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VAN DE REDACTIE

Wellicht herinnert u zich nog de juli-uitgave van een jaar geleden. Toen besteedden we uitgebreid 
aandacht aan de VOC. Dit naar aanleiding van de onderwater opgravingen betreffende het VOC-
schip De Rooswijk, dat in januari 1740 voor de Engelse kust is vergaan. De huidige bijdrage, geti-
teld Daniël Ronzieres, schipper op het VOC-schip Rooswijk, is van dezelfde auteurs: Willem-Jan 
van Grondelle en Els Vermij. Aan de orde komen onder anderen de carrière en de familieleden 
van schipper Daniel en verder wordt belicht hoe de VOC-handel in zijn werk ging.

De volgende bijdrage is van Mirjam Neuteboom-Dieleman. Het betreft deel twee van Een Ant-
werpse familie in Amsterdam, Onverwachte vergezichten: Van den Bogaerdes in dienst van de 
VOC. In deze bijdrage bespreekt de auteur een van de zoons uit het laatste huwelijk van Cornelis 
van den Bogaerde. Via een beschouwing van een Indiase miniatuur waarop Cornelis, een klein-
zoon van de eerst genoemde Cornelis van den Bogaerde staat afgebeeld, wordt uitgebreid aan-
dacht geschonken aan Jasper van den Bogaerde, die een lange carrière maakte in Indië. Hij kwam 
daar aan in 1633, als onderkoopman, en vertrok in 1556 naar Nederland als commandant van de 
retourvloot.

Cees Snijder presenteert in het tweede deel van zijn artikel François Voogt (Vogt, Voges), een le-
ven als binnen-scherprechter te Amsterdam, 1730-1762, de bijbehorende genealogische opstel-
ling. Het is het sluitstuk van de in het eerste deel opgetekende levensschets van de Amsterdam-
se binnen-scherprechter, die na 32 jaar eerlijke en trouwe dienst uiteindelijk werd gearresteerd 
en in het tuchthuis werd opgesloten. 

Van Anton Neggers volgt het tweede deel van zijn in mei verschenen artikel De familie Buckincx 
en de cantorij van Oirschot. In dit tweede deel wordt de genealogie afgesloten.

In deze uitgave bevinden zich korte Portretten van Kineke Beintema-Meijer en een langer Por-
tret van Ruud van der Roest.

Verder vindt u in dit nummer de column van Antonia Veldhuis, boekenrecensies, tijdschriften en 
de rubriek van de tafel van het hoofdbestuur.
We wensen u veel leesplezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn

VAN DE REDACTIE
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WILLEM-JAN VAN GRONDELLE EN ELS VERMIJ

Daniël Ronzieres, schipper op het 
VOC-schip Rooswijk

Daniël Ronzieres1 is de schipper van het VOC-schip Rooswijk dat op 9 januari 1740 voor de 
kust van Engeland vergaat.2 Hij is dan 34 jaar oud. Daniël vertrekt in 1721 als zestienjarige 
jongmatroos voor de eerste keer naar Indië. In de zes daaropvolgende reizen doorloopt 
hij diverse rangen, om te eindigen als schipper. Zijn eerste reis als schipper in 1740 wordt 
echter tevens zijn laatste. Zijn vrouw Johanna de Jongh blijft na ruim vier jaar huwelijk 
kinderloos achter. In dit artikel beschrijven wij Daniëls familieachtergrond en zijn 
lotgevallen in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Ook volgen we een 
aantal van zijn familieleden.

1. VOC-schip buiten de haven van Hoorn van Lorenzo A. Castro (Rijksmuseum Amsterdam)



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 4  –  197 

Afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, en daarvoor uit 
Frankrijk

Daniël Ronzieres wordt geboren in 1705 in Amsterdam. Hij is 
het tweede kind van de knoopmaker Simon Ronzieres en Alida 
Hofman, en een nakomeling van Jean Ronzieres (zie de Genea-
logie Ronzieres aan het eind van dit artikel). Deze vroegst ge-
vonden voorvader woont omstreeks 1634 in ’s-Hertogenbosch. 
Hij is gehuwd met Catharina Baillet. Jean en Catharina laten 
daar tussen 1634 en 1645 zeven kinderen dopen, van wie zes 
in de Waalse Kerk en een in de Grote Kerk. Zowel Jean als zijn 
vrouw, en ook veel doopgetuigen bij de dopen van hun kinde-
ren, hebben uitgesproken Franse namen. Jean is ook meerdere 
keren doopgetuige bij de doop van kinderen in de Waalse Kerk. 
Het lijkt dan ook wel zeker dat zij uit Frankrijk afkomstig zijn. 
Mogelijk was Jean Ronzieres knoopmaker van beroep.

