de familienaam Backer, bij de drie dopen uit dit 
huwelijk was het Pakkerse (een benadering van haar eigen 
familienaam) en Fadin c.q. Fatin (de vrouwelijke versie van 
haar mans naam, zoals in sommige Duitstalige gebieden 
gewoonte was).

De kinderen werden rooms-katholiek gedoopt en wel in de 
statie Over de Koornmarkt te Leeuwarden. Althans één der 
ouders zal dan katholiek zijn geweest; de zoon Johannes ging 
over naar de gereformeerde kerk.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Faet, gedoopt Leeuwarden (r.-k.) getuige 

Anna Maria van Hosel, 1 juli 1741, volgt II.
2.  Antonius Faet, gedoopt Leeuwarden (r.-k), getuige 

Margareta van Oosten, 23 maart 1743.
3.  Anna Margareta Faet, geboren/gedoopt Leeuwarden 

(r.-k.), getuige Jurjen Zelos, 17 mei/18 juni 1744.

II.  Johannes Christiaans Faet, gedoopt Leeuwarden (r.-k. 
statie Over de Koornmarkt) 1 juli 1741, lidmaat op belijde-
nis Leeuwarden 12 december 1777, schoenmakersgezel, 
begraven Leeuwarden (als Johannes Vaat, Jacobijner-
kerkhof) 5 december 1786, ondertrouwt/trouwt Leeu-
warden 22 november/7 december 1766 Gertie Hendriks, 
geboren circa 1741, lidmaat op belijdenis Leeuwarden 12 
december 1777, overleden Leeuwarden (dan woonachtig 

4. Overlijdensbericht van W. J. Wendel in de Middelburgse Courant van 9 februari 1910.
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te Marsum) 12 maart 1818. Gertie Hendriks vertrok op 12 
februari 1811 als lidmaat van Leeuwarden naar Marsum. 
Bij haar overlijden zeven jaar later was zij daar inderdaad 
woonachtig, al stierf ze wel in Leeuwarden. Zij werd aan-
geduid als weduwe van Johannes Vaart; de aangevers wa-
ren haar schoonzoon R.A. Wiebesson en haar kleinzoon 
J.V. (sic) Wendel.
Uit dit huwelijk:
1.  Christiaan Vaat, gedoopt Leeuwarden 12 april 1767.
2.  Gertie Vaart, gedoopt Leeuwarden 29 september 

1769; zie de genealogie Wendel hierboven.
3.  Hendrik Vaart, geboren Leeuwarden 10 november 1772, 

gedoopt Westerkerk 27 november 1772, vermoedelijk 
jong overleden.

4.  Elizabeth Vaat, geboren Leeuwarden 17 januari, ge-
doopt 7 februari 1777, lidmaat op belijdenis Leeuwarden 
10 juli 1807 (als Elisabeth Vaart), overleden (Elisabeth 
Vaat weduwe van Romke Wijbeson) Leeuwarden 30 
maart 1854, ondertrouwt/trouwt (als Elisabeth Faart) 
Leeuwarden 25 november/11 december 1808 Romke Ar-
jens (Romke Wiebessen, Wijbeson etcetera), geboren/
gedoopt Leeuwarden 25 oktober/15 november 1778, 
overleden Leeuwarden (als Romke Wijbeson) 13 okto-
ber 1852, zoon van Arjen Wijbes en Japke Ruurds.

5.  Grietie Faat, geboren Leeuwarden 16 januari, gedoopt 
4 februari 1780, overleden Leeuwarden (Grietje Vaart, 
weduwe Uiltje Jansen) 15 juni 1859, ondertrouwt/
trouwt Leeuwarden (als Grietje Vaart) 1 april/17 april 
1803 Uiltje Jansen, geboren/gedoopt Harlingen (Grote 
Kerk) 31 juli 1781, overleden Utrecht (in het Groot Rijks 
Hospitaal) 19 september 1834, zoon van Jan Harmens 
en Hendrikje Uitjes.

Uiltje Jansen kwam binnen de burgerlijke stand vooral met 
deze naam voor; in elk geval heette één van zijn zoons Johan-

nes Jansen. Maar hij trouwde als Uiltje Harmens Vlink (sic) en 
kreeg minstens één kind onder de naam Uiltje Jans Flint.
Bij zijn overlijden werd hij aangeduid als Uiltjes (sic) Jansen, 
kanonnier der tweede klasse bij de tweede kompagnie van 
het bataillon vrijwillige artillerie, geboren te Harlingen, laatst 
gewoond hebbende te Leeuwarden, zoon van Flint Jansen 
(sic) en Hendrikje Uiltjes.

6.  Hendrica Vaat, geboren Leeuwarden 12 juni, gedoopt 
27 juni 1783, lidmaat op belijdenis (als Hendrikje Vaart) 
Leeuwarden 10 juni 1807, overleden Leeuwarden (als 
Henderika Faart 20 januari 1819.

7.  Hendrik Vaat, geboren Leeuwarden 24 mei, gedoopt 
16 juni 1786, vermoedelijk begraven Leeuwarden 2 
maart 1787 als het kind van de weduwe Johannes Faat. 
De vier dochters waren nadien nog in leven en de oud-
ste zoon Christiaan zou toen vermoedelijk niet meer 
als kind zijn aangeduid, zodat ik veronderstel dat het 
overleden kind de jongste uit het gezin is geweest, 
toen nog een zuigeling.  <<

Noten
1. Tresoar, Kantoor Leeuwarden, [tg.nr. 42] inv.nr. 11032, akte 002, filmnr. 183.
2. W. Eekhoff,’Friesland in 1815: historische bijzonderheden omtrent de deelne-

ming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatre Bras 
en Waterloo, naar officieele bescheiden en berigten van tijdgenooten bewerkt’, 
Leeuwarden 1865, p. 48-49.

3. Groninger Courant, 31 juli 1835.
4. Groninger Courant, 21 september 1856
5. Groninger Courant, 29 december 1835.
6. R.J Schierbeek en J.B. Wolters, ‘Groningens Akademiefeest van september 

1864/ geschetst door W.J. Wendel, adjunct-commies ter prov. griffie van 
Groningen’, 1864.

7. Groninger Archief [tg.nr. 1359] inv.nr. 16 (20.10.1865).
8. Middelburgsche Courant, 11 december 1876.
9. Middelburgsche Courant, 5 april 1893.
10. Algemeen Handelsblad, 9 februari 1910.
11. Middelburgsche Courant, 23 december 1909.
12. Nederlandsche Staatcourant, 8 juli 1920. 

In Bunnik gaat de traditie van de Duitslanddag verder: vaklui 
uit Aken, Dortmund, Hessen, hertogdom Kleef/ Kleve, Noor-
drijnland-Westfalen, prinsbisdom Osnabrücker Land, Ost-
deutsche Familienkunde (Polen, Rusland, Estland, Letland en 
Litouwen), Rheinprovinz (Grossherzogtum Niederrhein, Mit-
telrhein, het Graafschap Tecklenburg en de Werkgroep Ge-
nealogisch Onderzoek Duitsland zullen weer present zijn met 
hun adviezen, PC’ s, boeken, folders, etc. Uiteraard zijn onze 
eigen collecties boeken en tijdschriften ook ter inzage.

Het bezoek aan Kosterijland 3 in Bunnik is op zaterdag 2 fe-
bruari 2019 zoals altijd gratis, u bent vanaf 11 tot 16 uur wel-
kom. Bereikbaar met bus 41 vanaf Utrecht CS, (vak D 5), met 
de NS naar station Bunnik of met de auto (afslag 19-Bunnik 
van de A 12, volg dan de borden Kosterijland).

Namens de medewerkers van het Informatiecentrum NGV 
(info@ngv.nl) 

Jos Kaldenbach

Duitslanddag 2 februari 2019
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BOEKRECENSIES
De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Informatiecentrum, Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 50, 3980 CB Bunnik

TON BRUIJNIS  
HANS VAN FELIUS 

 Ї Studiegroep Genealogie Westland: Meer dan namen en 
jaartallen. Uitgave van de studiegroep Westland 2017; 
ISBN 978-90-822726-3-5; 112 p.; ill; geen index; info:

   secretaris@genealogiewestland.nl
Elf auteurs hebben één of meer verhalen geschreven over 
personen of gebeurtenissen in het Westland. Het zijn geheel 

verschillende verhalen, 
die de veelzijdigheid 
van het stamboomon-
derzoek aantonen. Een 
mooi voorbeeld daarvan 
is de beschrijving van het 
onderzoek naar de stam-
reeks van de familie van 
Dijk (Dijck, Dick) waar-
van de onderzoeker de 
stamreeks kon opvoeren 
tot voorvader Melis Ja-
cobsz, die in het midden 
van de zestiende eeuw 
werd geboren. Daaruit 
blijkt welke moeiten er 

bij genealogisch onderzoek soms overwonnen moeten wor-
den en welke bronnen dan weer behulpzaam kunnen zijn om 
het onderzoek voort te zetten. Het is een vlot geschreven en 
prettig leesbaar boekje. (TB)

 Ї Gerard Kenbeek: Stamboom van de familie Kenbeek, 
1530-2018. Uitgave december 2017; 132 p. en 235 p. met 
bijlagen; ill; index.

In aanvulling op het 15 jaar geleden verschenen boek van de 
familie Kenbeek, konden na intensief speurwerk in Franse 

archieven, nu drie ge-
neraties van de Franse 
voorouders uit de streek 
Pas de Calais worden 
opgenomen. De stam-
reeks begint nu met Je-
han Quembel, die baljuw 
was in het Franse Lillers 
en zorg droeg voor de in-
ning van de honderdste 
penning voor de provin-
cie Artois.
Vanwege belediging van 
de plaatselijke pastoor, 

werd zijn kleinzoon Antoine Quembel (Quembeque) uit zijn 
geboortegrond verbannen en kwam hij in Lille terecht. Daar 
werd in november 1608 zijn zoon Anthonij Quembecque ge-
doopt, die omstreeks 1634 vanuit Rijssel (Lille) naar Leiden 
was gekomen en de stamvader werd van alle Nederlandse 
Kenbeeks.
Vele generaties woonden en werkten de familie Kenbeek in 
Leiden en medio achttiende eeuw vestigden enkelen zich in 
Amsterdam. Naderhand verspreidde de familie zich over de 
rest van Nederland en kwamen ook meerdere takken van de 
familie in het buitenland te wonen.
De auteur plaatst het geheel van de stamboom tegen de 
achtergrond van onder meer de geschiedenis van Leiden, de 
Leidse kerken en de beroemde lakenindustrie.
Het boek is verluchtigd met een bijlage met familiefoto’s en 
er zijn circa 25 geneagrammen opgenomen, die de toegang 
tot de parenteel van Anthonij Kenbeek vergemakkelijken. Het 
geheel heeft geleid tot een omvangrijk boek met veel interes-
sante informatie over de familie Kenbeek. (TB)

 Ї Rob Wanders en Andrè Wanders: Wanders in the wide 
world, De Grieth-Grietherbusch – Elten – Hekelin-
gen – Amsterdam boom. Uitgave juli 2017, ISBN 13978-
1548973674; 262 p.;ill; index; informatie: 

   agmwanders@zonnet.nl
In de reeks publicaties over de familie Wanders hebben nieu-
we vondsten betreffende de stamvaders geleid tot deze 

publicatie over de ‘De 
Grieth-Grieterbusch- 
Elten- Hekelingen- Am-
sterdam- boom’ van 
deze familie. In 2016 was 
er namelijk een door-
braak in de stamboom 
van de toenmalige stam-
vader Henricus j.m. uit 
Grieth (geboren 1674) en 
dat leidde vervolgens tot 
de vondst van een nieu-
we stamvader: opnieuw 
ene ‘Henricus’ (geboren 
plm.1610). Door deze 

vondst hebben de auteurs de eerdere vier losse takken van 
het geslacht Wanders in elkaar gepast, zij het dat over hun 
familierelaties nog enige onzekerheid bestaat. De auteurs 
voeren een aantal argumenten aan om - ondanks deze onze-
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kerheden - de vier stamvaders toch samen te voegen in één 
genealogie.
Het boek begint met een overzicht van de eerder verschenen 
publicaties over de familie Wanders en met enkele theorieën 
over de herkomst van de naam. Daarna volgt een interessante 
beschrijving van de geschiedenis van de dorpen Grieth, Grie-
therbusch en Elten, de plaatsen waar de oudste generaties 
hun herkomst hebben.
De meeste plaats neemt de stamboom in die begint met de 
twee broers Joannes en Henricus Wanners (Wenners). De 
naam Henricus is fictief en gebaseerd op het feit dat drie 
vermoedelijke zonen van deze ‘fictieve’ Henricus hun oudste 
zoon Henricus noemen.
De stamboom van de nakomelingen van Joannes loopt tot de 
vierde generatie (omstreeks 1800); blijkbaar zijn er geen ver-
dere mannelijke nakomelingen van deze Joannes.
De genealogie van Henricus loopt door tot aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw.
Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s van historische docu-
menten en familiefoto’s. Voor de familie Wanders zal het een 
welkome aanwinst zijn in de reeks publicaties over de deze 
familie. (TB)

 Ї Mw. L.C.W. Stuurman: Het geslacht De Reede Den Haag. 
Uitgave in eigen beheer: ISBN 978-90-822756-2-9: 176 p.; 
ill; geen index; informatie: Stuur01@planet.nl

De auteur heeft aan de hand van de onderzoeksgegevens 
van haar grootvader en van haar moeder een genealogie op-

gesteld van de familie 
de Reede. Stamvader 
is Wilhelmus de Reede, 
gedoopt in 1685 in ‘Swit-
serlant’ en overleden in 
Den Haag. Deze stamva-
der diende als tamboer 
bij de ‘blauwe garde’, een 
elitekorps dat onder be-
vel stond van stadhou-
der Willem III en in Den 
Haag een Zwitsers garni-
zoen had.
Deze genealogie is per 
generatie ingedeeld, 
helaas ontbreekt er bij 

de generaties een verwijzing naar de vorige generatie waar-
door het soms behoorlijk zoeken is om de afstammingslijn te 
vinden. Het geneagram dat achterin het boek is opgenomen, 
biedt dan echter uitkomst, al is het lettertype daarvan wel erg 
klein.
In het laatste gedeelte van het goed verzorgde boek staan de 
herinneringen van elf kleinkinderen van opa en oma van Ree-
de-Miras, hetgeen het boek - tezamen met veel familiefoto’s 
- tot een mooi familieboek maakt. (TB)

 Ї M.J. Ververs: Een vrijstad bevrijd, Vianen-Hage-
stein-Everdingen-Zijderveld, 1940-1945. Uitgave in ei-
gen beheer; ill; 60 p.; geen index.

Een boekje over de periode van de mobilisatie, de bezetting en 
de bevrijding van Vianen en omliggende dorpen. Ondanks de 

spannende tijden waarin 
de mensen toen leefden, 
maakten ook gewone za-
ken deel uit van het dage-
lijks leven. Zo werd in 1944 
getracht een VVV-afde-
ling van de grond te krij-
gen en stond de oprichting 
van een geitenfokvereni-
ging op stapel.
De auteur geeft een zeer 
uitvoerig en gedetail-

leerd verslag van de gebeurtenissen die in de periode vóór, 
tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog in Vianen plaats-
vonden.
In de marge van elke bladzijde staan de persoonlijke herinne-
ringen van de auteur en van zijn familieleden, zoals een mooi 
verhaal over de grote kersenpluk in 1944.
Het is een eenvoudig uitgevoerd boekje, maar het bevat een 
schat aan informatie over Vianen tijdens de oorlogsjaren. (TB)

 Ї J.J. Vervloet (bewerking), Begraven in en om de kerk van 
Willemstad (1584-1756), Rotterdam 2018, 194 p., index 
(‘Hollandse Bronnen’ Deel 11); uitgave van de Hollandse 
Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, ISBN 
978-90-78451-23-5, informatie via www.onsvoorge-
slacht.nl.

Dit is alweer het elfde deel in de serie ‘Hollandse Bronnen’ van 
‘Ons Voorgeslacht’. De serie bestaat uit handzame delen die 
genealogische gegevens uit een bepaalde plaats of streek 
onder de aandacht van geïnteresseerde genealoog brengen. 
Deze keer de gegevens rond het begraven in en om de kerk 
van Willemstad. In de D.T.B. collectie zijn van deze plaats be-
graafgegevens bewaard vanaf 1756. Dit boek bewijst dat het 
soms zin heeft om verder te kijken dan de D.T.B. registers. De 
bewerker heeft een groot aantal rekeningen van de kerk en 
diaconie doorgenomen, en begraaflijsten van de koster. Der-
gelijke stukken bevinden zich doorgaans in het archief van de 
kerkelijke gemeente, en soms zoals in Willemstad in het oud 
archief van de gemeente. Als begraafgegevens ontbreken zou 
ik altijd aanraden ook die archiefstukken te bekijken. Niet van 
iedere plaats zijn ze even uitgebreid, maar als je het niet con-
troleert mis je misschien net die aanvullende gegevens. Voor 
Willemstad hoeven we dat in eerste instantie niet meer aan 
de hand van het origineel te doen, omdat er nu een handzame 
bewerking ligt, voorzien van verschillende indexen op naam. 
Al loert natuurlijk altijd het gevaar van een leesfout; geen en-
kele bewerker is perfect. Maar zelfs als je liever af gaat op de

Lees verder op pagina 33
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tekst uit het origineel, dan nog heeft een uitgave als deze een 
voordeel. Je hoeft immers niet alles opnieuw door te blade-
ren, omdat er een index op het origineel aanwezig is. Een heel 
klein minpuntje: er wordt onder illustraties verwezen naar een 
plaatje van het rechthuis van Willemstad; op pagina 166 vind 
ik in mijn exemplaar echter alleen het onderschrift, de pagina 
is verder blanco. Is dit van wezenlijk belang? In dit geval niet 
echt, het gaat bij dit boek immers om de tekst, en die ziet er 
gedegen uit. Onze zustervereniging kan tevreden zijn met 
deze uitgave. (HvF)

 Ї Els Kloek (samenstelling), 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, 
Nijmegen 2018, 1611 p., ill., index; uitgave Uitgeverij Van-
tilt, Nijmegen, ISBN 978 94 6004 386 4, informatie via 
https://vantilt.nl.

Ooit kwam Els Kloek op het idee om korte biografieën van 
vrouwen op te nemen in een digitaal vrouwenlexicon. Dat lexi-

con werd een succes en 
uit dat succes ontstond 
het idee om een deel van 
de biografieën in boek-
vorm te publiceren. Dat 
werd het boek 1001 vrou-
wen uit de Nederlandse 
geschiedenis. Dat boek 
werd een succes en suc-
ces smaakt naar meer. 
Bovendien, wie durft te 
beweren dat de geschie-
denis wel voltooid is met 
1001 vrouwen. Niemand 
toch? Het plan was daar-
om al snel gemaakt voor 

een vervolg. Eerst kwam er een tussendoortje, onder de titel 
101 vrouwen en de oorlog. Maar nu is het echte boek er: weer 
1001 vrouwen, deze keer uit de 20ste eeuw. De opzet is gelijk 
aan de vorige publicaties: korte en leesbare levensgeschie-
denissen, voorafgegaan door de personalia, en voorzien van 
een portret. Vrouwen kwamen in aanmerking omdat ze of iets 
gepresteerd hebben, of omdat ze een reputatie hebben. Dat 
levert een boeiende hoeveelheid vrouwen op van zeer verschil-
lende pluimage. Zo vinden we onder nummer 824 de biografie 
van Sebilla Niemans, die in het rosse leven als ‘Blonde Dolly’ en 
in 1959 het slachtoffer werd van een nooit opgeloste moord, en 
onder nummer 344 Hendrikje van Andel-Schipper, die in 2005 
overleed op de leeftijd van 115 jaar en 62 dagen, waarmeer ze de 
oudst levende mens in Nederland is. Maar onder nummer 245 
vinden we even goed Koningin Wilhelmina, terwijl ook Florrie 
Rost van Tonningen, de ‘zwarte weduwe’ niet ontbreekt (num-
mer 651). Een groter verschil is toch nauwelijks mogelijk!
Een boek als dit lees je niet achter elkaar van de eerste pagi-
na tot en met de laatste. Leg het binnen handbereik en blader 
er in als je even tijd over hebt; de lengte van de stukjes maakt 
het daarvoor zeer geschikt. Soms volgt er een klein feest 
van herkenning. Zo vond ik de biografie van Johanna Rosi-

ne Snoek, die ik uit mijn kinderjaren herinner als ‘mevrouw 
Hans Snoek’, die toen op TV verscheen als leidster van het 
Scapino ballet (588). Maar ook de bekende Amsterdamse 
zangeres Tante Leen (606), Mies Bouwman (839) en Annie 
M.G. Schmidt (595). Maar het boek levert ook verrassingen 
op. De naam Na Hoedendoos (538) intrigeerde me, nog nooit 
van gehoord. Hoedendoos was haar bijnaam, haar naam was 
eigenlijk Johanna Henrietta Christina Meijer, of Tante Na, en 
ze leefde van 1907-1986 in de Amsterdamse Jordaan. Naast 
marktkoopvrouw was ze ook zangeres, een tijdgenoot van 
Johnny Jordaan en Tante Leen, die ik wel kende. Tante Na ech-
ter niet. Weemoed leverde het boek ook op, toen ik de bio-
grafie van mijn veel te jong overleden collega Florence Koorn 
ontdekte (974). En ik ben nog steeds niet uitgebladerd. Maak 
dezelfde reizen als ik, het boek is het waard!
Het eerste 1001 vrouwen had een zwarte kaft, 101 vrouwen 
een grijze, en dit boek een witte. De vormgeving is zoals in de 
beide andere gevallen van Irma Boom, die weer voor een bij-
zonder fraai boek heeft gezorgd. De ordening van het boek is 
op geboortedatum. Op die manier vind je generatiegenoten 
bij elkaar. Wil je weten wie er in het boek staan, dan kun je dat 
opzoeken in de index op naam van opgenomen vrouwen. Wil je 
weten welke zangeressen in het boek staan? Zoek dan in het 
register op beroepen. Er is ook een index op namen van vrou-
wen die weliswaar in aanmerking kwamen voor opname, maar 
om de een of andere reden niet in het boek terecht kwamen. 
Die vrouwen zijn niet alsnog kandidaat voor vergetelheid, ze 
zijn opgenomen in het digitale vrouwenlexicon (zie http://
resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon). Sommige vrou-
wen zijn ook opgenomen in de eerdere uitgaven; in die geval-
len is een verkorte biografie opgenomen met een verwijzing 
naar de uitgebreidere. Net als de vorige uitgaven is dit een 
bijzonder en plezierig boek. Hulde aan Els Kloek en de andere 
medewerkers voor deze uitgave. (HvF)

Verder ontvingen wij
J.M.G. Leune: Onderwijs in Steenbergen in de 17e en 18e 
eeuw. Uitgeverij Gigaboek, Broek op Langedijk 2018, 
ISBN 97890-8548-4349; 124p.; ill; index.
Michael Stübbe: Die Manns, Genealogie einer deutschen 
Schriftstellerfamilie, tweede herziene uitgave 2016; 
ISBN 978-3-00-052256-7; 178 p. ill; index.
E.A.N. Kon: Van Aelst (genealogie), Uitgave in eigen beheer 
2018, ISBN 97890-819512-4-1; 60 p.; ill; index;
informatie: erik.a.n.kon@hotmail.com.
Theo Laarakker: Bergen & Aijen in oude foto's, 1880-1950. 
Uitgave in eigen beheer november 2017; 64 p.; ill; geen index.
André Wanders: Wanders in the wide world, from Wagenin-
gen (NL) to Pella (USA). ISBN 978-1547168217; uitgave juni 
2017; 84 p.; index; ill.
Piet Schager, Jaap Leek en Mary Luken: Genealogie Spruit, 
rond Almaar 1700-2000, Uitgave in eigen beheer, maart 2017, 
30 p.; index; geen ill.
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1. Deel van de bomvrije kazerne van Fort aan de Middenweg

RENÉ ROS

Wie waren de 1004 militairen in de Beemster?

Een digitale speurtocht  
naar hun namen en levensloop

Geschiedenis gaat merendeels over conflicten waarbij de elite met naam aan 
bod komt. Maar wie waren de mensen die in veel grotere aantallen, maar meestal 
naamloos, een rol speelden? In dit artikel wordt geprobeerd om de onbekende 
mannen, die in 1915-1916 in een vijftal forten van de Stelling van Amsterdam 
dienden, weer een naam te geven. Tegelijkertijd wil dit artikel laten zien dat 
automatisering nieuwe onderzoekstechnieken kan bieden.
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Veiligheidsbezetting
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog mobiliseerde 
ons land ongeveer 200.000 mannelijke burgers om als mili-
tie of landweer hun militaire plicht te vervullen. Van hen was 
6% toegewezen aan de minimale veiligheidsbezetting van de 
Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie was op inun-
daties gebaseerd, hetgeen inhield dat de polders op 15 tot 20 
kilometer van de hoofdstad door een laag van 20 tot 30 cen-
timeter water ontoegankelijk werden gemaakt. Om de zoge-
noemde accessen, de hogere dijken en de diepere vaarwegen 
door die inundaties af te sluiten, werden daar 46 forten en 
batterijen gebouwd.

De voornaamste taak van de Stelling was om bij te dragen aan 
de afschrikkende werking van de gehele Nederlandse defen-
sie, maar daarbinnen had zij een taak als Nationaal Reduit. 
Gelijk een donjon in een kasteel, zou de regering, als alle ande-
re verdedigingslinies waren gevallen, hier stand proberen te 
houden in afwachting van een buitenlandse bondgenoot.
Volgens de ‘Bijzondere Bezettingsstaat 1913’ zouden er in to-
taal 12.294 militairen bij de Stelling ingedeeld worden: 306 of-
ficieren, 675 onderofficieren en 11.313 minderen. Vanaf begin 
augustus 1914 tot voorjaar 1916 werd deze bezetting gehand-
haafd, waarna velen met klein verlof werden gezonden.
Van zijn 18e tot 21e levensjaar was een goedgekeurde en 
niet-uitgelote jongeman militieplichtig waarna hij tot zijn 40e 
levensjaar landweerplichtig was. Hij werd dan ingedeeld bij 
een Bataljon Landweer dat bij het oorspronkelijke moeder-re-
giment hoorde. In de Stelling was het 2e Regiment Vestingar-
tillerie (RgVA) het ‘huis-regiment’. Hierin was ook de Landweer 
Artillerie (LWA) opgenomen. Andere actieve eenheden waren 
het 7e, 10e en 18e Regiment Infanterie (RI) met de bijbehorende 
20e, 22e, 23e en 25e Bataljons Landweer Infanterie als reserve.
De eenheden die aangewezen waren om de forten te bezet-
ten, waren vooral de oudere landweer-bataljons. De jongere 
lichtingen waren tijdens de mobilisatie ingedeeld bij het veld-
leger en de grenswacht.

Stemgerechtigden

In de archieven van het Departement van Oorlog zijn geen 
lijsten bekend van militairen die op de vele forten hebben ge-
diend. Wel is bekend welke eenheden op meerdere forten wa-
ren gelegerd en per eenheid zijn de staten van dienst van indi-
viduele militairen bewaard gebleven. Daaruit is vaak wel af te 
leiden in welk fort iemand gediend heeft, maar dat onderzoek 
is zeer arbeidsintensief.
De toenmalige kieswet helpt enigszins om de meer per-
soonlijke kant van het militaire erfgoed te achterhalen. Tot-
dat in 1917 het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, was het 
kiesrecht en de stemplicht beperkt tot mannen van 25 jaar 

en ouder met ‘tekenen van geschiktheid en maatschappe-
lijke welstand, ook bezit spaargeld of woning en bepaalde 
examens’. Volgens de artikelen 5 en 24 van de Kieswet 1896 
hadden militairen in garnizoen beneden de rang van officier 
geen kiesrecht en hadden ze dus geen stemplicht. Daarom 
moesten er lijsten opgesteld worden van militairen die niet 
mochten stemmen. Dergelijke lijsten zijn aangetroffen bij een 
verbeterde inventarisatie van een archief van de gemeente 
Beemster door het Waterlands Archief.
De commandanten van Fort benoorden Purmerend, Fort aan de 
Nekkerweg, Fort aan de Middenweg, Fort aan de Jisperweg en 
Fort bij Spijkerboor stuurden namenlijsten van militairen van 25 
jaar en ouder aan de burgemeester van de Beemster. De gevon-
den lijsten zijn van februari 1915 en juni 1916 en bevatten meestal 
naam, geboortedatum en -plaats, adres en woonplaats.

Door een vrijwilliger van het Waterlands Archief zijn de gege-
vens digitaal ingevoerd en samen met de scans als open data 
vrij beschikbaar gesteld. Deze informatie van 1.039 vermel-
dingen van militairen is door de auteur in een met FileMaker 
ontwikkelde database geïmporteerd, waardoor automatisch 
zoeken in meerdere websites mogelijk is. Door te bladeren 
in de persoonsgegevens zijn daarmee direct de zoekresulta-
ten van een website te zien. Eerst werd met de database in 
diverse websites, onder andere in de online militieregisters, 
bevestiging gezocht van de juistheid van de volledige naam, 
geboortedatum en -plaats. Na het opschonen en combine-
ren van overgeplaatste militairen bleven er uiteindelijk 1.004 
unieke personen over. Vervolgens werd in diverse onlinebron-
nen gezocht naar meer informatie over deze personen. Ook 
werden de gegevens gebruikt om leeftijden uit te rekenen en 
voor demografische overzichten per provincie, geboorte- en 
woonplaats.

Persoonlijke verhalen 

Toen ben ik ingeschakeld door de Commissie Ontwikkeling en 
Ontspanning. Ze zeiden: ‘Je moet de aandacht van de jongens 
afleiden. Anders worden ze vervelend.’ En zo ontstond de eer
ste, militaire revue Holland Blijft Neutraal. Hero Bleeker lacht 
als hij hieraan terugdenkt. ‘Er werden toen al meisjes bij ge
nomen. Ja, ze moesten wel op een eerbiedige afstand blijven.’ 
Deze tekst komt uit een artikel in het Dagblad van het Noor-
den dat op 8 oktober 1969 verscheen ter ere van de 80e ver-
jaardag van Hero Gerben Bleeker. Zijn naam staat op de lijst 
van 10 juni 1916 van Fort bij Spijkerboor.
Van de ‘bekende Nederlanders’ heeft cartoonist en filmcriticus 
Leendert Jurriaan Jordaan ook gediend op Fort bij Spijkerboor. 
De Amsterdamse School-architect en ontwerper Joseph Crou-
wel (en oom van ontwerper Wim Crouwel) diende op Fort aan 
de Nekkerweg. In het Fort aan de Jisperweg zaten drie militai-
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ren waarvan enige informatie over hun levensloop is gevonden. 
Wilhelm Albert Affourtit werd later exploitant van een gas-
fabriek in Amerongen en Leersum. De Amsterdammer Jacob 
Perlee behoort mogelijk tot de bekende Amsterdamse draaior-
gelfamilie. En hun dienstmakker Jan Adolf Tielkemeijer richtte 
samen met zijn broer in 1919 Geta op, een fabriek voor kinder-
wandelwagens en kinderstoelen die tot 1976 in Amsterdam 
heeft bestaan. Jan Jacob Grootmeijer speelde van 1 december 
1910 tot 30 juni 1920 als aanvaller bij voetbalclub Ajax maar 
hij speelde tijdens zijn mobilisatie voor het team van Fort aan 
de Middenweg. Op hetzelfde fort zat tegelijkertijd Paul Peter 
Henri Huf, hij werd een bekend acteur, de Amsterdamse Sinter-
klaas en vader van fotograaf Paul Huf (1924-2002). De andere 
militairen waren trambestuurder, magazijnbediende, magazijn-
knecht, drukkersknecht, opzichter en controleur. Er zijn elf mi-
litairen gevonden die tussen 1922 en 1954 een ventvergunning 
in de gemeente Amsterdam hadden. Op markten of met karren 
ventten zij petroleum, lompen, bloemen en ijs.

Tweede Wereldoorlog

Militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog met een leeftijd 
van 25-40 jaar tot de oudere lichtingen behoorden, waren tij-
dens de Tweede Wereldoorlog op een leeftijd dat ze niet ge-
mobiliseerd werden. Toch zijn er een aantal namen in verband 
te brengen met de volgende oorlog.
Het Friesch Dagblad bericht in 1947 dat Liekele Cnossen (Fort 
benoorden Purmerend) wegens lidmaatschap van NSB en 
Landwacht werd veroordeeld tot internering en ontzegging 
kiesrecht (voor de tweede keer!?). Daarnaast overleed Fran-
ciscus Bonhoffer (Fort aan de Middenweg), 59 jaar oud, bij de 
Slag om Stalingrad.

Slechts één persoon werd gevonden op de website Erelijst 
Gevallenen 1940-1945, namelijk vertegenwoordiger Jaco-
bus Adrianus Lotgering (Fort aan de Middenweg). Hij en zijn 
vrouw waren lid van een van de eerste verzetsgroepen en 
werden op 4 juni 1943 in Berlijn gefusilleerd.
In het archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Tewerkgestel-
den 40-45 van het Stadsarchief Amsterdam werden drie per-
sonen gevonden waaronder Jan Glotzbach (Fort benoorden 
Purmerend). Hij werkte van 30 juli tot 11 september 1942 in 
Cherbourg, Frankrijk. Twee andere personen zijn door oor-
logsgeweld om het leven gekomen. Christiaan Voskuilen (Fort 
bij Spijkerboor), werd slachtoffer van het derde bombarde-
ment op de Fokker-fabriek in Amsterdam-Noord op 25 juli 
1943. Peter Burgers (Fort bij Spijkerboor) overleed op 3 de-
cember 1944 in Nijmegen toen die plaats in de frontlijn lag.
Maar liefst 46 militairen werden gevonden op de websites Joods 
Monument en Oorlogsgravenstichting. Het merendeel is in 1942-
1943, via Kamp Westerbork, naar Auschwitz en later Sobibór ge-
transporteerd en daar om het leven gebracht. Van twee Joodse 
militairen is bekend dat ze de oorlog hebben overleefd.
De dochter van een van hun dienstmakkers, nota bene ook 
Joods, speelde een rol in de Jodenvervolging. Aron van Dijk 
diende op Fort aan de Nekkerweg en dochter Ans werd in 
1948 als Jodenverraadster geëxecuteerd op Fort Bijlmer.

Graven zoeken

De websites Graftombe en Online Begraafplaatsen zijn wel-
iswaar incompleet, maar vormen een waardevolle bron voor 
genealogisch onderzoek en ook voor dit onderzoek naar mili-
tairen. Met deze websites konden veel overlijdensdata achter-
haald worden. Daarnaast is het ook interessant om te weten 

2. Een groepfoto van een deel van de bezetting van Fort aan de Jisperweg. Herinneringsalbum 1916.
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of het graf nog bestaat als tastbare herinnering aan hun leven. 
Een betrouwbaarder bron, maar beperkt tot de begraafplaat-
sen die beheerd worden door de gemeente Amsterdam, is de 
Index Begraafplaatsen 1660-2010 van het Stadsarchief Am-
sterdam. Deze index kon automatisch doorzocht worden met 
een snelheid van één persoon per twee seconden.
Uit bovenstaande bronnen is ten tijde van schrijven de infor-
matie van 120 graven van de militairen (12%) achterhaald op 
72 begraafplaatsen. Het bestaan van 61 graven is inmiddels 
recent door vrijwilligers vastgesteld. Een bijzondere vondst 
was dat op het graf van Karel Marinus Kallenbach (Fort bij 
Spijkerboor) een foto van hem en zijn vrouw aanwezig is.

Tot slot
In vooral digitale bronnen, met militaire, civiele, genealogi-
sche en funeraire informatie, kon veel cijfermatig bronmate-
riaal maar ook veel persoonlijk archiefmateriaal gevonden 
worden. Dit artikel geeft slechts een samenvatting van het 
onderzoek en de resultaten. De lezers van Gens Nostra kun-
nen de informatie mogelijk gebruiken en aanvullen.
De lijst met de 1.004 namen van de dienstplichtige militairen 
is on-line te raadplegen via de link onder dit artikel. Contro-
leer eens of mannen in uw stamboom in de lijst voorkomen. 
De auteur kan u dan informatie geven over het fort waar hij 
gemobiliseerd was en mogelijk nog meer. U kunt wellicht infor-
matie geven over zijn levensloop. En wellicht zijn er nog docu-
menten en foto’s in de familie die dan meer betekenis krijgen? 
En mocht u archiefstukken tegen komen over dienstplichtige 
militairen en de kieswet, dan weet u nu dat die zeldzame infor-
matie bevatten waar nog veel mee gedaan kan worden.
Een voorbeeld van de invloed van de mobilisatie van 1914-
1918 op vele stambomen. Jacob Bos was geboren in Nieuw-

koop (Z.H.) en trouwde in 1918 met Cornelia Maria Scholten 
uit het naast het Fort bij Spijkerboor gelegen dorp Graft...
De auteur is vrijetijdshistoricus bij het Documentatiecentrum 
Stelling van Amsterdam.  <<

Bronnen
Nationaal Archief, 3.09.23 inv. 28, Bijzondere bezettings-
staat 1913 van de Stelling Amsterdam.
Waterlands Archief, 0132, inv. 230 Opgave van de militairen 
in de forten van de Beemster, i.v.m. schorsing kiesrecht,1915 
- 1917
Doc. centrum Stelling van Amsterdam, C5692, Vredesgar-
nizoenen, H. Ringoir

Websites
• www.parlement.com (Historische ontwikkeling kiesstel-

sels en kiesrecht)
• www.wiewaswie.nl
• www.delpher.nl
• www.graftombe.nl
• www.online-begraafplaatsen.nl
• www.joodsmonument.nl 
• archief.amsterdam/indexen/begraafplaatsen_1660-2010/

doccentrum.stelling-amsterdam.nl
• www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2017/nieuws-

brief-445/ 
• www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2018/nieuws-

brief-456/
• www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2017/nieuws-

brief-445/NL-WpDStvA_1004Militairen.xlsx

3. Luchtfoto van het Fort bij Spijkerboor
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De kwartieren van 
mr. Adriaan Cornelisz van der Goes

1. De kwartieren van mr. Adriaan Cornelisz van der Goes.

HANS NAGTEGAAL
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Hier volgt weer een kwartierstaat uit de ‘Kwartierstaten van 
Delftse Vroedschappen’ van mr. Willem van der Lely, burge-
meester van Delft (1698-1772).1 De oorspronkelijke wapens 
waren gearceerd, de gegevens zijn nu verder uitgewerkt waar 
nodig gecorrigeerd en van bronnen voorzien. Begin twintigste 
eeuw zijn de oorspronkelijke teksten van dit wapenboek zon-
der wapens in fragmenten door L.G.N. Bouricius in De Neder
landsche Leeuw gepubliceerd. 2

I
1.  Mr. Adriaan Cornelisz van der Goes, geboren 23 september 

1724, gedoopt Delft 24 september 1724 (getuigen: Christi-
na Vockestaert, Agata Marija van der Goes en Phillips van 
der Goes), ingeschreven als student te Leiden 18 maart 
1741,3 penningmeester van Delfland 1743, regent van het 
Weeshuis 1745,4 commies stapelier van de Generale Maga-
zijnen 1746, ontvanger van Poortland 1749, secretaris van 
Delfland 1753, lid van de ridderlijke broederschap genaamd 
‘De Confrérie van de Handbusch binnen Delft’ 1754,5 veer-
tigraad van Delft 1758, weesmeester 1759, 1761, schepen 
1766, hoofd-officier (schout) 1770-1773, burgemeester 1777, 
bewindhebber VOC, adjunct ten dagvaart 1778, raad ter 
Admiraliteit op de Maas 1780-1784,6 wonend aan de Oude 
Delft 1803, overleden 8 april 1803, begraven Delft (Oude 
Kerk) 14 april 1803, trouwt Den Haag (ondertrouwt Delft 11 
maart 1775) 26 maart 1775 met Johanna Constantia Palm, 
geboren Coevorden 8 juni 1733, overleden Delft 1 februari 
1784, begraven Delft (Oude Kerk) 6 februari 1784, dochter 
van Abraham Lodewijk Palm, luitenant-kolonel infanterie 
en grootmajoor van de stad Coevorden, en Anthonia Elisa-
beth Cau;7 zij trouwt (1) Delft (ondertouwt aldaar 11 augus-
tus 1753) 28 augustus 1753 met mr. Cornelis van der Burch, 
gedoopt Delft 15 februari 1730, ingeschreven als student 
te Leiden 17 mei 1746,8 promoveerde aldaar 30 juni 1750,9 
poorter van Gouda 1 april 1750, weesvader 1755-1769, kerk-
meester 1756-1761, librijemeester 1758, 1759, vroedschap 
1759-1769, schepen 1759, 1760, 1762, 1763, 1768, 1769 van 
Gouda, schepencommissaris 1759, 1760, 1763, 1768, 1769, 
adjunct ter dagvaart 1761, ontvanger 100e/200e penning 
1762, 1763, schepenmeester 1763, rekenkamer Holland 
1764-1767, overleden Gouda 12 augustus 1769, begraven 
Delft (Oude Kerk) 19 augustus 1769, zoon van Reijer van 
der Burch, burgemeester van Delft, en Geertruida Anna 
Spiering;10 zij ondertrouwt (2) Den Haag 22 juli 1770 met 
mr. Quirijn van der Goes, geboren Den Haag 8 december 
1733, ingeschreven als student te Leiden 11 april 1749, uit 
Den Haag,11 promoveerde Leiden 3 mei 1753,12 poorter van 
Delft 25 juni 1757, raadsheer in Hof van Brabant en de lande 
van Overmaze, wonend in Den Haag, begraven Delft (Oude 
Kerk) 2 oktober 1773 met 18 dragers.