Naar Amsterdam

Van de zeven kinderen van Jean Ronzieres vinden we er vier, 
David, Daniël, Sara en Marie, terug als volwassenen, alle vier 
in Amsterdam. Waarschijnlijk overlijden de andere drie jong.
Zoon David vertrekt al in of voor 1660 naar Amsterdam. Hij 
trouwt daar in september 1660, 23 jaar oud, knoopmaker en 
wonende in de ‘Gasthuijsmolendwarsstraat’, met Geertruij 
Tergun. Bij zijn huwelijk wordt zijn moeders consent ingediend 
door notaris Jan de Vos.3 Omdat Geertrui’s vader, Lambert 
Jans, poorter is, krijgt ook David op 18 mei 1661 het poorter-
schap van Amsterdam. David en Geertruij krijgen drie kinde-
ren, die vermoedelijk jong overlijden. Zelf overlijdt David ook 
al voor 1685, Geertruij hertrouwt enige tijd later.
Een half jaar na Davids huwelijk, in maart 1661, trouwt ook 
zijn broer Daniël in Amsterdam. Daniël trouwt met Anna 
Jans van Swol, ook een dochter van een poorter en dus wordt 
ook Daniël op 20 oktober 1663 ingeschreven als poorter. Hij 
woont dan kennelijk nog in Den Bosch, want daar zijn volgens 
het ondertrouwregister in Amsterdam de ‘geboden afgekon-
digd’. Bij dit huwelijk treedt Daniëls broer David op als getui-
ge. Daniël vertoont bij deze gelegenheid een ‘acte van zijn 
moeders consent’. In het hierna volgende hoofdstuk volgen 
we Daniël en zijn nakomelingen.
Dochter Sara komt omstreeks 1661 op twintigjarige leef-
tijd naar Amsterdam. Zij gaat dan in de leer bij haar broer 
David. Bij notaris Jan de Vos wordt in maart van dat jaar een 
soort arbeidscontract opgemaakt. Hierin belooft David zijn 
zus Sara het ambacht van maker van ‘cleederen, hoeden en 
mutsen’ te leren. Zij belooft bij die gelegenheid zich netjes te 
gedragen, op tijd in de winkel aanwezig te zijn, en ook verder 
goed haar best te doen.4 Een jaar later trouwt Sara met Johan-
nes Raillard, koopman en zoon van een knoopmaker. Gezien 
zijn naam is hij evenals de familie Ronzieres van Franse af-
komst.
Marie tenslotte, vertrekt ook rond deze tijd naar Amster-

dam. Ook zij trouwt in 1664 met een knoopmaker, Isaac de 
Waater. Bij haar huwelijk wordt zij ‘geassisteerd met’ haar in-
middels getrouwde zus Sara.

Daniël Ronzieres (II.2), knoopmaker te Amsterdam

Daniël Ronzieres en Anna van Swol krijgen in Amsterdam elf 
kinderen, van wie twee dochters en drie zoons volwassen 
worden. Waar Daniël voor zijn huwelijk woont, vermeldt het 
ondertrouwregister niet. Op enig moment gaat het gezin op 
de Kloveniersburgwal wonen. Daar woont Daniëls zoon Si-
mon wanneer hij in 1701 trouwt. Daniël zelf overlijdt er in 1718. 
Zijn vrouw Anna blijft achter en overlijdt twaalf jaar later, in 
1730. Zij woont dan in de Warmoesstraat. Daniëls oudste 
zoon Johannes is koopman. Hij trouwt in Berlicum met een 
Catharina Ronzieres, mogelijk een (ver) familielid. Johannes 
en Catharina Ronzieres wonen in de Ridderstraat. Zij laten 
vijf kinderen dopen in Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch. Het 
gezin vertrekt in 1707 met (ten minste) drie zoons naar Am-
sterdam.
Daniëls dochter Sara trouwt met kleermaker Jacobus Rut-
gers, dochter Catharina trouwt met een roermaker. Daniëls 
jongste zoon, Benjamin, is metselaar als hij in 1709 op dertig-
jarige leeftijd trouwt. Zoon Simon, ten slotte, neemt het vak 
van knoopmaker van zijn vader over.