2. Mr. Cornelis van der Goes (16881764) Collectie Museum Prinsenhof 
Delft. particuliere bruikleen.

3. Christina Vockestaert (16931744). Collectie Museum Prinsenhof Delft, 
particuliere bruikleen.
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II
2.  Mr. Cornelis Adriaensz van der Goes, geboren Delft 17 

september 1688, gedoopt aldaar 19 september 1688 (ge-
tuigen: Cornelis Spiering en Agatha Maria van der Goes), 
ingeschreven als student te Leiden 11 februari 1705,13 pro-
moveerde aldaar 15 juli 1709,14 veertigraad 1721-1758, ha-
venmeester binnen en buiten Delft 1723, weesmeester 
1726, schepen 1728, 1729, commies stapelier van de Gene-
raliteits Magazijnen 1730,15 1749, schout 1731-1733, raad ter 
Admiraliteit op de Maas 1738-1741,16 adjunct-gedeputeerde 
in de Staten van Holland en West-Friesland 1735, ontvan-
ger van de Gemeene Lands Middelen over Delft en Delf-
land 1740-1764,17 burgemeester 1744, 1749, 1753 van Delft, 
gecommitteerde tot het opnemen van Stads Rekeningen 
1745, vader van het Meisjeshuis 1745,18 adjunct ter dagvaart 
1746,19 commies van de Penning van Holland 1749,20 gecom-
mitteerde Raad van State 1755, overleden Delft 8 mei 1764, 
begraven Delft (Oude Kerk) 14 mei 1764,21 trouwt Delft 21 
oktober 1721 (ondertrouwt aldaar 4 oktober 1721):22

3.  Christina Vockestaert, geboren Delft 23 februari 1693, ge-
doopt aldaar 24 februari 1693 (getuigen: Anthonij de Veer 
en Christina van Spierinxhoek), testeerde met haar man 1 
oktober 1722,23 overleden. Delft 3 oktober 1744, begraven 
aldaar 8 oktober 1744 met 18 dragers.24

III
4.  Mr. Adriaan Andriesz van der Goes, heer van Naters en 

Pancrasgors, geboren Delft 20 september 1649 (doop niet 
in Delft gevonden), ingeschreven als student te Leiden 10 
maart 1666,25 promoveerde Harderwijk 9 februari 1671,26 

advocaat Hof van Holland 9 maart 1671, veertigraad 1679-
1721, havenmeester 1684-1686, schepen 1687-1689, raad 
ter Admiraliteit te Rotterdam 1690-1693,27 weesmees-
ter 1696, burgemeester 1702, 1707, 1712, 1716 van Delft, 28 
adjunct-gedeputeerde, gedeputeerde in de Staten van 
Holland en West-Friesland 1708, bewindhebber VOC 1704-
1721, hoofdingeland 1704-1715, hoogheemraad van Delfland 
1715-1721,29 en het land van Voorne, gedeputeerde ter Sta-
ten-Generaal 1718-1721, meesterknaap van Holland, regent 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1713-1721, begraven Delft 
(Oude Kerk) 25 maart 1721 met 18 dragers en een wapen-
drager, ondertrouwt Delft 18 februari 1679:30 

5.  Maria Dulcia Spiering, gedoopt Amsterdam 8 februari 
1661, doet belijdenis in Delft 1681, begraven Delft (Oude 
Kerk) 23 augustus 1707 met 16 dragers en een wapendra-
ger.

6.  Mr. Hendrik Woutersz Vockestaert, geboren 3 februari 
1655 (doop in Delft niet gevonden), ingeschreven als stu-
dent in de rechten te Leiden 16 april 1676,31 stadssecreta-
ris 1688-1713 te Delft, overleden 2 juni 1718, begraven Delft 
(Oude Kerk) 8 juni 1718 met 18 dragers, trouwt Delft (on-
dertrouwt aldaar 20 november 1688) 9 december 1688:32

7.  Agatha Maria van der Goes, geboren Delft 6 juli 1658, ge-
doopt aldaar 12 juli 1658 (getuigen Franco van der Goes, 
Alitha van der Graeff en Brechtlant van der Dusse), moe-
der van het fraterhuis te Delft 1694, wonend Oude Delft 
1727, begraven Delft (Oude Kerk) 16 juli 1727 met 18 dragers.

4. Mr. Adriaan Andriesz van der Goes. Museum Prinsenhof Delft, particu
liere bruikleen.

5. Maria Dulcia Spiering. Museum Prinsenhof Delft, particuliere bruikleen.
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III
8.  Mr. Andries Adriaensz van der Goes, heer van Naters en Pan-

crasgors, gedoopt Delft 7 mei 1620 (getuigen: Agata Willemsdr 
van der Hoeff en Philips van der Goes), ingeschreven als stu-
dent te Leiden 5 november 1641,33 stadsprocureur van Brielle 
1647-1654, veertigraad van Delft 1651-1669, schepen 1653, 
1654, commissaris huwelijkse zaken 1653, burgemeester 1663, 
1664 en weesmeester 1657 van Delft, adjunct-gedeputeerde 
1656, 1659, 1662, gedeputeerde 1666 in de Staten van Holland 
en West-Friesland, kerkmeester Oude en Nieuwe Kerk 1663-
1669, bewindhebber V.O.C. 1663-1669, vertoonde 29 oktober 
1653 zijn testament gemaakt met zijn vrouw Machteld Dou-
blet zaliger, te Den Haag bij notaris Johan van de Vijver op 26 
augustus 1649 ter uitsluiting van de weeskamer,34 vertoonde 
30 januari 1669 een acte van seclusie en voogdij tussen hem 
en zijn vrouw Geertruida van der Moere zaliger, gepasseerd 27 
februari 1658 voor notaris Sijmon van Steelt waarbij de wees-
kamer werd uitgesloten,35 wonend Oude Delft 1669, overleden 
Delft 4 december 1669, begraven Delft (Oude Kerk) 9 decem-
ber 1669 zoon van Adriaen van der Goes, burgemeester van 
Delft, en Catharina van der Burch.36 Hij trouwt (2) Delft 9 no-
vember 1653 met Geertruida van der Moere, gedoopt Delft 
3 augustus 1623, begraven Delft 23 november 1668, dochter 
van Julius van der Moere, heer van Haringcarspel, en Elselina 
van der Dussen, weduwe van Adriaen Johansz van Foreest; hij 
trouwt (1) Den Haag 20 november 1647:37

9.  Machteld Doubleth, gedoopt Den Haag 6 augustus 1631, 
begraven Delft 23 oktober 1652, dochter van Philips Dou-
bleth, heer van Groeneveld en Moerkerken, en Catharina 
van Overrijn en Schoterbosch.

10.  Willem Cornelisz Spiering, heer van Spierinxhoek, [gebo-
ren 1635], als weduwnaar wonend te Amsterdam 1668, lid 
van de ridderlijke broederschap genaamd ‘De Confrérie 
van de Handbusch binnen Delft’ 1670, gasthuismeester 
1674, 1681, veertigraad 1678 van Delft 1678, havenmeester 
binnen en buiten 1681-1683, adjunct ten dagvaart 1684, 
wonend Oude Delft tegenover de Nickersteeg 1686, over-
leden 23 maart 1686, begraven Delft (Oude Kerk) 27 maart 
1686 met 16 lijkdragers, 16 flambouwdragers en een wa-
pendrager, zoon van Cornelis Spiering en Maria Vis(ch). 
Hij trouwt (2) Delft 28 november 1668 (ondertrouwt 2 
november 1668) met Anna Pous, geboren 18 juni 1642, als 
j.d. afkomstig van Zierikzee, wonend Delft, wonend Oude 
Delft tegenover de Nickersteeg 1689, overleden 23 janu-
ari 1689, begraven Delft (Oude Kerk) 28 januari 1689 met 
16 lijkdragers, 16 flambouwdragers en een wapendrager, 
dochter van Willem Pous en Anna Boogaert.38 Hij trouwt 
(1) 24 februari 1660:

11.  Cornelia van Borselen, geboren Amsterdam 17 augustus 
1637, wonend Bagijnhof 1664, overleden 3 oktober 1664, 
begraven Delft (Oude Kerk) 30 juli 1664, dochter van Wil-
lem van Borselen en Soetje Spiering.

12.  Wouter Heijndrickz Vockestaert, geboren Delft 1 novem-
ber 1627, gedoopt aldaar 7 november 1627 (getuigen: Pie-
ter Anthonisz, Gerard Vockestaert en Susanna Wouters), 
overleden Oost-Indië 22 maart 1656, zoon van Hendrick 
Adriaensz Vockestaert en Annetgen Pouwelsdr van der 
Heul.

 In een akte van 8 mei 1658 staan Anthonij Vockestaert, 
doctor medicine, raad en vroedschap en mr. Hendrick Voc-

6. Mr. Andries Adriaensz van der Goes. Museum Prinsenhof Delft, parti
culiere bruikleen.

7. Willem Cornelis Spiering. Museum Prinsenhof Delft.



42  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 1

kestaert, secretaris, beiden van de stad Delft als bloed-
voogden vermeld van de nagelaten zoon Hendrick Wou-
tersz.39

 Bij missive van Batavia van dato 15 dec. 1659 is aan de he-
ren weeskamer deze stad overgezonden een wissel van 
de VOC ten behoeve van Heijndrick Vockestaert, oud vijf 
jaar, weeskind van zal. Wouter Heijndricksz. Vockestaert, 
overl. in Oost-Indië.40

 Uit bovenstaande blijkt dat Wouter Vockestaert met zijn 
vrouw naar Oost-Indië is gegaan en dat zij hun zoon Hen-
drik Woutersz Vockestaert nummer 6 waarschijnlijk bij fa-
milie in Delft of Amsterdam hebben achtergelaten.

 Hij trouwt (niet in Delft) 18 augustus 1652:
13.  Anthonia Gijseling, overleden (vermoedelijk Oost-Indië) 

23 maart 1656.
14.  Mr. Andries Adriaensz van der Goes, heer van Naters en 

Pancrasgors, gedoopt Delft 7 mei 1620, zie kwartier 8. Hij 
trouwt (1) Den Haag 20 november 1647 met Machteld Dou-
bleth, gedoopt Den Haag 6 augustus 1631, begraven Delft 
23 oktober 1652, dochter van Philips Doubleth, heer van 
Groeneveld en Moerkerken, en Catharina van Overrijn en 
Schoterbosch. Hij trouwt (2) Delft (ondertouwt aldaar 25 
oktober 1653) 9 november 1653:

15.  Geertruit van der Moere, gedoopt Delft 3 augustus 1623, 
(getuigen: Elselina van der Dussen, Joost Brasser, Geer-
truijt van der Dussen en Catharina van der Dussen), wo-
nend Oude Delft 1668, begraven Delft 23 november 1668, 
dochter van Julius van der Moere, heer van Haringcarspel, 
en Elselina van der Dussen; zij was weduwe van Adriaen 
Johansz van Foreest.  <<
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Rectificatie
Van de heer S. Zegveld ontvingen wij de volgende correctie.
In Gens Nostra, jrg. 2018, nr. 5, blz. 227 staat bij nr. 14 Reinier 
Adriaensz Pauw, zoon van dr. Adriaen Pauw en diens eerste 
vrouw Anna Seys.
Dit moet zijn:
Reinier Adriaensz Pauw, zoon van dr. Adriaen Pauw en diens 
tweede vrouw Anna Pieters van Ruytenburgh.

Anna Seys stierf Amsterdam 1 mei 1607, begraven aldaar 4 
mei 1607. Adriaen Pauw trouwt (2) Amsterdam 7 februari 1610 
met Anna Pieters van Ruytenburgh.
Hun zoon Reinier Adriaensz Pauw werd gedoopt Amsterdam 
17 juni 1612.

Hans Nagtegaal
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HERMINE E. DEKKERS-DE KOK EN PAUL D. MEIJER

Van Rossen: boekbinders, 
uitgevers en drukkers

De Amsterdamse familie Van Rossen heeft haar naam gegeven aan een uitgeverij 
en drukkerij die van 1873 tot 1997 bestond en vooral bekend is geworden door de 
vele uitgaven op medisch gebied. Vier achtereenvolgende generaties hebben aan 
het bedrijf leiding gegeven. Ook de generatie daarvoor was al werkzaam in het 
boekenvak.

1. Laurierstraat 246 te Amsterdam, tuin, Frans (staand uiterst links) en Kees van Rossen (staand uiterst rechts) met 20 man personeel van de drukkerij, 
w.o. Jan van Rossen (staand derde van rechts). Onbekende fotograaf, 1908.
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Cornelis van Rossen (1806-1867) was als boekbinder vanaf 
1826 tot zijn dood werkzaam in de linieerderij en boekdruk-
kerij van J.G. Bentinck in Amsterdam.1 Dat blijkt uit het bericht 
dat Gerard Bentinck na zijn dood in de krant liet zetten en 
waarin hij hem prees vanwege ‘zijn trouwe en eerlijke dien-
sten’. Vader Bentinck had zijn linieerderij – ‘de eenige fabryk 
van dien aard, dewelke in dit land bestaat’ – en boekdrukkerij 
in 1814 gevestigd aan het Singel.2 Later verhuisde het bedrijf 
naar Spinhuissteeg 17 en daar woonde Cornelis met zijn gezin 
ook korte tijd.

Na de definitieve opheffing van de gilden begonnen boek-
drukkers en andere in het boekenvak werkzame lieden zich 
al vroeg in de 19e eeuw te organiseren. In het hele land ont-
stonden plaatselijke typografenverenigingen die vanaf de 
oprichting in 1866 van de Algemene Nederlandsche Typogra-
fenbond – de oudste vakbond van Nederland – successieve-
lijk in deze bond opgingen. In Amsterdam werd op 23-3-1857 
de Typographische Vereeniging ‘De Nederlandsche Drukpers’ 
opgericht. Hoewel Cornelis niet tot de oprichters behoorde, 
was hij vanaf dat jaar bestuurslid en penningmeester.3 Waar-

schijnlijk nam hij in 1862 als zodanig afscheid, want toen ont-
ving hij een zilveren penning met als opschrift ‘De Dankbare 
Leden aan hunnen verdienstelijken oud Penningmeester’.

Zoon Franciscus van Rossen (1832-1895) volgde zijn vader als 
penningmeester op. Hij was al eerder actief in de Vereeniging; 
in 1859 was hij als ceremoniemeester betrokken bij de jaar-
lijkse feestviering en schreef het lied Feestvreugde. In 1862 
werden de statuten van het Amstels Typographenkoor door 
het bestuur, waarvan hij lid was, vastgesteld. De Vereeniging 
had immers tot doelstellingen ‘ondersteuning in ongelukkige 
omstandigheden en het houden van vergaderingen tot nut 
en gezellig verkeer’.4 Maar vanaf het begin was de vereniging 
ook politiek actief, al in 1857 stuurde men een adres naar de 
Tweede Kamer tegen het reglement op drukwerken in Neder-
lands-Indië met een pleidooi voor de vrije uitoefening van de 
boekdrukkunst.5 In 1870 zond De Nederlandsche Drukpers 
een afvaardiging naar het Werkliedencongres in Antwer-
pen dat door de Eerste Internationale werd georganiseerd.6 
Waarschijnlijk is Franciscus lid gebleven tot hij in 1873 zelf-
standig boekdrukker werd.
Het vak van boekbinden en –drukken had hij geleerd in het be-
drijf van de heren Bentinck. Daarna werd hij chef bij de firma 
Marlof & Zoon7 en toen dit bedrijf in 1873 werd opgeheven 
zette hij de kantoorboekhandel aanvankelijk op hetzelfde 
adres, Rokin E 158 (thans 30), en later aan de N.Z. Voorburg-
wal F 151 (thans 256) onder eigen naam voort. Wegens uitbrei-
ding werd de zaak in 1876 verplaatst naar Herengracht 281.8

2. Zilveren draagpenning, Ø 40 mm.

3. Overlijdensbericht uit onbekende krant.
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De drie zoons, Cornelis (‘Kees’) (1858-1939), Jan Gerard (1863-
1883) en Franciscus Cornelis Jacobus (‘Frans’) (1870-1919), 
werkten van jongs af aan bij hun vader. Jan Gerard overleed 
jong ten gevolge van een ongeval. In 1894 werden Kees en 
Frans officieel firmanten in de kantoorboekhandel, drukkerij en 
uitgeverij. Zij zouden het bedrijf verder uitbouwen. In 1912 werd 
daartoe de N.V. Uitgevers en Drukkers Maatschappij van F. van 
Rossen opgericht, met de beide halfbroers als directeur-eige-
naars.9 80 aandelen à f 1000 werden geplaatst. Bekende uitga-
ven waren o.a. De Nederlandsche Tabakscourant, Het Redding-
wezen, De Bouwwereld en Heemschut (alle vier voor de oorlog), 
en veel publicaties op medisch gebied zowel boeken als perio-
dieken Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, Het 
Ziekenhuis en het Adresboekje van de Amsterdams(ch)e Ge-
neeskundigen.10 De goede contacten met de vele artsen lever-
de ook ander werk op. Zo liet Aletta Jacobs ook haar boekje Uit 
het leven van Merkwaardige Vrouwen (1905) en de Brieven uit 
en over Amerika (1906) van haar man en haarzelf bij Van Ros-
sen uitgeven. Daarnaast werden ook formulieren, briefpapier 
en recepten gedrukt. Kort na de geboorte van prinses Beatrix 
in 1938 stuurde Kees een Gewichtscurve voor zuigelingen naar 
Soestdijk. Of hierop de groei in gewicht van de pas geborene is 
bijgehouden is niet bekend, maar wel ontving de drukkerij een 
bedankbrief van het secretariaat van prins Bernhard.

De drukkerij was in 1907 verplaatst naar Laurierstraat 246 (in 
1923 gevolgd door het kantoor). Daar was meer ruimte voor 
de drukpersen, de zetterij, de binderij en de opslag, en de ver-
huizing zorgde ook voor een ingrijpende modernisering. De 
machines in de drukkerij werden tot 1907 door stoom aange-
dreven, daarna elektrisch. In dat jaar werd een grote snelpers 
(Augsburg VI) aangeschaft en later ook een zware degelpers 
(Victoria V), waardoor de productie opgevoerd en de toen mo-
derne drie- en vierkleurendrukken geleverd konden worden.11

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Frans van Ros-
sen in 1908 kreeg hij een uitgeversmerk met afbeelding van 
een drukpers en de naamspreuk ‘Fry van Roest’ aangeboden. 
Het was ontworpen door Bernard Willem Wierink (1856-1939), 
oorspronkelijk een buurjongen en altijd een goede vriend 
van Kees van Rossen gebleven.12 Wierink was onder meer di-
recteur van de Industrieschool van de Maatschappij van den 
Werkende Stand in Amsterdam en zal Kees geadviseerd heb-
ben zijn dochters Dien en Etha aan die school een opleiding te 
laten volgen tot lerares handwerken.
Begin 1913 brak er een grote typografenstaking uit. Vier orga-
nisaties in de grafische vakken, waaronder De Nederlandsche 
Drukpers, hadden de staking uitgeroepen om hun eisen voor 
een hoger (minimum) loon kracht bij te zetten. Op 7 janua-
ri werd de staking geproclameerd voor tien Amsterdamse 

5. Marnixstraat 269 te Amsterdam, boekhandel van F. van Rossen tevens 
leesbibliotheek en depot van het Ned. Bijbelgenootschap en woonhuis 
van Cornelis van Rossen en zijn gezin van 18901896. Foto: Kerbel’s Pho
tographie Instantanée te Amsterdam, 1893/96.

4. Jan (18631883), Frans (18701919) en Kees (18581939) van Rossen 
(v.l.n.r.). Onbekende fotograaf, circa 1873/74.
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drukkerijen, waar onder de firma F. van Rossen. De vereniging 
waarvoor hun grootvader en vader zich zo hadden ingezet 
keerde zich nu dus tegen beide broers als directie.13 ‘In deze 

periode die ruim 4 weken duurde werd door de twee directeu-
ren en den onder-directeur nog zoo veel mogelijk het bedrijf 
in gang gehouden. Zoo kwamen o.a. het Ned. Tijdschrift voor 
Geneeskunde en de Bouwwereld toch wekelijksch uit, hoewel 
in geringer omvang.’14 De drukkerij waar het eerste tijdschrift 
werd gedrukt, ging door de staking failliet en de redactie be-
sloot daarop het drukken ook bij Van Rossen onder te bren-
gen. Zo kreeg de staking ook een positief gevolg, zij het dat 
het tijdschrift vanwege een geschil over de kosten al vanaf 
1917 voor het bedrijf verloren ging. 
In 1903 was Frans mede-oprichter en -aandeelhouder van de 
N.V. ‘Volksgezond’, die tot doel had ‘het uitgeven en exploitee-
ren van een tijdschrift aan hygiënische en medische belangen 
gewijd’.15

Frans van Rossen overleed na een kortstondige ziekte in 1919. 
Zijn weduwe erfde zijn aandelen en was commissaris tot 1927, 
toen zij uitgekocht werd door haar zwager Kees. 
In 1923 en 1933 vierde Kees zijn 50- en 60-jarig jubileum en hij 
bleef tot zijn dood zeer actief bij de zaak betrokken. Net als zijn 
vader was hij bij een koor. En wel als bestuurslid en actief lid van 
de vereniging ‘Mannenkoor Caecilia’. Het aantal zangverenigin-
gen, en dan vooral mannenkoren, was in de 19e eeuw in Amster-
dam explosief gegroeid.16 Regelmatig werden feestavonden en 
zangwedstrijden, ook buiten Amsterdam, georganiseerd. Daar-
naast was Kees lid van de vereniging ‘Vrije Werkkring’. Program-
ma’s e.d. van beide verenigingen werden bij Van Rossen gedrukt.17

6. Uitgeversmerk met naamspreuk ‘Fry van Roest’, ontworpen door B.W. 
Wierink (18561939).

7. Herengracht 281 te Amsterdam (het pand in het midden); hier woonde Franciscus van Rossen met zijn gezin van 18761894. Op de gevel staat ELEC
TRISCHE HANDELS DRUKKERIJ. Onbekende fotograaf, 1916.
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Krantenberichten waarin dank wordt uitgesproken voor festi-
viteiten bij jubilea e.d. bij de uitgeverij-drukkerij getuigen van 
de goede verhoudingen tussen personeel en directie. In 1939 
vierden drie typografen tegelijkertijd hun 40-jarig dienstver-
band.18 

Zoon Jan (1888-1948) en kleinzoon Cornelis Petrus (‘Kees’) 
(1926-2016) zetten het bedrijf voort. Na de oorlog was het 
weer opbouwen van de drukkerij moeilijk. Kees had weliswaar 
de Grafische School afgemaakt maar moest toch onverwacht 
vroeg zijn vader in 1948 als directeur opvolgen. Hij kreeg 
daarbij hulp van collega-drukker J.A. van de Geer, die commis-
saris werd. De uitgeverij beperkte zich sindsdien tot voorna-
melijk medische publicaties. Een uitzondering waren de fraai 
vormgegeven literaire kalenders in de jaren vijftig.
De laatste directeur woonde met zijn gezin boven de drukke-
rij en het kantoor in de Laurierstraat. Het bedrijf bleef hier tot 
het einde in 1997 gevestigd.19 Zijn kinderen hadden geen be-
langstelling het bedrijf voort te zetten.

Genealogie

I. Cornelis van Rossen, geboren/gedoopt Amsterdam (Wes-
terkerk) 18/31 oktober 1806, boekbindersknecht en boek-
binder, werkzaam linieerderij en boekdrukkerij Bentinck 
1826-1867, penningmeester van de Typographische Ver-
eeniging ‘De Nederlandsche Drukpers’ (1857-1862), overle-
den Amsterdam (Binnengasthuis) 29 november 1867, zoon 
van Cornelis van Rossen (korendrager)20 en Maria Visser 
(dienstmeid, werkster en poorteres) trouwt Amsterdam 8 
april 1829 Josepha Francisca Robijn, gedoopt Amsterdam 
(Begijnhofkerk) 27 november 1809, naaister (1829), over-
leden Amsterdam 11 april 1850, dochter van Frans Robijn ( 
kruier) en Elisabeth Kuijper.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van Rossen, geboren Amsterdam 28 au-

gustus 1829, bontwerker (1848), kanonnier (1848-
1860), wachtmeester te Amsterdam (1871), koetsier 
te Legemeer (1877), veldwachter te Langweer (1877), 
werkman te Woerden (1881-1891), overleden aldaar 18 
februari 1905, trouwt Utrecht 21 oktober 1868 Adri-
ana van Horssen, geboren Leiden 8 mei 1831, dienst-
meid (1868, 1877), overleden Woerden 18 oktober 1911, 
dochter van Gerrit van Horssen ( bierdrager later stal-
knecht, oppasser) en Anna Blok.

2. Maria Cicilia van Rossen, geboren Amsterdam 22 no-
vember 1830, dienstbode (1850-1855),  overleden al-
daar 2 juni 1859, trouwt Amsterdam 25 april 1855 Karel 
Hulsteede, geboren Amsterdam 28 januari 1828, bar-
bier (1855-1890), overleden aldaar 12 april 1890, zoon 
van Georg Hulsteede, (kleermakersknecht later be-
hanger) en Marie Henriette Affourtit.

3. Franciscus van Rossen, volgt II.
4. Jan Frederik van Rossen, geboren Amsterdam 1 sep-

tember 1833, kleermakersleerling (1851), marinier 

1852-1871, oppasser (1874-1875), overleden aldaar 20 
maart 1876.

5. Abraham van Rossen, geboren Amsterdam 21 juni 
1835, sigarenmaker (1851), vertrok in 1870 naar Ned. 
Indië, kwam in 1873 als sergeant van het Oost-Indisch 
Leger uit Batavia naar Woerden, gemeentebode en 
veldwachter te Zaandijk (1875-), overleden  Amster-
dam 3 juni 1886, trouwt Zaandijk 28 november 1875 
Christiana Voogd, geboren Zaandijk 12 mei 1834, over-
leden aldaar 20 november 1914, dochter van Jacob 
Voogd (boekdrukker, later turftonder) en Grietje Ant-
hoff.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Josepha Francisca (Gré) van Rossen, 

geboren Zaandijk 25 juli 1877, huisnaaister, overle-
den aldaar 12 april 1969.

6. Josepha Francisca (Sophie) van Rossen, geboren Am-
sterdam 14 april 1837, dienstbode (1853), verpleeg-
ster in Kinderziekenhuis Sarphatistraat 104 (1877), 
ziekenverpleegster (1882), huishoudster bij dr. Aletta 
Jacobs (1882-1883), overleden aldaar 26 november 
1886, trouwt Amsterdam 26 juli 1860 (echtsch. inge-
schr. aldaar 16 augustus 1877) Karel Frederik Willem 
Spillenaar, geboren Tiel 21 april 1825, kantoorbediende 
(1850), boekhouder (1852), waagdrager (1856), inspec-
teur (1860), controleur (1862-1863), hoofdinspecteur 
(1866), directeur (1869), commissionair (1877-1883), 
overleden Nieuwer-Amstel 27 mei 1883, weduwnaar 
van Helena Elisabeth Nieuwenhuijzen, zoon van Mat-
thias Spillenaar (kruidenier later kantoorbediende, 
koopman) en Henriette Adriana Keupe.21

7. Elisabeth van Rossen, geboren Amsterdam 9 juli 1838, 
overleden Rotterdam 5 augustus 1915, trouwt (1) Para-
maribo 14 juli 1858 Willem Putter, geboren Rotterdam 
25 november 1817, sergeant (1858-1861), overleden 
Harderwijk (Garnizoens Infirmerie) 9 december 1861, 
zoon van Willem Fredrik Putter (opperman later pak-
huisknecht) en Pieternelletje Swaaneveld, trouwt (2) 
Rotterdam 10 december 1862 Jan Willem Putter, gebo-
ren Rotterdam 1 september 1837, in dienst bij de Ma-
rine (1859), stalhoudersknecht (1862), sjouwer (1864-
1866), suikerbakker (1866), werkman (1876), stoker 
(1880, 1883), pakhuisknecht (1882), zeevarende (1885), 
werkman (1889-1903), overleden Poortugaal 24 janu-
ari 1923, zoon van Hendrik Putter (opperman, sjouwer, 
pakhuisknecht) en Maria Dissel (werkster), en neef 
van Willem Putter.

8. Alida Catharina (Daatje) van Rossen, geboren Amster-
dam 25 april 1841, dienstbode (1869), overleden aldaar 
10 december 1910, trouwt Amsterdam 15 februari 1871 
Johannes Gerardus Lammers, geboren Woerden 5 no-
vember 1828, (hoef)smid (1858-1897), overleden aldaar 13 
november 1897, weduwnaar van Johanna Maria Verhaere, 
Matje Hendriks en Antonia Willemina Peet, zoon van Jan 
Hendrik Lammers (hoefsmid) en Cornelia van Altena.
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II. Franciscus van Rossen, geboren Amsterdam 13 januari 
1832, boekbinder, –drukker en –handelaar, penningmees-
ter van de Typographische Vereeniging ‘De Nederlandsche 
Drukpers’ (1862-1863), overleden Nieuwendam 14 augus-
tus 1895, trouwt (1) Amsterdam 21 oktober 1857 Jacoba 
(Koosje) van Coezand, geboren Amsterdam 29 april 1833, 
dienstbaar (1853), overleden aldaar 19 juli 1866 (aan chole-
ra), dochter van Jacob van Coezand (melkslijter later mest-
boer en hovenier) en Kornelia van Zijdveld, trouwt (2) Am-
sterdam 30 januari 1867 Hermijntje van Coesand22, geboren 
Amsterdam 4 februari 1835, dienstbaar (1867), overleden 
aldaar 17 januari 1903, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis van Rossen, volgt III.
2. Jacoba Josepha Francisca Cornelia van Rossen, gebo-

ren Amsterdam 16 oktober 1860, overleden aldaar 26 
juli 1869 (verdronken).

3. Jan Gerard van Rossen, geboren Amsterdam 18 januari 
1863, overleden aldaar 21 januari 1883.

Uit het tweede huwelijk:
4. Franciscus Cornelis Jacobus van Rossen, geboren Am-

sterdam 25 november 1867, overleden aldaar 24 okto-
ber 1869.

5. Franciscus Cornelis Jacobus (Frans) van Rossen, ge-
boren Amsterdam 23 juli 1870, boekdrukker, boekhan-
delaar en uitgever, firmant van de firma F. van Rossen 
1894-1912,  directeur van de N.V. Uitgevers en Druk-
kers Maatschappij van F. van Rossen 1912-1919, over-
leden aldaar 12 oktober 1919, trouwt Amsterdam 26 
april 1898 Wilhelmina Adriana Jezina (Mina) Jansen, 
geboren Amsterdam 28 februari 1875, commissaris 
van de N.V. Uitgevers en Drukkers Maatschappij van 
F. van Rossen 1919-1927, overleden aldaar 14 juni 1957, 
dochter van Willem Jansen ( koopman later commissi-
onair) en Anna Jezina Frederika Cramer.

6. Hermina Jacoba Josepha Francisca van Rossen, gebo-
ren Amsterdam 9 januari 1873, overleden aldaar 19 ja-
nuari 1875.

III. Cornelis (Kees) van Rossen, geboren Amsterdam 19 au-
gustus 1858, boekbinder, zetter en drukker, boekhande-
laar en uitgever, firmant van de firma F. van Rossen 1894-
1912, directeur N.V. Uitgevers en Drukkers Maatschappij 
van F. van Rossen 1912-1939, bestuurslid van de vereniging 
‘Mannenkoor Caecilia’, overleden aldaar 4 februari 1939, 
trouwt Amsterdam 23 juli 1885 Margaretha (Margreet) 
Schoemaker, geboren Amsterdam 6 december 1860, 
overleden aldaar 11 februari 1936, dochter van Hendrik 
Schoemaker (militair Oost-Indisch Leger later manden-
maker) en Alida Magdalena Uijlenbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Hermijntje (Mijntje) van Rossen, geboren Amster-

dam 23 oktober 1887, hoedenmaakster, overleden 
Zaandam 26 februari 1964, trouwt Amsterdam 18 
april 1912 Johan Christiaan (Jo) Thoman, geboren 
Amsterdam 17 februari 1884, inspecteur van politie 
titulair te Leeuwarden (1906-1907), adjunct-inspec-
teur van politie te Haarlem (1907), kantoorbediende 
te Amsterdam (1907), vertegenwoordiger en inspec-
teur van levensverzekeringen bij Nillmij (1912-1914), 
inspecteur bij Nationale Levensverzekering Bank 
(1914-1939), commissaris N.V. Uitgevers en Druk-
kers Maatschappij van F. van Rossen 1928-1948, 
overleden Zaandam 7 februari 1954, zoon van Henri 
Jacques Thoman (apotheker en winkelier) en Jacoba 
Anna Wanner.

2. Jan van Rossen, volgt IV.
3. Bernardina Jacoba Alida (Dien) van Rossen, geboren 

Amsterdam 3 februari 1890, onderwijzeres hand-
werken, overleden Wageningen 7 maart 1978, trouwt 
Amsterdam 15 april 1915 (gesch. van tafel en bed 
arr. rechtbank Utrecht 4 augustus 1954) Marchinus 
(Chien) Hofkamp, geboren Amsterdam 5 juli 1889, 
kantoorbediende (1912-1923), expediteur (1915), assu-
radeur (1939), werkzaam bij Philips N.V. te Eindhoven 
(verzekeringen), beambte N.V. Ned. Aluminium Mij, 
commissaris N.V. Uitgevers en Drukkers Maatschap-
pij van F. van Rossen 1939-1948, overleden Apeldoorn 

8. Franciscus van Rossen (18321895). Foto: Photographisch Atelier P. 
Carstensen te Amsterdam, circa 1867.
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9 mei 1975, zoon van Jan Hofkamp (kelner later botte-
liersbaas) en Jeltje Scherpbier.

4. Margaretha Cornelia (Etha) van Rossen, geboren Am-
sterdam 31 januari 1891, onderwijzeres handwerken, 
overleden aldaar 26 augustus 1975, trouwt Amsterdam 
5 oktober 1915 David (Daaf) Meijer, geboren Amster-
dam 1 augustus 1889, kantoorbediende bij ‘De Neder-
landen van 1845’ (1906-1911), procuratiehouder bij de 
firma De Steenwinkel & Van der Valk (1915-1925), ma-
kelaar-taxateur in onroerende goederen en assuran-
tiën 1916- (sinds 1925 zelfstandig), commissaris N.V. 
Uitgevers en Drukkers Maatschappij van F. van Rossen 
1928-1948, overleden aldaar 5 juli 1960, zoon van Jan 
Pieter Meijer (gezagvoerder grote handelsvaart, later 
armbezoeker bij het Genootschap ‘Liefdadigheid Naar 
Vermogen’) en Johanna Magdalena Janszen.

5. Franciscus van Rossen, geboren Amsterdam 18 januari 
1892, overleden aldaar 20 januari 1892.

IV.  Jan van Rossen, geboren Amsterdam 15 december 1888, 
uitgever en boekdrukker, onderdirecteur (1912-) en 
(mede-)directeur (1927-1948) van de N.V. Uitgevers en 
Drukkers Maatschappij van F. van Rossen, overleden al-
daar 14 juni 1948, trouwt Amsterdam 31 mei 1923 Petro-
nella Maria (Nel) Meijer, geboren Amsterdam 7 september 
1902, overleden aldaar 17 augustus 1998, dochter van Pe-
trus Johannes Nicolaas Meijer (diamantwerker/slijper) en 
Maria Christina Hubertina Deriga.
Uit dit huwelijk:

1.  Cornelis Petrus (Kees) van Rossen, geboren Amster-
dam 23 juni 1926, boekdrukker en uitgever, directeur 
van de N.V. (sinds 1972 B.V.) Uitgevers en Drukkers 
Maatschappij van F. van Rossen (1948-1998), overle-
den Amstelveen 19 mei 2016, trouwt Amsterdam 24 
december 1958 Ida Johanna Harkamp, geboren Am-
sterdam 10 april 1927, secretaresse bij de Universiteit 
van Amsterdam (Psychologisch Laboratorium (-1959), 
commissaris B.V. Uitgevers en Drukkers Maatschappij 
van F. van Rossen (1973-), overleden aldaar 22 septem-
ber 1985, dochter van Gerardus Matthijs Harkamp (be-
hanger) winkelier, en Dieuwke Bergsma. Uit dit huwe-
lijk twee kinderen.

2.  Agnes Christina van Rossen, geboren Amsterdam 10 
oktober 1929, overleden Arnhem 13 december 1990, 
trouwt (1) Amsterdam 2 maart 1949 (echtsch. ingeschr. 
Amsterdam 26 oktober 1973) Gerrit Hendrik (Charly) 
’t Hooft, geboren Rotterdam 6 februari 1927, kantoor-
bediende, filiaalhouder wijnhandel, overleden Goes 24 
september 1985, hertrouwt Schiedam 11 februari 1975 
Hendrica Johanna Jager, zoon van Stephanus Johannes 
Friederich ’t Hooft (kantoorbediende) en Sijgje Ver-
meulen, trouwt (2) Arnhem 16 januari 1975 Johannes 
Wilhelmus Vogelpoel, geboren Arnhem 3 januari 1920, 
bedrijfsleider van een supermarkt, overleden aldaar 
23 augustus 1991, weduwnaar van Anna Maria Christi-
na Bonet, zoon van Wilhelmus Vogelpoel (fabrieksar-
beider) en Joanna Hendriks.  <<

Noten
1. Jan Gerrit Bentink (Bentinck) (1774-1859), makelaar te Utrecht (1794-1795), 

directeur Geoctroyeerde Sociëteit van Lotterye aldaar (1804), ontvanger 
generale landsmiddelen aldaar (1805), boekdrukker te Amsterdam (1812-1820).

2. Advertentie in Amsterdamsche Courant 17-10-1814; L. van Nierop, ‘Gegevens 
over de nijverheid van Amsterdam’, in: Jaarboek Amstelodamum 30 (1933), p. 
306-307 en 31 (1934), p. 159; Gerhardus (Gerard) Bentink (Bentinck) (1805-1876), 
boekbinder en boekdrukker, firmant M. en F.C. Westerman te Amsterdam 
(1876). 