Simon Ronzieres, knoopmaker te Amsterdam

Simon Ronzieres, zoon van Daniël Ronzieres senior en Anna 
Jans van Swol en de vader van de latere schipper Daniël, wordt 
in 1675 in Amsterdam geboren. Hij wordt net als zijn vader 
knoopmaker van beroep en trouwt in 1701 op 25-jarige leeftijd 
met Alida Hofmans. Alida is afkomstig uit ‘Velthuijs’.5 Simon 
woont bij zijn huwelijk op de Kloveniersburgwal, vermoedelijk 
nog thuis bij zijn ouders. Waar Simon en Alida na hun huwelijk 
gaan wonen is niet bekend. Zij krijgen zes kinderen, vijf worden 
volwassen: Anna (1701), Daniël (1705), Johannes (1707), Simon 
(1710) en Alida (1712). Het jongste kindje Helena (1714) overlijdt 
jong. In 1710, na de geboorte van hun zoontje Johannes, koopt 
vader Simon een huis op de hoek van de Singel en de Gast-
huijsmolensteeg.6 Het pand bestaat in feite uit twee wonin-
gen, een met een uitgang in de Gasthuijsmolensteeg en een 
op de Singel.7 Een van beide woningen zal waarschijnlijk dienst 
hebben gedaan als winkel annex werkplaats voor zijn knopen-
makerij. Voor dit huis betaalt Simon een bedrag van 7000 gul-
den, een flink bedrag in die tijd. Kennelijk loopt zijn zaak goed. 
Simons vrouw Alida overlijdt in 1715. Oudste dochter Anna is 
dan veertien, jongste dochter Alida nog maar drie.
Op 3 oktober 1720 laat Simon, inmiddels ‘siek op een rust-
bedde leggende’, een testament opmaken, waarin hij onder 
andere zijn broer Johannes en zijn zwager Gabriel la Verre 
aanstelt tot executeurs en voogden.8 Zes maanden later, op 
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6 mei 1721, maakt hij een zogenaamde ‘acte van commissie’ 
op, waarin hij twee andere executeurs en een voogd aanstelt. 
Weer drie maanden later, zes jaar na zijn vrouw, overlijdt Simon, 
46 jaar oud. De vijf kinderen zijn dan dus wees. Anna is dan 
twintig, Daniël is zestien en Alida is negen. Het lijkt erop dat 
de eerst aangestelde executeurs en voogden geen weet heb-
ben van de later opgestelde ‘acte van commissie’. Zij regelen 
namelijk de afhandeling van de nagelaten boedel. Pas in 1723 
komen zij erachter dat er een later document is.9 Johannes en 
de beide andere executeurs/voogden geven dan de zaak over 
aan de nieuwe executeurs, nadat zij aan hen rekening en ver-
antwoording hebben afgelegd. Het lijkt een vreemde gang van 
zaken. Bij deze rekening en verantwoording wordt ook de boe-
delinventaris overlegd die na Simons overlijden is opgemaakt. 
Deze bevatte naast wat kleding en meubilair onder andere de 
eigendomspapieren van het huis in de Gasthuismolensteeg, de 
volledige boekhouding van de knopenmakerij vanaf 1700 tot 
1721 en verder onder meer nog een groot aantal grote, kleine, 
gouden en zilveren knopen. De boedel bevat ook een drietal 
‘actes van besteding’, waaruit blijkt dat drie van Simons kinde-
ren, namelijk Anna, Jan en Simon, uitbesteed zijn om (elders) een 
ambacht te leren. Wat Daniël op dat moment doet, weten we 
niet. Na Simons overlijden wordt besloten dat Daniël van zes-
tien en Simon van elf zullen aanmonsteren bij de VOC. Vermoe-
delijk speelt daarbij mee dat Simons oom, Harmanus Klumper, 
getrouwd met tante Marie Ronzieres, op het punt staat om als 
opperstuurman van het schip Noordbeek in dienst van de VOC 
naar de Oost te vertrekken. Hij neemt de elf jaar jonge Simon 
mee als scheepsjongen. Twee maanden na zijn vaders overlijden 
vertrekt Simon junior naar zee.10 Twee maanden later vertrekt 
ook Daniël naar zee. Hij wordt aangenomen als jongmatroos 
op het schip Kommerrust. Verderop in dit artikel bespreken we 
kort Daniëls broers en zussen en enkele andere leden van deze 
familie. Nu volgen eerst de lotgevallen van Simons zoon Daniël, 
die in 1740 als schipper van de Rooswijk om het leven komt als 
dat schip voor de Engelse kust met man en muis vergaat.