3. Nieuw Amsterdamsch Handels en Effectenblad 5-11-1857 en 13-1-1860.
4. Rotterdamsche Courant 23-3-1857; Restanten van het archief in het Archief 

van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, inv.nrs. 7 en 8, in het Internatio-
naal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

5. Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 
29-4-1857.

6. Rotterdamsche Courant 18 en 19-4-1870; Th. van Tijn, Twintig jaren Amster
dam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren ’50 der 
vorige eeuw tot 1876, Amsterdam 1965, p. 459.

7. Jan Jacob Marlof (1808-1864), boekverkoper en dagbladuitgever, en Jan Hen-
drik Marlof (1840-1902), assuradeur (1866). 

8. De Telegraaf 10-1-1898.
9. Akte van oprichting 13-1-1912 voor notaris Charles Miseroy te Amsterdam.
10. J. van Rossen, Een halve eeuw uitgeverboekdrukker 18731923, Amsterdam 

1923; Nieuwsblad voor den Boekhandel 90 (1923), nr. 14, p. 142-143.
11. Inventaris van de Firma F. van Rossen 1900-1911; J. van Rossen, t.a.p., p. 8. 

12. J.J. Heij (red.), Bernard Willem Wierink 18561939, Assen/Zwolle: Drents 
Museum/Waanders Uitgevers, 2009; het uitgeversmerk komt hier niet in voor; 
B. ten Doeschot, Naamspreuken op uitgeversmerken. Een eerste verkenning 
en poging tot inventarisatie van een typisch Nederlands verschijnsel in de 
periode eind 19e – eerste helft 20e eeuw, Hengelo 1991, p. 105.

13. Het Nieuws van den Dag 7-1-1913.
14. Notulenboek 1913-1948 van de N.V. Uitgevers en Drukkers Maatschappij van F. 

van Rossen.
15. Statuten in Bijvoegsel Ned. Staatscourant 11-11-1903.
16. H. van Stelten, ‘Zingen om erbij te horen. Amsterdamse mannenkoren tussen 

1850 en 1880’, in Ons Amsterdam 62 (2010), p. 386-391.
17. Zo was van een uitvoering van Caecilia op 30-11-1879 de toegang vrij, ‘mits 

voorzien van een Textboekje, welke verkrijgbaar zijn à ƒ 0,25 bij den Boekhan-
delaar F. van Rossen, Heerengracht 281’.

18. ‘Drie jubilarissen bij één patroon’, knipsel uit onbekende krant 12-1-1939.
19. De N.V. was in 1972 omgezet in B.V. Uitgevers en Drukkers Maatschappij van F. 

van Rossen, die in 2004 officieel werd ontbonden en geliquideerd. 
20. Bij het huwelijk in 1829 is de vader afwezig (‘sints twee en twintig jaren 

absent’), de ouders waren waarschijnlijk niet gehuwd, althans hun huwelijk is 
niet gevonden. Als Cornelis in 1867 in het Binnengasthuis wordt opgenomen 
verklaart hij dat zijn vader korendrager was.

21. H.F. Reynvaan, ‘De rentmeesters Spillenaar en hun geslacht’, in Gens Nostra 39 
(1984), p. 247.

22. Schrijfwijze familienaam volgens geboorteakte, afwijkend van haar zuster.
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ANDRÉ RÄKERS

Op zoek naar de overlijdensdatum van voorouders van mijn 
moeder Elsje van Tuin (1921-2012) stuitte ik in de DTB boeken 
van Haarlem op een merkwaardig verschijnsel dat gemakke-
lijk tot verkeerde conclusies in het genealogisch onderzoek 
kan leiden. 
Voor gegevens over het overlijden vanaf 1696 in Haarlem zijn 
twee bronnen van belang:
1.  De gaardersboeken met de impostgegevens betreffende 

het overlijden.
2.  De begraafboeken waarin de gegevens betreffende de 

begrafenis zijn opgetekend.
Vóór 1696 kent men alleen de begraafboeken. De overlijdens-
fiches zijn enkel gebaseerd op de begraafboeken. Overleden 
vrouwen worden in de gaardersboeken veelal met hun naam 
aangeduid. In de begraafboeken ziet men vaak de term (huijs)
vrouw van met daarachter de naam van een man. 
Het probleem ligt in de gebezigde formulering ‘vrouw van’ in 
deze boeken. Deze heeft soms een andere betekenis dan de 
gebruikelijke. De zinsnede vrouw van in genoemde boeken 
betekent veelal maar niet altijd ‘echtgenote’. Hij wordt ook 
gebruikt wanneer een andere persoon dan de echtgenoot met 
het lijk naar de begraafplaats komt. Naast de zwager kan dit 
bijvoorbeeld de zoon, de broer of de oom van de dode vrouw 
zijn. De zinsnede de huijsvrouw van heeft vermoedelijk wel 
altijd betrekking op de echtgenote. Zich rekenschap geven 
van de dubbelzinnigheid van de zinsnede vrouw van voorkomt 
niet alleen foute conclusies maar leidt soms ook tot mooie 
vondsten zoals uit het praktijkvoorbeeld moge blijken. Het 
feit dat iemand anders dan de echtgenoot met het lijk naar 
de begraafplaats komt houdt in de meeste gevallen in dat 
de echtgenoot reeds overleden is. Maar niet altijd, zoals het 
praktijkvoorbeeld eveneens laat zien.

Praktijkvoorbeelden

Het echtpaar Isaak van Tuijn (1711 - circa1751) en Maijke Bronk-
horst (1710-1776) te Haarlem zijn rechtstreekse voorouders 
van mijn moeder. Zij zijn in 1732 gehuwd te Haarlem. Isaak is 
de zoon van Andries Andrieszoon (1669-1744) en zijn twee-
de vrouw Hester Jacobs. In het begraafboek vond ik: 4 juni 
1740 vrouw van Isaak van Tuijn N f 100. Dit riep tal van vra-
gen op. Is er nog een Isaak van Tuijn? Is Isaak bigamist? Wie 
is die vrouw? In het gaardersboek vond ik de namen van drie 
overleden vrouwen die in aanmerking kwamen onder wie 
Hester Benoot. Zou deze dezelfde zijn als Hester Jacobs, de 
moeder van Isaak? Hester Benoot bleek de in 1677 gedoopte 
dochter van Jacob Benoodt en Jannetie Spillebouts te zijn. 

Dat de oudste dochter van Andries Andrieszoon en Hester 
Jacobs eveneens Jannetie heette maakt het zeer aannemelijk 
dat we met Jacob Benoodt en Jannetie Spillebouts de ouders 
van Hester Jacobs gevonden hebben. Ineens kennen we de 
familienaam van de moeder van Isaak en haar doop- en over-
lijdensdatum terwijl zij daarvoor alleen met haar patroniem 
bekend was. Ook blijkt dat Isaak zijn moeder begroef terwijl 
zijn vader nog in leven was.
 
Het tweede voorbeeld betreft het overlijden van het echt-
paar Jannetie Andries en Jan Jacobse (de Buijser). Jannetie is 
de zuster van de hierboven genoemde Andries Andrieszoon 
(1669-1744). Van dit echtpaar is na juni 1702 geen levensteken 
meer gevonden. Na de zomer van 1702 heerste in Haarlem een 
dysenterie epidemie. Zouden zij hiervan slachtoffer zijn ge-
worden? In het gaardersboek vond ik: 9 september 1702 ’t lijk 
van Jan Jacobse f 000 en 2 oktober 1702 ’t lijk van Jannetie 
Andries f 000 en in het begraafboek: 4 okt. 1702 de vrouw 
van Jacob Jacobsz op S hof f 100. In het begraafboek is ver-
der geen melding gemaakt van Jannetie Andries noch van Jan 
Jacobse (de Buijser). Zou Jacob Jacobszoon een broer van Jan 
Jacobse zijn? En is het lijk van Jannetie dus door haar zwager 
naar de begraafplaats gebracht? Nader onderzoek moet dit 
uitwijzen. En mocht dit blijken dan is dat weer een extra aan-
wijzing dat de overleden Jan Jacobse inderdaad de echtge-
noot van Jannetie Andries was. 

Conclusies

Er staat soms niet wat er staat. Vindt men geen begrafenis 
van de vrouw bedenk dan dat de vrouw ook door haar zwager, 
broer, oom of zelfs zoon begraven kan zijn en dat er dan ook 
‘vrouw van’ kan staan.
Het feit dat de vrouw door iemand anders dan de echtgenoot 
begraven is hoeft niet te betekenen dat de echtgenoot reeds 
overleden is.
Het genealogische bouwwerk wordt stabieler naarmate meer 
gegevens van aangehuwde personen bij de constructie be-
trokken zijn.
Het belang van het raadplegen van alle originele bronnen is 
weer eens onderstreept.  << 

De begraafboeken van Haarlem: 
verwarring door de zinsnede 'vrouw van'

1. NoordHollands Archief, DTB Haarlem, inv. nr. 91, p.154  (begraafboek)
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Mijn streven is in deze rubriek, dus ook in deze vijfde Vanal
les, genealogische en historische websites te noemen die 
voor (bijna) iedereen interessant zouden kunnen zijn. Een der-
gelijke site is, naar mijn mening, www.mpaginae.nl. De maker 
ervan is Martin Engels. Het is een site waarop een paar hon-
derd bronnen te zien zijn, verdeeld over vijf categorieën: Eras-
mus, Saeckma, Naamlijsten, Collecties en Overige. U hoeft ze 
niet per site te openen, maar kunt door alle bronnen zoeken 
via het zoekscherm. Hoewel een (groot) deel van de bronnen/
lijsten de Provincie Friesland betreft, is er ook voor mensen 
die geen banden met deze provincie hebben veel moois te 
zien.

U kunt met een sterretje, in plaats van een (paar) letter(s), zoe-
ken. Als u voor- en achternaam tussen aanhalingstekens zet 
dan ziet de zoekmachine dit als één woord. Onder Collecties 
vindt u (links onderaan onder Overige collecties) Tresoar en 
HCL. Hier zijn scans van Nedergerechten en Oud Archief (o.a. 
inventarisatieboeken) te zien. Namen en datums ervan zijn te 
vinden via www.allefriezen.nl, google en via het zoekscherm 
van mpaginae. Een paar items op deze site: Atlas Blaauw, 
begraven met de Rode Wezen uit Leeuwarden, bestuurders 
Emden, Elias huisnamen, Adelijke states in Friesland, Boden 
Gedeputeerde Staten, admiraliteit, tuchthuis, Voogden van 
de Weeshuizen, Landmeters, Album Amicorum, de begrafenis-
stoeten van Willem Lodewijk (1620), Ernst Casimir (1633), Wil-
lem Frederik (1664) en Maria Louise (1765), enz. enz.

In de meeste van mijn Columns zijn mensen die uit het buiten-
land of de overzeese gebieden komen wat onderbelicht. Wel 
schreef ik in december 2012 in Gens Nostra (pag. 638-650) 
het artikel Digit@@l naar Suriname met heel veel info over 
(onder andere) de overtocht naar dat land, de DTB, planta
ges, slaven, kaarten en volkstellingen.

Lees hiervoor ook mijn Columns Webdigit@@l nummers 29, 
63 en 69. Deze (en mijn andere Webdigit@@ls) zijn te lezen 
via ‘onze’ website www.ontdekjouwverhaal.nl na het intikken 
van Columns in het zoekscherm (vergrootglas). De dan gevon-
den treffer COMcolumns brengt u naar gewenste schrijfsels.
Op www.delpher.nl staan veel overzeese kranten die de moei-
te van het doorzoeken waard zijn. Volgens een standhouder 
van de Surinaamse Vereniging op het Famillement in Leeu-
warden (3 juni 2018) zijn er intussen veel onderzoeksmogelijk-
heden bij gekomen. 
Meteen maar even een paar websites opgezocht waarop u 
nuttige info kunt vinden.
vijfeeuwenmigratie.nl is een website van het CGM (Centrum 
voor Geschiedenis van Migranten). De site geeft informatie 
per land, periode, thema, collecties en mensen. Elk onderwerp 
is weer onderverdeeld. Bij land kunt u het gewenste land op 
een kaart aanklikken, maar u kunt er ook naar zoeken via het 
zoekscherm. Gastarbeiders uit Italie, pendelmigratie tussen 
Nederland en Suriname, dienstbodes uit Duitsland, Zuhause 
in twee landen, Hugenoten (Frankrijk), adoptiekinderen uit 
Indonesië, Molukkers en Knil-soldaten zijn zo maar een paar 
onderwerpen waarover de site informatie geeft. Een paar be-
roepen die ik op deze site tegenkwam: Italiaanse schoorsteen-
vegers en instrumentmakers, Italiaanse en Oldenburgse stu-
cadoors en Duitse handelaren en marskramers.

Op www.gahetna.nl krijgt u via Indexen (onder Collectie) en na 
het intikken van de zoekterm Suriname 41 indexen waar moge-
lijk iets van uw gading staat. Ze verschijnen onder Index.
De stichting voor Surinaamse genealogie (SSG, brengt men-
sen bij elkaar) geeft op www.surinaamsegenealogie.nl onder 
genealogisch zoeken tien stappen voor beginnende genea-
logen, handleiding volkstellingen, plantagelijsten en lijst van 
koppelingen naar de belangrijkste on-line bronnen voor Suri-
naamse genealogie. Op de startsite staat informatie over eve-
nementen en het blad Wi Rutu (verschijnt twee maal per jaar).
Op www.kasan.nl staat een keur van Surinaamse bronnen, 
evenals op https://deniekasan.wordpress.com. Op de laatste 
heeft Desie Kasan bronnen en onderwerpen over Suriname 
die u mogelijk nog een stapje verder kunnen brengen. Een 

2. vijfeeuwenmigratie.nl

1. mpaginae.nl

column, websites

afbeeldingen, kranten, boeken

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. 
antonia.veldhuis@hetnet.nl

VANALLES
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paar onderwerpen, die door het aanklikken van Lees doorver-
binden met de betreffende database, c.q. artikel: Vele histori-
sche foto’s uit Suriname, Online Gids Staten van Zeeland en 
Suriname (1667-1684) en nog veel meer.
Verder heeft Desie nog de website www.stamboomsuriname.
nl.
https://tinyurl.com/yb6njnu3 is de verkorte link van de sla-
venregisters 1830-1863 die per 1 juli 2018 op de website 
staan. Wilt u het adres volledig hebben, dan is dat https://
deniekasan.wordpress.com/2018/06/24/slavenregis-
ters-per-1-juli-2018-online-en-studiezaal-cbg-dicht/
Intussen zijn (eind 2018) ook overige archieven met betrek-
king tot Suriname van het Nationaal Archief online, waaron-
der de latere Gouvernementsjournalen (Ministerie van Kolo-
niën).
Tip: Dat slaven nog wel eens de naam van de eigenaar aanna-
men in omgekeerde volgorde wist u? Zo werd de naam Kra-
mer Remark, Klaver Revalk en Wilkens werd Kenswil.

Om meer te weten te komen over wat er over Indische voor-
ouders te vinden is stuurde ik een mail naar Wil Hermanus. 
Dit leverde het volgende op: De Indische Genealogische 
Vereniging (IGV, https://igv.nl) is er voor iedereen die een 
ontdekkingsreis wil maken in zijn of haar Indische familiege-
schiedenis. Ze heeft geen afdelingen of verzamelingen, maar 
publiceert gegevens in een jaarboek en in bronnenpublicaties. 
Eén maal per jaar is er een ledenvergadering (vaak in Bron-
beek in Arnhem) met daarbij een lezing en uiteraard een Indi-
sche maaltijd.
Janssen’s Repertorium (https://www.igv.nl/JIR/jirnmgr.htm) 
is misschien wel (zoals ze zelf zeggen) de grootste Indisch ge-
nealogische index op het internet. Deze site geeft een groot 
aantal verwijzingen naar bronnen waar Indische familienamen 
te vinden zijn.

www.roosjeroos.nl is de 
site van Maarten en Willy 
Etmans. Klikken op genea
logisch onderzoeksbureau 
geeft een subsite waarop 
u (onder Burgerlijke Stand 
NederlandsIndië) kunt 
zoeken naar (bijvoorbeeld) 
voorouders.

Onder hulp bij het zoeken valt te lezen welke wildcards ge-
bruikt kunnen worden. Vaak zijn namen namelijk verbasterd 
of waren ze bij het invullen van de website slecht leesbaar.
In Den Haag ligt het Indisch Familie Archief. Bezoek kan na 
het maken van een afspraak via info@indischfamiliearchief.nl. 
Robyn gaf de suggestie, als vervolg op dit item, een volgende 
keer in te gaan op zoekmogelijkheden naar Molukse voorou-
ders. Wie heeft goede websites hiervoor?

3. roosjeroos.nl

Op zoek naar een verdwaalde voormoeder kwam ik per onge-
luk op de website https://www.lijstvangevallenen.nl/missie/
knil, een lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds 
de Tweede Wereldoorlog 1945 tot 1962. Er namen 240.000 
militairen aan deel, het aantal dodelijke slachtoffers in Neder-
lands-Indië en Nieuw-Guinea was 6.243. Via de drie horizonta-
le balkjes linksboven (menu) komt u bij andere landen.

Op het Nederlands ere-
veld Leuwigajah te Cimahi 
(noordwest van Bandung) 
liggen ruim 5000 Neder-
landse oorlogsslachtoffers 
begraven. Bij de toegang 
staat een tombe met de 
tekst Hun geest heeft over
wonnen, op de andere zijde 
staat met gouden letters 
Opdat zij met eere mogen 
rusten. De link is https://
oorlogsgravenstichting.nl/

erevelden, hier staan 66 velden van eer beschreven. U kunt 
ook op naam van gevallene zoeken. Kijk ook even naar de an-
dere velden in Indonesie, dit zijn:
Ereveld Menteng Pulo (Jakarta), Ereveld Ancol (Jakarta), Ere-
veld Pandu (Bandung), Ereveld Kalibanteng (Semarang), Ere-
veld Candi (Semarang) en Ereveld Kembang Kuning (Surabaya).

Verder ontdekte ik nog op de website https://cbg.nl/kennis/
themas/indische-voorouders een artikel van Conrad Gietman 
waarin hij uitleg geeft over onderzoek naar Je Indische stam
boom. In negen stappen helpt hij u op weg met uw onderzoek. 
Die stappen zijn: 1. Nederlandse aanwezigheid in Indië, 2. De 
koloniale orde, 3. Doe navraag bij je familie, 4. Ga na wat er al 
over je familie is geschreven, 5. Vraag persoonskaarten aan, 6. 
Verdiep je in de oorlogsjaren en repatriëring, 7. Zoek in Indische 
basisbronnen, 8. Zoeken naar ambtenaren en militairen en 9. 
Voorouders in de VOC-tijd. Wellicht bevatten deze stappen ook 
tips voor uw zoektocht naar andere dan Indische voorouders.

Tip: Wilt u meer lezen over digitaal onderzoek, lees dan de ar-
tikelen van Antonia Veldhuis in Gens Nostra: Digit@@l naar 
musea in juli/augustus 2016 over wat er online in deze instel-
lingen te zien is. Suggesties voor het zoeken op internet door 
een genealoog in drie afleveringen (maart/april 2014, juni 
2014 en februari 2015), met hierin ook zoektips voor geheel 
Nederland, Digitaal zoeken in kranten, met voorbeelden (no-
vember 2014) en Kaarten en atlassen digitaal in juli en decem-
ber 2013. In 2012 verschenen: Digitaal naar Suriname (decem-
ber), Zoeken in digitale boeken (juli/augustus) en Uit dienst bij 
de VOC (oktober/november). In november 2009 staat Digi-
taal naar Amerika.

4. Nederlands ereveld. De afbeel
ding van het Nederlands ereveld 
is gevonden via google. Aanvinken 
gelabeld voor hergebruik, inclusief 
aanpassingen.
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Enkele gebruikte afkortingen: 
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen 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 aanmaak 
van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschriften wor-
den 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, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië) en  
Rob Dix (Nederland, Scandinavië en coördinator).

TIJDSCHRIFTEN

België
Heraldicum Disputationes, jg. 23, 2018-2. M. Van de Cruys: 
Heraldische repercussies van het huwelijk tussen gelijke 

geslachten [De Vlaamse 
Heraldische Raad loopt 
voorop bij de aanpas-
sing aan nieuwe ontwik-
kelingen]; L. Penders: 
Heraldiek te Conques 
[in België; het wapen van 
de de priorij lijkt sterk 
op dat van de gemeente 
Conques in Frankrijk]; 
H. van Heijningen: Remi 
De Roo, *1924, bisschop 
van Victoria in Canada 
[wapenbeschrijving]; R. 
Schrever: Een Schots 
wapen in hartje Brussel 

[wapen van Thomas Bruce, graaf van Ailesbury (1656-1741) 
op de Minerva-fontein op de Grote Zavel]; P. Donche: Iden-
tificatie van de wapens op de zegelmatrijs van den Broucke 
[antwoord aan de hand van een 18e eeuwse kwartierstaat op 
een vraag uit de vorige jaargang; van der Plancken]; Dispu-
tationes: reacties op eerdere artikelen [Ruychrock, van Hal-
male]; nieuwe adellijke wapens [verleend door koning Filip in 
2014 en ’15, verv.]; heraldische tatoeages.
 Idem, 2018-3. D. Coutereels: Heraldiek op het verdwenen 
praalgraf van Lodewijk van Male †1384 te Rijsel [monument 
uit 1458 met zijn nageslacht als pleurants, waaronder Jaco-
ba van Beireren]; S. Crick: Obiits: De heraldische liefdeknoop 
ontward? [o.a. op het rouwbord voor Margaretha Turnor in de 
Andrieskerk te Amerongen]; A.M. Bosters: Blonque uit Rei-
merswaal [rijk geworden in de zouthandel, 15e-17e eeuw]; M. 
Van de Cruys: Het prinsdom en republiek Poyais [de Schot 
Gregor MacGregor beweerde in 1820 dat hij prins van Poyais 
aan de Costa de los Mosquitos in Midden-Amerika was, en 
verleidde rijke Britten te investeren, toen de zeepbel barstte 
herhaalde hij de truc in Frankrijk als president van de repu-
bliek Poyais; nep-wapen, nep-munten en –vlag]; H. van Heijnin

gen: Pierre-Herman Dosquet 1691-1777, bisschop van Québec 
[wapenbeschrijving]; Disputationes: reacties op eerdere ar-
tikelen [van Landeghem, van der Noot]; nieuwe adellijke wa-
pens [verleend door koning Filip in 2016, verv.]; heraldische 
riooldeksels.

Het Land van Nevele, jg. 49, 2018-2. A. Bollaert: Jean de Ni-
velle is van ons! [Frans stripverhaal uit 1906 over Jean de 
Nivelle (een Montmorency) getoetst aan de historische 
werkelijkheid; Nivelle is Nevele en niet Nijvel]; M. Graef: De 
laatste graaf van Horn, toen en nu [Filips van Montmorency 
(achterkleinzoon van Jean uit het vorige artikel) in 1568 met 
Egmond onthoofd; kanttekeningen bij zijn status als marte-
laar voor de vrijheid]; S. De Groote: Over het onfortuinlijke 
lot van de heer van Nevele in het dagboek van Marcus van 
Vaernewijck [betreft graaf Filips van Horn(e) uit het vorige 
artikel]; R. Steelandt: Het kasteel Ter Wallen in Merendree 
[hofstede uit de 16e eeuw, verbouwd tot herenhuis; tot 1865 
in bezit van de familie Coolman]; J. Luyssaert: Josephus Ver-
hulst, pastor onweirdig in Merendree [te interpreteren als 
nederig]; A. Bollaert: Hoe een Nederlander een straatnaam 
kreeg in Poesele [Paul Leyten uit Bladel, van 1710-1754 pas-
toor in Poesele]; L. Neyt: De eis van de heer van Vindehou-
te-Merendree wordt niet ontvankelijk verklaard [rechtszaak 
over een lijkschouwing in 1664]; Landegem 1918 [monument 
in oprichting voor 210 militairen die in oktober 1918 sneu-
velden bij pogingen het Schipdonkkanaal over te steken en 
Landegem te bevrijden ].

De Mechelse Genealoog, jg. 42, 2018-4. L. De Bondt: Naam-
geving in Londerzeel of alle andere plaatsen in Vlaanderen 
en Nederland in de 16e, 17e en 18e eeuw [veeltaligheid van de 
registers, varianten van de Van-vorm, klankverschuivingen, 
aliassen]; L. Vervloet: Burgerlijke Stand Nederland 207 jaar [in 
België al in 1797]; L. Vervloet: De Poortersboeken van Antwer-
pen [verv. lijst van ca. 140 Mechelaars die in de periode 1549-
1564 poorter werden te Antwerpen].

Le Parchemin, jg. 83, 2018 nr. 434. M. Belvaux: Le Livre Noir 
du comté de Namur [in 1787 voerde keizer Josef II tegen 
de zin van de Staten vergaande hervormingen door in de  
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Oostenrijkse Nederlanden, na oproer o.a. in Namen werden 
de hervormingen afgeschaft; het zwartboek doet verslag 
van het oproer, waarbij 64 met name genoemde personen, 
veelal voorstanders van de hervormingen, in discrediet wor-
den gebracht]; B. d’Ursel: Les Jauche: essai de généalogie 
(1) [nieuwe poging om een genealogie op te stellen van deze 
Brabants-Henegouwse adellijke familie; in deze aflevering 
de oudste vier generaties (12e-13e eeuw) en de tak Bioul, 
uitgestorven in 1530]; H. Douxchamps: Les quarante famil-
les belges les plus anciennes subsistantes, Renesse, 1226 
[stamreeks 22 gen. beginnend met Costijn van Zierickzee x 
Hildegonde van Voorne † 1302 ]; M. Belvaux: Nos beaux ob-
jets armoriés. Un livre aux armes de Bourgogne de Buissière 
[18e-eeuws boekomslag]; vragenrubriek: antwoord Blavier 
[familie uit Gosselies; genealogie 16e-18e eeuw].
 Idem, 2018 nr. 435. Omvangrijk themanumer over memo-
rabilia ecclesiastica belgica. De artikelen bevatten genealogi-
sche gegevens van de families, waarvan de naam dikgedrukt 
is. L. Deurloo: Quo vadis? L’héraldique ecclésiastique en tant 
que donnée historique; J.J. van Ormelingen: Marques d’appar-
tenance à un ordre conventuel en héraldique ecclésiastique 
belge aux 17e et 18e siècles; M. MaillardLuypaert: Une reliure 
aux armes de Robert de Croÿ, évêque-duc de Cambrai (1519-
1556); B. Vandermeersch: Un sceau-matrice pour Matteus 
Ierselius, abbé prémontrée de Saint-Michel à Anvers (1621); 
B. Maus de Rolley: La Joyeuse Entrée de Jean-Ferdinand de 
Beughem, évêque d’Anvers (1679); J. Lefrancq: Un calice à ser-
pents aux armes de Benoît Mannaerts, abbé de Saint-Trond 
(17e siècle); O. Lisein: Une pierre commémorative à Ehein aux 
armes de Robert Le Rond, abbé du Val-Saint-Lambert (1681); 
M. Belvaux: des burettes et leur plateau aux armes d’Ignace 
Malfroid, abbé du Jardinet (1710-1739); F. de Pierpont, J.J. 
van Ormelingen: Le portrait de Dieudonnée de Wansoulle, 
abbesse de Sainte-Claire à Liège (1725); J. van Rijckevorsel: 
Grégoire van Rijckevorsel (1686-1764) chanoine prémontré à 
l’abbaye de Tongerloo; B. Vandermeersch, R. Hachez: Souve-
nirs obituaires de Philipp-Erard († 1730), de Maximilien-An-
toine († 1770), évêques de Gand, et d’Adrien-François van der 
Noot, chanoine de Saint-Bavon († 1725); P. Petit: Un tesson 
de bouteille aux armes de Bernard Burlet, abbé prémontré 
de Floreffe (1734-1737); C. de Fossa: Une dédicace aux armes 
de Simon/Balthasar de Neuf, doyen du chapitre cathédral 
d´Anvers (1738); E. Joos de ter Beert: Dalle funéraire du ba-
ron Isidore de Bouille, doyen du chapitre de la collégiale d Huy 
(1745); J.J. van Ormelingen: Un panneau armorié pour la béné-
diction par Pierre-Louis Jacquet, évêque suffragant de Liège, 
de Gisbert Halloint, abbé d’Averbode (1749); J. Pycke: Le cha-
noine de Tournai Denis-Dominique Waucquier, un représentant 
typique du haut clergé au siècle des lumières; J. de Fraipontde 
Francquen: Flambeaux ayant appartenu au chapitre noble de 
Sainte-Begge à Andenne; B. Vandermeersch: Deux méreaux 
obituaires d’Alexandre de Crombrugghe, prévôt de Sant-Ba-
von à Gand (1765) ; M. LaffineurCrépin: Sur les traces de Guil-

laume-Lambert Renardy, dernier abbé de Saint-Jacques à 
Liège; E. Basso: Une cafétière aux armes de l’abbaye de Leffe 
(1774); D. de Moffaerts, J.J. van Ormelingen: Gobelets pour 
Jacques Dubois, maître-général des croisiers (1778-1796); P. 
d’Arschot Schoonhoven: Un insigne de chanoinesse du cha-
pitre noble de Sainte-Aldegonde à Maubeuge [Thérèse-An-
gélique d’Arschot]; M. de Formanoir de la Cazerie, B. Van
dermeersch: Le portrait du chanoine de Tournai Guillaume le 
Vaillant de Bousbeeke († 1797).
 Idem, 2018 nr. 436. B. van de Walle de Ghelcke: Faux Tilly et 
vrai Orange Nassau [op een portret, vermoedelijk geschilderd 

door François Pourbus de 
Jongere, staat vermeld 
(latere toevoeging) dat 
het maarschalk Tilly zou 
voorstellen. Het betreft 
evenwel Philips-Willem, 
oudste zoon van Willem 
van Oranje. Met beschrij-
ving van diens leven aan 
het hof van Albert en 
Isabella; Beauffort, ‘t 
Serclaes]; B. d’Ursel: Les 
Jauche: essai de généalo-
gie (2) [genealogie van de 
takken Gommignies, in de 
15e eeuw uitgestorven, 
Mastaing idem 18e eeuw, 

Cruyshautem ook 18e eeuw en Grobbendonk uitgestorven 17e 
eeuw, addenda op 1e deel]; H. Douxchamps: Les quarante famil-
les belges les plus anciennes subsistantes, Robiano [uit Milaan, 
sinds ca. 1530 te Antwerpen; stamreeks 20 gen. 14e eeuw tot 
heden; schema zeven allianties Stolberg-Robiano].

Taxandria (Jaarboek Kon. geschied- en oudheidk. kring van 
de Antwerpse Kempen), 2017 nr. 89. B. Sas: Over hinderlijke 
inrichtingen en patentplichtigen; het gemeentearchief als 
rijke bron voor lokale bedrijfsgeschiedenis [bedrijfsarchie-
ven, bouwaanvragen, kadaster]; B. Hendrickx: Een beknopte 
geschiedenis van de Koninklijke Bloemenmaatschappij Do-
donaea in Turnhout [opgericht in 1891, in de jaren 19-tachtig 
ingeslapen, maar nooit opgeheven]; G. Landuyt: Het achtste 
schooldistrict van 1815 tot 1830]; G. Landuyt: De eerste onder 
zijn gelijken [artikel bij een tentoonstelling in Turnhout over de 
Latijnse scholen in de Kempen; lijst van primussen (studenten 
die in Leuven na een tweejarige studie aan de Artes-facukteit 
als eerste van hun jaar eindigden) uit de Kempen 1429-1797]; 
G. Landuyt: Studieloopbanen in de Latijnse scholen in de 
Kempen [overzicht, gebaseerd op gegevens uit de 18e eeuw]; 
S. van Clemen: Remy Cornelissen (1913-1990), portret van een 
kunstenaar [tekenaar, beeldhouwer]; F. Snijders: De ‘Buesse 
gilde’ Sint-Ambrosius uit Meer [bij Hoogstraten; nog steeds 
bestaand schuttersgilde uit 1735].
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Van mensen en Dingen, jg. 16, 2018-2. Geheel gewijd aan een 
historisch kookboek.
 Idem, 2018-3. Wederom een nummer met één artikel: M. 
Hanson: Brouwerij Meiresonne honderd jaar geleden begon-
nen in Gent [stichter Aimé Meiressonne 1888-1966].

Vlaamse Stam, jg. 54, 2018-1. M. Larmuseau: Verborgen in 
het DNA: Resultaten van het Zalige Idesbald DNA-onderzoek 

[verv. op eerder artikel; 
het aan Idesbald toege-
schreven skelet bleek 
afkomstig uit perode 
1470-1623; vergeefse 
pogingen het DNA uit 
het skelet te linken aan 
abten van de Duinenab-
dij uit die periode; wel 
blijken enkele onder-
zochte familienamen 
(de Hondt, de Wevere, 
Teerlinck, Vaillant) in de-
zelfde periode en in de 
zelfde regio te zijn ont-
staan zonder dat er ver-

wantschap was in de mannelijke lijn tussen groepen dragers 
van die familienaam]; P. Eyckerman: Carte-devisite als toe-
gangsbewijs [voorbeeld: twee toegangsbewijzen met foto 
van Henri Lannoy voor tentoonstellingen in 1880 en in 1910]; 
G. Lernout: Het Arenbergarchief in Edingen [korte geschie-
denis 1281-heden van het geslacht Arenberg; overzicht van 
het archief]; V. Vermassen: Sebastiaan Vanneste [interview 
van jeugdige onderzoeker familiegeschiedenis]; F. Menu: 
Twee Belgische soldaten in Bretagne tijdens WOI [Camille 
Menu 1891-1967 en Maurice Valcke 1893-1970]; P. Huys: Op-
roepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ 1793 [veelal 
met fragmenten uit de kwartierstaat van de overledene, o.a. 
van Ketwigh uit Antwerpen, de Bette uit Lede, van der Hey-
den (dit de la Bruyère!) uit Gent, van Schijndel uit Maassluis, 
Ranst en Loot uit Hulst]; JJ. van Ormelingen: De Tonger-
se tak van de Haspengouwse familie Laminne (1774-1948) 
[genealogie]; R.J. van de Maele: De achtergrond van Berthe 
Cottigny, een van de eerste vrouwelijke burgemeesters in 
Vlaanderen [1875-1972 , 1935-‘40 en 1944-’46 burgemeester 
van Heverlee]; M. De Beukeleer: Migranten op het spoor, het 
gezin Van Dijk in Zuid-Afrika en Chili [Hubertus van Dijk en 
x1892 te Nieuw-Vossemeer Antonia Massar vestigden zich 
in 1922 in België]; J. Roelstraete: Het heraldisch college op 
wandel in Brugge; E. Baus: Relaas van een zoektocht naar 
mijn Baltische grootvader [naam onbekend, maar nu geïden-
tificeerd als Theodoor Piksis uit Letland]; J. Roelstraete: 
Aanvullingen bij de kwartierstaat van Hugo Verriest [kwst. in 
vorige aflevering]; Nieuwsberichten [o.a. de opening van ons 
informatiecentrum in Bunnik, en de Kattendijkekroniek uit 
1492 digitaal ontsloten door de Nederlandse Koninklijke Bi-
bliotheek].

 Idem, 2018-2. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA: Wat 
gepuzzel van DNA-fragmenten leert over een Afrikaanse 
voorvader [DNA sporen in IJsland van Hans Jonathan, een 
weggevluchte slaaf uit het Caraïbisch gebied, en in Neder-
land van Christiaan ‘van der Vegt’, een gestolen kind uit 
Guinee]; P. Eyckerman: De vrienden van Léon Lecointe [ont-
vingen een carte-de-visite met zijn foto]; W. Devoldere: Fa-
miliearchieven in het Rijksarchief te Gent [143 familiearchie-
ven; geen lijst, wel enkele voorbeelden]; V. Vermassen e.a.: 
Op bezoek bij de joodse gemeenschap [gesprek met genea-
loog Gershan Lehrer *1980 uit Antwerpen]; F. Bastiaen: Ge-
boorteakten, militie en migratie, een onvermoede Aalterse 
combnatie [raadselachtige potloodaantekeningen in regis-
ters van de burgerlijke stand deels verklaard]; P. Huys: Op-
roepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ 1794 [veelal 
met fragmenten uit de kwartierstaat van de overledene, o.a. 
Reyngoet uit Brugge, Hercke uit Eeklo]; A. & A. Houthoofd: 
Het tragisch einde van Josphus Meseure [in 1767 opgehan-
gen wegens een vervalste staat van goed]; B. Legrand: Anna 
Timmerman, de doofblinde van het instituut voor doven 
en blinden te Brugge [1816-1859; exm. Declerck, in 1834 al 
wees, in 1838 opgenomen; met gegevens van verwanten]; R. 
Debbaut: Maria Lertangh = Bertangh = Berton [correctie op 
kwst. Verriest in vorige nummers]; H. Deceulaer: Vroegmo-
derne procesdossiers als bron voor familiegeschiedenis, 
het voorbeeld van de Raad van Brabant (15e-18e eeuw) [be-
schikbare inventarissen]; S. Heynssens: Vreemdelingendos-
siers en hun rijkdom voor familiekundigen [sinds 1840, con-
sultatiemogelijkheden]; I. van Bamis: Terug in de gratie na 
een misdaad , de vroegmoderne remissiebrief als bron voor 
genealogisch onderzoek [periode 1502-1702]; T. Bervoets: 
Het archief van de vroegmoderne officialiteit(en) in het 
aartsbisdom Mechelen [periode 1559-1801]; A. Langbeen: Fa-
miliegeschiedenis in de kijker [bijzondere stukken uit de col-
lectie van het documentatie- en studiecentrum voor fami-
liegeschiedenis te Merksem]; E. Baus: De geboortekaartjes 
van het Fonds De Brouwer; een analyse van de boodschap in 
tekst en beeld [periode 1933-1999]; A. Langbeen: Topstuk-
ken van het West-Vlaams Documentatiecentrum voor fami-
liegeschiedenis [te Oostende].
 Idem, 2018-3. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA: Ge-
nealogie als het Wilde Westen voor cold case onderzoek 
[opsporing van de dader van moordzaken in Californië met 
gebruikmaking van GEDmatch]; P. Eyckerman: Doden in beeld 
[post-mortemfotografie; bidprentjes met een foto]; G. Visini, 
I. Schoups: Familiearchieven in het FelixArchief/ stadsarchief 
Antwerpen; J. Geypen, V. Vermassen: De landloperskolonies 
te Merksplas en Wortel [interview met de secretaris van het 
Gevangenismuseum in Merksem over de landloperskolonie 
aldaar]; AM. Havermans: Algemene geschiedenis en wetge-
ving van het begraven [wetgeving in België van 1784 tot he-
den]; AM. Havermans, C. Lambert: De rol van de gemeente in 
het beheer van funerair erfgoed [Multi-disciplinaire aanpak 
in Beernem]; D.J.S.M. Peeters, S.A.C.M. van Nispen tot Pan
nerdenGondrie: Gedenksteen van Victor van de Woestyne 
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te Vinderhoute († 1843) en gedenksteen van Nathalie van 
Schoubrouck († 1840) te Firenze van beeldhouwer Louis Eugè-
ne Simonis [met omvangrijke fragment-genealogieën Simonis, 
Van Schoubrouck en van de Woestyne]; J. Buermans: Kennis-
making met vzw Grafzerkje; C. De Spiegeleer: Rust in vrede? 
Levensbeschouwelijke en politieke strijd rond begraafplaat-
sen in de 19e eeuw [drie casestudies: Jamoigne, Ninove en Uk-
kel]; J. Stekelorum: Het steenhouwersatelier en marmerbedrijf 
Lapiere in Ieper [gesticht in 1820; met genealogie Lapiere 19e 
en 20e eeuw]; H. Taymans: Overlijdens- en familiepenningen 
uit de verzameling van het STAM [STAdsMuseum Gent]; M.M. 
Martelé: Genealogie vereeuwigd in een triptiek [uit 1521, door 
Jan Provoost en (vermoedelijk) Pieter Pourbus; met genealo-
gische gegevens inzake de opdrachtgevers Adam van Riebe-
ke en Margaretha Parmentier]; M. Windey: De familie Cogels 
en hun grafmonumenten te Deurne [met genealogie Cogels 
17e tot 20e eeuw]; R. Van Belle: Corpus Laminae, Belgische 
koperen graf- en gedenkplaten 1143-1925 [veelal vervaardigd 
in Doornik en verspreid over Europa; samenvatting van een 
omvangrijke publikatie van de auteur]; J. Stekelorum: FV West-
kust als behoeder van het funeraire erfgoed in de regio Veurne 
[inventarisatie door afdeling van Familiekunde Vlaanderen]; J. 
Danckers: Uw plattelandskerkhof, zoveel meer dan een parkje 
[ruraal funerair erfgoed; stappenplan voor behoud; pilot-pro-
ject in Wolfsdonk]; R. Jans: Genealogie van de familie Vets, 
grafmakers te Antwerpen 1742-1893.

Westhoek, jg. 34, 2018-1. C. Papin: Een taxatielijst voor de 
stad en kasselrij St.-Winoksbergen uit 1582/1583 [betreft 
vermoedelijk een noodlening aan de stad om de verdediging 
tegen de Spaanse troepen te bekostigen; de lijst van 135 
vermogende burgers geeft inzicht in de sociale stratificatie 
van de bevolking]; M. Vandecasteele: Dopen en huwelijken in 
Reninge, Zuidschote en Noordschote van 1586 tot 1588 [81 
dopen, 10 huwelijken, index]; W. Goussey: Het Mate-Boek van 
Beveren-aan-de-IJzer anno 1603 [omvangrijk artikel 100 p.; 
een Mate-Boek is en opmeting en beschrijving van gronden 
met vermelding van de eigenaren; volledige transcriptie van 
het gedeelte de Oosthoek, met kaarten en index]; P. Donche: 
De grafsteen uit ca. 1650 voor Elooi Masin † 1574 [een toe-
vallige vondst; deze grafsteen moet na 1866 zijn verplaatst 
van de St.-Jacobskerk te Brugge naar de O.L.Vrouwkerk al-
daar].

Duitsland/Oost-Europa
Aachener Genealogie Info [AGI], 2018-2. Unsere Totenzettel-
Datenbank. Verlust und Abfindung. Vervolg Das Ende der 
Tuchfabrik Meyerfeld & Herz [Joods; Wolf; onteigend; Sinn, 
Feibes, Rummeny; Erbenermittlung, was ist das eigentlich?; 
Famillement in Leeuwarden; Auswanderer in der Chronik von 
Broich 1814-1921 [incl. Euchen, Linden, Neusen, Ofden, Schlei-
bach en Vorweiden; naamlijsten]

Archiv ostdeutscher Familienforscher (AGoFF), Bd. 26, 2017. 
Kwartiestaten: Skrodzki uit Polschendorf; x Hahn, Heering, 
Stryza]; H. Fussy [x Ruszyk, Sura, Krystossek]; A. Schlenker   
[x Schneider, Kleiss]; O. Schwefel [x Heinatz, Fiebig, Schön-
rock, Bernicke, Kastner, Pfeiffer]; D. Urban [x Manteuffel, 
Girke, met biografie; Wünsche, Geier, Heinke, Kern, Prauss, 
Drossel, Linke]; S. Guzy: Die Hausbesitzer der Stadt Gross 
Strehlitz ... 1722/1725 [kadasterlijsten, b.v. G. Kade: ein klein 
Stübel, alles von Holz, 2 gemauerte Keller, sonsten der blosse 
Boden, der Stall ist auch sehr schlecht und klein]; A.P. Grond
ziel Richter: Stellenbesitzer in den Dienstbüchern des Amts-
bezirks Althammer der Standesherrschaft Pless 1720-1808 
[naamlijst Arendarczyk alias Rybosiok- Zychon oder Nowo-
zen; die Herrscher von Pless]; G. Matzke: Auszug aus den Ein-
wohnermeldeakten von Kaisersaue/Runowo [per huisnr., o.a. 
Rolfsmeyer, Micheel, Wohlfeil, Zühlsdorf]; indexen.

ASF Informationsdienst [Saarland], 2018 nr. 207. M. Detemp
le: grootvader Johann Detemple (1905-1978); Gelegenheits-
fund: emigranten uit Theley (Hochwald) naar USA [Müller, De-
wes, Knapp, Schäfer, Atz, Johann, Reuter].

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN/BGG 
Roter Adler], jg. 12, 2017-4. Die Altmark, das Ursprungsgebiet 
der Forschungsstelle [nu in Sachsen-Anhalt]; A. Meissner: Me-
dizinisches Lehrmaterial zur Zeit des Dr. Paul Luther [vanaf 
1510; Melanchton, Milich, Vesalius, von Hohenheim = Paracel-
sus]; R. Sachtjen: Wepritz in der Neumark [bij Landsberg, 1745, 
Matzdorf, Neuendorf und Loppow; Henseler]; G. Schwarzlose: 
Friedhöfe in Oberhavel und Uckermark [32 gemeenten: bij 
Barnim, Ruppin, Oranienburg, Angermünde, Prenzlau, Schwedt/
Oder en Templin, met kaarten]; P. Leymann: Alte Erbbegräb-
nisstätten in Oranienburg [Miedecke, von Sack, Lieb, Kroh-
ne]; G.Ch. Treutler: Spuren der Erinnerung vom Kriegsende 
in Ketzin; M. Rohde: Neue Digitalisate bei Archion [32 nieuwe 
gemeenten].
 Idem, jg. 13, 2018-1. W. Bauch: Aktuelles aus dem For-
schungsgebiet ... Slawen in Deutschland; U. Franke: Beginn 
einer langen Forschungsreise [in Wessin]; U. Morschka: Kon-
firmationen in Brandenburg [1837 invoering reglementen]; K.
E. Friederich: Die Personenstandsbücher von Vielitz im Kreis-
archiv Ostprignitz-Ruppin [nu Vielitzsee, met Seebeck en 
Glambeck, vanaf 1-1-1874; Scherz, Reichert, Austwald, Berner, 
Salpeter, Regulin, Bülle, Haase, Piehl, Bammer, Pinkpank, Ney-
en, Gentz, Mehofer; overlijden van W. Keller in 1923 door haar 
zoon in Haarlem aangegeven]; L. Severin: Aus anderen Regio-
nen [von Brünnow, kurländischen Stammes?; von Heringen, 
Förster, von der Drössel, von Sohr, Clar].
 Idem, 2018-2. V. Sattler: Namensgebung im 17./19. Jh, in der 
Niederlausitz und die Suche nach Vorfahren [in Wittmanns-
dorf: Kind v. Jurcko/Jurka, Zunahmen Kliemanns; ingetrouwd 
in boerderij; Leutert/Leitert, Leithan/Lükan/Leukan]; A. 
Roethke: Eine Autobiografie schreiben [vergissingen]; vervolg 
Personenstandsbücher Vielitz [omissie W.O II]; R. Wernitz: 
Was ist eigentlich Brandenburg? [geen eenduidige omschrij-
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ving]; G. Schwarzlose: 
Friedhöfe im Land Bran-
denburg - Barnim und 
Märkisch Oderland; I. 
BiermannVolke: Famili-
engeschichte – Selbst-
versorger. Von Siedler-
gärten, Kaninchen, 
Hühnern & Co. [Rinow, 
Volkwein]; I. Wirthinger: 
Die Wurzeln des märki-
schen Dichters Schmidt 
von Werneuchen in 
Fahrland und Döberitz 
[predikant; Schulze, 

Köpke, Chodowiecki, Schadow]; R. Wernitz: Über die alte 
Heersatrasse zu den beliebten Burgstandorten; J. Schnadt: 
Wie wirkten sich die Kenntnisse von der Haltbarmachung 
von Lebensmitteln auf die Familiengeschichte aus? [Ap-
pert]; U. Müller: Geschichtliches (GOV) oder vereinsgebun-
den Ortsverzeichnis?; J. Schnadt: Die Bürgerliste Soldin 
1837 [vondst; Lehmann].

Compgen, 2018-1. Riks Arkivet Zweden digitaal; 3800 OFB’s 
gereed; Forensische genealogie; Datenschutzverordnung per 
mei; Genealogische Karten mit StepMap.de; Verlustlisten nu 
ook internationaal.

Computergenealogie [Magazin für Familienforschung], jg. 33, 
2018-1. Themanummer Ortsfamilienbücher [Duitsland wereld-

kampioen: al 3800 plaats-
en bewerkt; Alle Famili-
en eines Ortes in einem 
Buch; mit Gen_Pluswin; 
mit Omega]; R. Ell: For-
schunngsstellen im Wan-
del [klicken statt kurbeln 
bei den Mormonen]; via 
FamilySearch zu Ances-
try; Forensische Genea-
logie; Die Datenschutz-
Grundverordnung; [EU-
beperkingen]; Gen. Karten 
zeichnen mit stepMap.
de; Verlustlisten als in-
ternationales Gemein-

schaftsprojekt [DES; nu ook Oosten rijk-Hongarije].
 Idem, 2018-2. Themanummer Foto’s [waarde; datering; 
digitale metadata; familie- en post mortemfoto’s; inkleuren; 
opknappen; software]

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF/AKdFF], jg. 43, 2017 nr. 166. H.Schwarz: Wohin sollen wir 
Deutsche auswandern?- Plädoyer für eine Wiederaufnahme 
der Banatauswanderung aus 1814; Das Firmbuch der Pfar-

rei Sackelhausen I [105 namen met doopgetuigen, leeftijd en 
huisnummer]; G. Herk: Mährische Ansiedler in der Batschka 
1791-1792 [per dorp: Futok, Bukin, Palanka]; G. Junkers: Verlust-
listen Österreich-Ungarn 1914-1918 [voorbeeld Pencz]; OFB 
Gyod/Vokany.
 Idem, 2018 nr. 167. H. Schwarz: Industrial-Berechnuings-
plan Altringens/Banat aus 1786 [naamlijst 27 mannen]; R. 
Keszler: Die Urheimat der Familie Würtz Kernei/Batschka 
[Wirtz/Vertz/ Virtz; Wenzel, Rausch, Tuffner, Gedert, Hau-
bert, Müller, Mai/Meys]; Friedrich Krausse aus Neudamm in 
Preussen als Geselle in Gross-Komorn [bewijs uit 1820; hand-
schoenmakersgilde; 7 weken gewerkt]; Das Firmbuch der 
Pfarrei Sackelhausen II [verv.; 130 personen]; Familienbuch 
Ernsthaus(en)/Ernöhaza/Ernesthaza.

Düsseldorfer Familienkunde [DFF], jg. 54, 2018-1. M. Degen
hard: Die Notariatsakten im Landesarchiv NRW - eine Fund-
grube für Familienforscher [Lennartz, Punsch, Stick, Schmitz]; 
A. Strahl: Musik am Hofe des Herzogs und Pfalzgrafen Wolf-
gang Wilhelm 1614-1653 [verv.; Ballettmeister/Tanzmeister: 
Schubhardt, Köchin, Barbariz, Kuhlen]; M. Degenhard: Wahllisten 
des Roer-Departements: Büderich [1802; ook uit Niederlö-
rick, Weissenberg, Meer en Niederdonk; met beroepen]; H.J. 
Schroff: Namensdefinition Busacker; A. Strahl: Die Steuerliste 
der Freiheit Angermund 1673 [Bergische Landstände; Türken-
steuer?; naamlijst met betalingen, beroepen, huisgenoten: 
Hors, Schtitzer, Schwitzer, Ruhn, Heidkamb, Careger, Corff-
mecher, Eyerman]; H. Kuth: Schatz- und Lagerbuch Mettmann 
1670-1700 [uit Morp, Plumpscheur, Dalles, Berghaussen]; M. 
Degenhard: Düsseldorfer aus dem Archiv der Freiherren v. 
Schaesberg [naamlijst Angersbach-Wylich]; wapen von Bergen.
 Idem, 2018-2. R. Niederreuther/M. Degenhard: Der Amts-
jäger Christoph Niederreuter und seine Familie [17e-18e 
eeuw; Derenberger, Michaux, Kettener, Kurtenkuler, Delling-
hausen, Rörig]; P. Derks: Die Sprache der Pastoren [lezing; 
dialekten]; H. Sebetzky: Pfarre Düsseldorf-Hamm KB 1810-
1849 [tips, huwelijken Adam-Becker]; A. Strahl: Musik am 
Hofe ... [verv.; Cornettisten: Kettel/Köttle, Freyberger, Mean, 
Sutor]; M. Degenhard: Wahllisten... Büderich [verv.; uit Lutter-
feld en Necklenbroich]; H. Kuth: Schatz- und Lagerbuch Mett-
mann [verv.; uit Eller, met de gehuchten]; wapen von Mon-
heim.

Der Eisenbahner-Genealoge [GFW/BSW], jg. 45, 2018-5. 
Ein Streifzug durch die Geschichte der Stadt Potsdam [van 
993-2016]; A. Loder: Das Wappen der Stadt Potsdam; H. 
Drobnitsch: Stammliste der Familie Reschreiter in München 
und Schierling [wapen; Müller, Herrmann, Hemmer, Faber, 
Glockner, Dobler, Engelhard, Weile/Werley]; G. Reis: Die so-
genannten Hussitenkugeln in Weiden; M. Lochert: Ein Leben 
im Ersten Weltkrieg [Lochert, Schwing]; M.G. Berndt: Gele-
genheitsfunde über Auswanderer [Herbergs, opden Graeff, 
Pastorius, Strepers, Hasenclever].
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Emsländische und Bentheimer Familienforschung [AFEL], 
Bd. 29, 2018 nr. 144. H. Voort: Jährlich ein Rauchhuhn für den 

Landesherrn: Eine merk-
würdige Grundlast in der 
Grafschaft Bentheim [va-
naf 1316, speciaal, voor 
de horigen en lijfeigenen 
met een rookkanaal, 
naast het Hundebrot 
voor de jagers; Lotmann, 
Breukelmann, Heiden-
reich von Raesfeld]; H. 
Voort: Die verpfändeten 
bentheimschen Güter 
und Rechte in Lohne 

1749 [Hamm, Werninck, Cock, Heying]; M. Crabus: Das Linge-
ner Postwesen: Holländisches Postkontor und Preussisches 
Postamt [vanaf 1554, holländisch-hamburgische Post aan de 
Burgstr. 7; zur Eyck, Martens, Cloppenburg, Raeterinck, Cos-
terus, Campstede, von Danckelmann, Bauer, Lütgert, Rose-
meyer]; J. Kaldenbach: Armutszeugnisse von Hollandgängern 
in südholländischen Kommunalarchiven [akten van indemniteit 
in Aarlanderveen, 18e eeuw; Tonnys, Mejerinck; ook in Hazers-
woude, Alkemade, Leimuiden: lijst Brekweg-Wolke]; J. Kalden
bach: Fundstücke aus Notariatsarchiven [Brummer, Abbinck, 
Ottingh, Lotz, van Wisschel, Lamberts]; Interessante Artikel 
aus Zeitungen und Internet: Nieuhof, schrijver en tekenaar in 
China; OFB Schüttorf; stamboom Hilling/Hilgen; Eisenhütte 
vor 160 Jahren: Jüngst; soldaat H. Lagemann; Spaanse griep in 
1918 in Papenburg; A. Scherger: Die Lebenswege von Rosette 
Groenberg/ Grünberg; Emslandlager-documenten van G.-P. 
Bragulla.

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], jg. 27, 2018 nr. 
104. K.H. Wiedenbruch: 90 Jahre organisierte Familienfor-
schung im Altenburger Land [familieorganisaties Leidner, Lory, 
Hempel, Leube, Kipping, Koppe, Bratfisch, Porzig, Rässler, 
Bankwitz, Reichardt, Krafte, Speerhacken, Nitsche; met wa-
penafbeeldingen]; F. Drechsel: Wilhelm Georgi aus Albernau 
und seine Familie [Methodisten, 19e eeuw; Schubert, Wagner, 
Klötzer, Trültzsch, Berndt, Schmidt, Tröger]; W. Schiller: Her-
mann Viehweger (1846-1922) - ein Architekt in Dresden [kwst. 
256 kwn.; Weissbach, Hecker, Salzer, Ficker, Anger, Weigel].

Genealogie [DZF], 2018-1.Themanummer Adel. F. Zölzer: Die 
Vorfahren von Daniel Toussaint (1541-1602) und Marie Couet du 
Vivier (ca. 1544-1587) [Hugenoten; uit Mömpelgard; Trinckott/
Trinquatte, Briselance, Schlöer, Mieg, Wurpilot, v. Loefen, Pau-
li, de Vaudré, Leclerq, Haack, Spanheim, d‘ Orville, Vultejus, 
Petsch, Denaisius, de Galles, Bouthenot, Tossanus, Poyet, de 
Prunelé]; C. Florange: Petit Jehan de Florange (ca. 1465-1521) 
[stamreeks 16 gen., 1465-heden, wapen; Fanroth, Bazin, Vil-
bois, Mar, Hardy, Guichard, Boucher, Goetz, v. Hagen zur Mot-
te, v. Bockenheim, Stickler]; J. & P. von Gerlach: Familien des 
Namens von Gerlach (4): Preussische von Gerlachs (1840) 

[uit Landsberg an der 
Warthe, wapens; tak-
ken: Gorzów, Buselwitz, 
Miloschewo en Mönch-
motschelnitz]; P.J. Klipp
stein: Totenfahnen ... in 
der Erfurter Prediger-
kirche [Schrader, von 
Flem(m)ing, von Säge, 
Ludolf, Flotau, Zöpper, 
Frangel, von Brandstein, 
Kranklese, von Stammer, 
Chynsky, von Seleinek]; 
M. Blazek: Ferdinand 

Callin (1804-1887), prominenter Schuldirektor in Hannover, 
und Gabriel Roger Brown, erster Gestütsleiter in Celle (1735-
1748).

Königsberger Bürgerbrief, 2018 nr. 91. Königsberger Stadtto-
re [Entwicklung; Rossgärter, Königs-, Scheimer, Eisenbahner 
und Brandenburger Tor]; Ausweisung/Auswanderung 1947; 
Der Vorort Nasser Garten; W. Reske: 8. Deutsches Akademi-
sches Olympia ; L. Grimoni: Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ein 
Bankgründer...; Das Gewerkschaftshaus im Vorderrossgarten; 
W. Reske: Der Kirchenschatz der Löbenichtkirche St. Barbara 
auf dem Berge [Wittpahl, Dultz, Kauerin, Funck, Rohde, Stime-
rus, Schulz, Linck]; E. Neumann von Meding: Die Medizinische 
Fakultät, Teil I. 1544-1744 [Sabinus, Placotomus, Aurifaber, 
Schwabe, Loth, Starke, Hartmann, Sand, Boretius, Büttner]; 
K. Weichelt: Häftling 7188 - Ernst Wiechert im KZ Buchenwald 
[dagboek].

Mitteilungen [Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte], 2018 nr. 94. J. Sayer: Wiederentdeckung ... Tagebuch 
Clotilde von Stockhausen [= gravin von Baudissin, Schimmel-
mann, 1818; Chopin]; F. Omland: Der Marsch der 140.000 ... 
[volksdemonstratie1928; minder groot]; H. Andresen: Limes 
Saxoniae – Fiktion oder Realität?; J. Liedtke: Feldpost ... aus 
W.O. I; H.F. Hertz: Die ev. luth. Landeskirche im Nationalsozia-
lismus; Seeleute aus Nordfriesland im Russischen Alaska? 
[1853-1856].

Mitteilungen der Westdeutschen Ges. für Familienkunde 
[WGFF], jg. 106, Bd. 48, 2018-5. H.U. Osmann: Pfeilschmied, 
Richter, Schankwirt und Organist – Familie Abels im Stift 
Recklinghausen [Pylsmet, Richters, Vittinghoff, Dahm, Scha-
feld, vom Brinck, Flacke]; B. Wissmann: coll. Von der Ketten 
[correcties: von Entzen, Ross, Römer, Nickel, von Zevel]; H. 
Priewer e.a.: Die Drüsenkrankheit in der Neuwieder Region 
[2e helft 19e eeuw; in Anhausen, Feldkirchen, Heimbach en 
Koblenz]; K. Mülstroh: Das Wappen auf dem Millener Kirch-
platz [von Olmissen gen. Mühlstroh, Ollesheim, van Millen 
uit Burg Grebben bij Venlo]; M. Degenhard: Liste der Höchst-
besteuerten der Kantone Mettmann und Werden ... 1812 [160 
personen, met data].
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Mosaik (Klever Land), 2018-1. J.W. Eeuwens: Von der Grab-
platte 36 in der St. Stevenskerk binnen Nijmegen zu beider-
seits der Grenze beheimateten Sippe [rechtszaak in 1820; 
Cronenburg, van/von Ooij, van Buil, Hekkenberg, Cornelih-
sen, Ouwens, Guwens, Vuens, Ewens, Bless, Arntz, van de 
Loo, Hansen]; schenking Fr. Gommans; J. Rütten: Hinrichtung 
des Schneiders Wilhelm Heinrich Lohmann ... 1835 [moord 
op A. Assen, Camps, Hackstein, Schürks, Bongers, Roosen]; 
G. Voldenberg: Aus den Amtsblättern der Regierung zu Cle-
ve 1818 [Waterloo- steun H. Henseler, afwezig]; Th. Heeck: 
Welche Quellen gibt es für Genealogen? [opsomming]; Paren-
teel Luib (24) [verv.; 20e eeuw; Wilmsen, Seegers, Braem, van 
Merwyk, Otten, Raadts, Lensing (uit Duiven), Vermaas].
 Idem, 2018-2. M. Fonck: Mathias Fonck – Rentmeister 
auf Schloss Wissen von 1658-1875 [bij Weeze, met alle ge-
huchten; belastingen; voorgangers Esser, Hopengaerdt, 
Daners, Eckamp, Cussems, Bücker, Remmets, Tollmann, von 
der Decken, Rotering, Anselmino, van der Stay, Rotering, 
von Loë]; R. Janssen: Gemeinsam für das täglich Brot 1765-
1815 [molenaars van der Grinten in Kalkar, Kranenburg und 
Zevenaar; genealogie: de Laure, Pelmans, Manders]; J. Land
grebe: Die nachfahren des Gerhard Luib (25) [Baumann, van 
de Sandt].

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde, jg. 67, 2018-1/2. H.J. Hilling: Zu Herkunft und 
Familie des Pewsumer Amtmannes Johan Volradt Ketteler († 
1649) [von Löwenstein-Wertheim, von Langen, Voss, Keppeln, 
von Scharpenberg, von Ascheberg, Holse, Bann, Rudolphen, 
Wenckebach, Tekenborg, Jhering, von Schüttorf, von der Kuh-
la]; G. Janssen: Jüdische Schlachter und Viehhändler in der 
Krummhörn am Beispiel der Familie Seligmann in Groothusen 
und ... Woquard, Pewsum und Wirdum [Rosenberg, Cohen, van 
Dyk Katzenstein, Valk, Visser, Biler/Bieler, de Levie Sax].

Die Rote Reihe [Heimatbund für das Oldenburger Münster-
land]; 1998, Heft 2. D. Kampschulte: Einwohnerverzeichnis 
(Status Animarum) von 1703 für Lohne [2405 personen; Zeller, 
Kötter, Brinksitzer, Häusler en Kirchhöfer; ook uit Schellohne, 
Nortlohn, Bokern, Brockdorf, Südlohn, Brägel, Meschedorf, 
Krog en Bretberg-Terhusen]. Met index.

Rundbrief [Familienkunde Niedersachsen], jg. 18, 2018-1. W.W. 
Ewig: Der Adel in Calenberger Klöstern [alleen met Aufschwö-
rungstafel]; G. Fricke: Ein Ausflugstipp - mit Geschichte [von 
Stackelberg x von Riesenkampff]; D. BösenbergKäselau: 
Grabstelle Bösenberg auf dem Nicolaifriedhof; C. Triebold, H. 
Piepenbrink: Zur Erinnerung an die ersten deutschen Einwan-
derer von Crete [Meier, Piepenbrink, Seggebruch, Wilkening, 
Koelling, Diersen, Dohmeier, Scheiwe].
Rundbrief Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg, 
2018 nr. 34. Gen. Arbeitskreis Tübingen; Wolfgang Schütterlin, 
Massenvater und lebendiges Protokoll [1521- 1612; Schötter-
lin]; recensie kwartierstaat O. Wildermuth- Rooschütz.
Sächsische Heimatblätter, jg. 64, 2018-1. K. Hengst: Urkun-

de zur Weihe der St. Marien-Kirche in Zwickau von 1118; W. 
Schwabenicky: Anmerkungen zur älteren Geschichte von Ge-
ringswalde; J. Heinrich: Die Schönburgische Landesschule in 
Geringswalde; H. Bräuer: Frühzeitliche Stadthirten in Chem-
nitz [vanaf 1426; von Mila, von Rohr, Uhle, Müglich, Reichel, 
Haselbach, Mincklich, Gepfert, Köhler]; H. Marx: Tr. L. Poch-
mann und seine Kinderbildnisse [(1762-1830); Vogel, Schul-
ze, Schirmer-Christ, Hentschel-Pinckert, von Wegener]; G. 
Grabow: Zum 200. Todestag des Geologen und Mineralogen 
A.G. Werner; Th. Heese: Kaufmann-Sammler-Autodidakt L.W. 
Schaufuss [1833-1890, museum]; K.B. Thomas: Teichert und 
die keramische Industrie in Meissen; Aktenvernichtung Ober-
lausitz 1945.

Sedina-Archiv [Familiengeschichtliche Mitteilungen Pom-
merns], jg. 64, 2018-2. D. Marks: Die Familie (von) Blessingh 

von der Insel Rügen in 
Wyoming [wapen; von 
Krassow, von Kindberg]; 
L.A. Severin: Ein Bei-
trag zur Stammlinie 
der Grafen von Gütz-
kow [von Pommern, von 
Werle, von Schweden, 
von Putbus, Panter, von 
Schwerin]; W. Hornburg: 
Das Anklamer Museum 
[ook genealogie; Han-
zestad]; D. Beiersdorf: 
Die Personendatenbank 
des Pommerschen Greif 
[90% geïndexeerd]; For-

schungsgruppe Stolper Land gesticht [www.stolp.de/arbeits-
kreis.html; Pommern in west- und mitteldeutschen Personen-
standsunterlagen.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familienkunde [ZMFG/AMF], 
jg. 59, 2018-1. Th. Kluttig: 50 Jahre Zentralstelle für Genealo-
gie [in Leipzig; Familien; KB; Seiffert]; vervolg 5: Bürger und 
Einlieger von Garz auf Rügen ... 17. und 18. Jh. [1703-1709; met 
honderden belastingbetalingen]; Cl. Nendel: Das Ehepaar 
Nendel und der Protest der Schneider zu Garlitz [adresboek 
Oberlausitz en Muskauer Wochenblatt; Seyffert, Schlag]; Th. 
Taugnitz: Die Fam. des Athletenvaters Th. Siebert (1866-1961) 
aus weissenfels an der Saale [Horn, Heyroth, Röder]; L.A. Se
verin: Die Vorfahren der Schwestern Else, Emmi und Hanna-
Lore Schulz aus Rathenow [uit Brandenburg en Sachsen-
Anhalt; Lüdecke, Stern, Zettel, Kabelitz, Görne, Bulle, Stelle, 
Schönfeld, Bergemann, Mösenthin, Rohlapp]; M. Bock: über 
Ehesachen der Familie Lorenz, Unger, Schulze und Arndt aus 
dem Dorfkrug Werbig (Amt Jüterborg) im 18. Jh. [kroegbezit-
ters; Ziehe, Schöniche].
 Idem, 2018-2. J. Kunze: Gerichtsbücher als wertvolle Quel-
len für die Familien- und Heimatforschung [voorbeeld Grim-
ma; Auszug aus dem Erbzinsregister für das Dorf Wermsdorf 
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1565: Lange, Burmann, Schultze]; P. Engel: Drei Pfarrer Frey-
burg im Herzogtum Sachsen-Meiningen [Gramann, Flemmer, 
Brust, Werner]; A. Kraft: Maria Rosina Hilgund (1663-1691) aus 
Jena x G.E. Stahl (1659-1734) [Meelführer, Schorcht, Schmied, 
Müller, Rade]; F. Spring: Bürger und Einlieger von Garz auf 
Rügen in Einwohnerlisten 17.-18. Jh. (6) [verv.; Küsell, Wilde, 
Schmidt]; M. Bock: Wie der Bauer Martin Fricke 1734 ums Le-
ben kam [verdronken]; H. Hennicke: Johanna Juliane Karguth 
geb. Seebach [uit een verhouding van haar vader met zijn huis-
houdster Osswald].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde [ZNF], jg.93, 
2018-1. F. Brüning: In der Franzosenzeit wurden die Prediger 

zu Zivilstandsbeamten 
[vanwege de KB; situa-
tie in Altenmedingen 
(Strecker x Reinecke), 
Barum (Matthaei), Be-
vensen (Salfeld x Hor-
nemann, Müller, Wolde, 
Kahle), Bienenbüttel 
(Burkhardt x Klaucke), 
Bodenteich (Pesel x Pe-
ters, Minatti), Ebstorf 
(Leist x Borchers), Eim-
ke (Meyer x Lüders,), 
Gerdau (von Oheimb, 
Luthmer, Seidel, Grum-
brecht, Selig), Hanstedt 

(Schulz, Hadeler, von Lösecke x Kirchhoffen), Himbergen 
(Knopff, x Blumenthal), Holdenstedt (Meyer x Dankwerts, 
Sarnighausen), Kirchweyhe (von Weyhe, von Mumme), Lehm-
ke (Sparkuhle x Liesegang, Schmidt, ), Medingen (Wolde 
x Kieser), Molze (Winkelmann x Ebel), Natendorf (Kahle x 
Henze), Nettelkamp (Behm x Liesegang), Oldenstadt (von 
Oldershausen x von Reden von Münzingerode, Albrecht x 
Bartels), Rätzlingen (Kieser x Wolde), Römstedt (Küchent-
hal), Rosche (Clasing), Stederdorf (Lucke, Lucke x Kleinicke), 
Suderburg (Nöldeke), Suhlendorf (Lichtenberg, Holekamp 
Elster),Uelzen (Hagen x Meineken, Kern, Chappuzeau, Sau-
ermann, von Rappard, Brummer x Taubenheim); Veerssen, 
Wichmannsburg [(Brunhöber), Schmid), Wieren, en in Wrie-
del (Herbst)]; A. Zaage: Der letzte deutsche Perlenfischer 
und seine Familie [ook in Rotterdam en de Molukken; Zaage, 
Wendt, Scharmberg, Weltzien, Schlieker]; K. Bosse: Auf Wan-
derschaft [Böckeler, Doerries, Stichweh; Wanderbuch met 
signalement].
 Idem, 2018-2: K. Rieken:Aus den Bovenauer Kirchenbü-
chern [Wriedt, Kühl, Harvst, Martens, Tietgen Hosmann, 
Paura]; H.J. Gut: Zeitungen in Hamburg und ihre Herausger/
Verleger [vanaf 1616, w.o. Spieringsche Zeitung; Brockes, 
Hermann, von Hosstrop, Perthes, Richter, Wedde, Broschek]; 
K. Volkart: Folgenreiche Einschnitte in eine Beamtenlaufbahn 
1902/1935 [Volkart, Haasemann, Jilden]; T. Rumann: Die Fami-
lie des Leutnants Th.Ad. Rumann und das Wiederauftauchen 

seiner verschwundenen Waterloomedaille von 1815 [Rathlef, 
Burroughs; veldtochten; Eicke; gekocht door verzamelaar]; 
O. Puffahrt: Testamentarisch festgelegte Vererbungsfolge 
Familie von Plato auf Unter- und Obergut Grabow [boedel-
scheiding 1705].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [ZOFG/
AGOFF], jg. 66, 2018-1. K.W. Ruprecht: Der Breslauer Land-
schaftsmaler Johan Felix (von) Schiller (1805-1853) [uit 
Lichtenstein in Württemberg naar Hongarije; Suschke, Ru-
ben]; vervolg Kirche in Liskow [Rottmann, Schwantaler, Thor-
waldsen, Glapinski, Kuznik, Grudzinski, Kwiatkowski, Klesta, 
Krysiak, Warlinski]; W. Becher: Besitzerwechsel von Bauern-
gütern und Grundstücken in Syrau (Kreis Sorau. Niederlau-
sitz) von 1771 bis 1816 [Märkisch, Fischer, Schöltzke, Lehmann]; 
S. Rückling: Der Stadt Nörenberg in der Neumark Häuser-Ta-
xe von 1801 ... [164 eigenaren]; G. König: KB des Ev.-Luth. Kon-
sistorialbezirks Sankt Petersburg im CGIA [per Duitse, Finse, 
en Estse gemeentes van Ost- en Westgermanland].
 Idem, 2018-2. S. Guzy: Bürgermeister und Ratsherren 
der Stadt Jägerndorf 1520-1586 [lijst: Arbter-Zorer]; S. Fe
renc: Die Geschichte der Kirche in Lisków [Blizinski, Klimek]; 
S. Rückling: Das ‚Erbtheilungs Ingrossations Protocoll Litera 
S‘ des Stadtgerichts Grünberg (Schlesien) von 1803 bis 1808 
[naamlijsten: Bachmann-Wentzel]; G.König: KB ev. luth.Konsi-
storialbezirks Sankt Petersburg [per dorp: Alt- Elft- Schidlo-
wo]; N. Kurz: Die Russlanddeutschen Mitbürger im Cloppen-
burger Land. Geschichte- Rückkehr- Integration [tekst lezing].
 Idem Arbeitsbericht AGOFF 2018-1. Nieuwe werkgroep 
Kempen in Posen; aanvullingen website; Friedhof in Kobylan-
ka gered; kolonisten uit Denemarken naar Rusland; Konfir-
mandentabellen in Allenstein per dorp; KB St. Peter en Paul in 
Liegnitz].
 Idem, 2018-2. Nieuwe bestuursleden; Forschungsstellen 
Neumark, Posen, Böhmische Brüder, Gross Strehlitz, Gott-
schee, Wolhynien [Arndt], Kahlisch en Ohlau.

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], jg. 40, 2018 nr. 158. R. Thomas: Cartes 
anciennes [oude landkaarten van Frankrijk; kaartenmakers 
Cassini]; J. Rocher: Mariages d’horsains à Pierrelayes [hor-
sains = persoon van elders (oorspronkelijk Normandische 
aanduiding); ca. 100 huwelijken 1653-1791]; B. Jérôme: Les 
révélations de l‘histoire d’une rente [Guillemette Dubois, we-
duwe Brissard, schonk in 1626 bij testament een rente aan 
haar parochie in Sartrouville voor het opdragen van missen 
voor haar en haar overleden echtgenoot. In 1835 werd voor 
het laatst door een nazaat aan de parochie betaald]; A. Jouvin: 
Natifs du Val d’Oise mariés ou décédés en Seine-Saint-Denis 
[aanv. 25 personen; 17e-19e eeuw].
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Groot-Britannië
Genealogists’ Magazine, jg. 32, 2018-10. J.E. Titterton: Autosomal 
DNA versus Y-chromosome DNA testing for One Name studies 

[autosomaal DNA-onder-
zoek in combinatie met 
nauwkeurig dataonder-
zoek kan bewijs leveren 
voor verwantschap tussen 
onbekende naamgenoten; 
met schema; Titterton]; 
M. Gandy: Richard Heath 
and Joan Payne [verkoop 
overspelige echtgenotes 
door echtgenoot aan de 
vader van het ongeboren 
kind om onder de financiële 
consequenties uit te ko-
men; Limpsfield/Surrey en 
Oxted 1654-1658]; J.T. Day: 

Tracing 18th century ancestors in the East India Company [verslag 
bronnen en resultaten; 3 gen. Day, 18e eeuw]; B. & R. Wilcock: Has-
tings St. Clement Overseers, Thomas Carswell, Sarah and Charlotte 
Hermitage [toezichthouders op aanvragers om ondersteuning bij 
armoede, 18e eeuw; Thomas verliet zijn bruid na de huwelijkspro-
clamaties maar had wel een kind verwekt; schema 5 gen. Carswell]; 
S. Bligh: Ann Loomes: a pioneer’s life [ emigratie naar Australië; sche-
ma Speechly – Loomes familie, 8 gen. 1727-1998]; L. Street: Grandpa 
Street’s Diary; H. Dawkins: World War I stereoscopic glass plates.

Oostenrijk
Adler, Bd. 29, 2018-5. J. Budischowsky: Die Edlen von Tschof-
fen: drei Generationen einer Wiener Kaufmanns- und Fabrikan-

tenfamilie [uit Voralberg 
16e eeuw, wapen 17e 
eeuw, familiehistorie 18e-
19e eeuw; Enzenhoffer, 
Lechleitner, von Puthon, 
Ohner, von Mack, Pfend-
ler, Fallenbüchel]; H. Aue: 
Was ist richtig und was 
ist falsch? [verv. vergelij-
kend onderzoek naar ca. 
80 wapenbeschrijvingen 
bij Rietstap en Rolland, 
letters U-Z, correcties]; 
S. Slater: Das Wappen 
von Sir Cecil Chubb of 
Stonehenge, baronet, a 
very British title [van een 

veiling; schenking aan de staat; Antrobus]; G. Oppitz: Trauungen 
von Adligen in der Pfarre Mariahilf 1850- 1900 [naamlijst von 
Albinsky-von Wuntsch]; W. Gamerith: Ein Beitrag zur Entste-

hungsgeschichte der Mandaterie Graz [eerst Arbeitsbund für 
österreichische Familienkunde; in 1929 fusie met Adler]; A. Do
lezal: Personenkartei der Alt-Wien Porzellanmanufaktur 1718-
1864 [du Paquier; ook digitaal]; recensies Nobilitas Iudaeorum 
en Wappen-Lexikon der habsburgischen Länder.

Zuid-Afrika
Familia, jg. 55, 2018-1. C. van Biljon: Die stamvader van die fa-
milie Stols/Stolts/Stolz/Stoltz in Suid-Afrika [Godfried uit 

Sonnenberg (D), in 1712 
met VOC naar de Kaap, 
e.v. Esther du Buisson 
(Doebisoon) uit Middel-
burg en wed. J.H. Carnak; 
blijkt bij nader onder-
zoek niet de stamvader 
te zijn]; R. Slabbert: 
James Stokes – stam-
vader van ons Stokes 
familie van Suid-Afrika 
[5 gen., 1758-1900; van 
den Bergh, Pretorius, 
van Groesbeek]; German 
Heritage – The story of 
a German Settler [Au-

gust Peinke]; J. van Biljon: Die van Billoens van Overijse [uit 
Huldenberg (B), later Overijse, Bernardus vertrekt in dienst 
van de VOC voor 1725 naar de Kaap; 3 gen. 1608-1759; van den 
Schriek, Stroobants, Pasteels, Poot, de Kauter, Dubois].

Zwitserland
Regio-Familienforscher [Basel], jg. 31, 2018-1. Lezingen: schil-
der G. Giacometti, von Werra, M. Sklodowska-Curie; Histori-

sche Steckbriefe von 
Straftäter/innen = Gau-
nerkartei 1500-1919; ets 
van Bissendorf: Familie 
Wiesner; Ehe-Scheidung 
Strübin-Hersperger van 
1796 [verv.]; KB Kanton 
Bern digitaal; Huggen-
berger uit Leistadt/
Pfalz; Familierelaties uit 
de Elzas; Guggisberger/
Kochersberger, Huntzin-
ger; aangrenzende Orts-
familienbücher in Duits-
land; OFB Wieslet: Hotz; 
schenking A. Reichen 

[naamlijst Ackermann-Zysett]; archief in Pratteln.
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