Daniël Ronzieres in dienst van de VOC
Eerste reis
Vier maanden nadat zijn vaders is overleden, op 15 decem-
ber 1721, vertrekt Daniël Ronzieres op zestienjarige leeftijd 

als jongmatroos op het VOC-schip Kommerrust naar Indië.11 
Daniëls maandgage op deze eerste reis bedraagt 8 gulden. 
Na een reis van ruim zeven maanden, waarvan bijna een hele 
maand op Kaap de Goede Hoop, arriveert het schip op 22 juli 
1722 in Batavia. Na aankomst blijft de Kommerrust ruim vier 
maanden in Batavia. Mogelijk maakt het in die tijd nog een 
korte binnenlandse reis. Daniël blijft op de Kommerrust wer-
ken. Op 2 december aanvaardt het schip de terugreis naar 
Amsterdam. Op 4 juli 1723 arriveert het bij Texel, en enkele 
dagen later is Daniël weer thuis. Op 27 juli 1723 neemt hij in 
het Oost-Indisch Huis een bedrag van 127 gulden in ontvangst. 
Hij is dan anderhalf jaar op reis geweest. De dag na zijn thuis-
komst komt ook zijn jongere broer Simon behouden thuis. 
Daar is inmiddels gebleken dat niet oom Johannes voogd is 
van Daniël en zijn broers en zussen, maar dat er nieuwe voog-
den zijn aangesteld. Drie weken na Daniëls repatriëring gaan 
de broers en zussen naar notaris Tzeewen om dit vast te leg-
gen.12

Tweede reis
Het leven op een VOC-schip bevalt Daniël kennelijk goed. Er vol-
gen na deze eerste reis nog in totaal zeven reizen (zie tabel 1). Hij 
doet zijn werk kennelijk ook goed, want al op zijn tweede reis, 
in 1724, wordt hij aangenomen als konstabelsmaat13 op het 
schip Karssenhof, met het bijbehorende salaris van 14 gulden 
per maand, een flink salaris voor een jongeman van negentien 
jaar.14 De Karssenhof vertrekt op 10 februari 1724 van Texel en 
arriveert na een reis van bijna zeven maanden op 2 septem-
ber in Batavia. Deze keer blijft Daniël wat langer weg. In de 
Oost maakt hij enkele korte reizen binnen Azië, onder andere 
op het fluitschip Risdam. Ook werkt hij ruim anderhalf jaar in 
Batavia. Pas na vier jaar keert hij terug in patria met het schip 
Prattenburg. Op 21 juni 1728, tien dagen na aankomst, tekent 
hij voor ontvangst voor het bedrag van 502 gulden. Na deze 

vertrek uit patria schip heenreis rang schip terugreis aankomst in patria

15-12-1721 Kommerrust jongmatroos Kommerrust 4-7-1723
11-6-1724 Karssenhof konstabelsmaat Prattenburg 10-6-1728
19-3-1729 Prattenburg kwartiermeester Jacoba 31-10-1730
6-12-1731 Castor en Pollux konstabel Gaasperdam 28-6-1733
17-1-1734 Hillegom konstabel Hillegom 6-7-1735
12-2-1736 Noordwaddinxveen onderstuurman Voorduin 26-6-1737
17-10-1737 Kasteel van Tilburg opperstuurman Hillegonda 18-6-1739
8-1-1740 Rooswijk schipper

Tabel 1. De reizen van Daniël Ronzieres (III.2.2)

2. Handtekening Daniël Ronzieres (III.2.2) in 1723, als 
jongmatroos, na terugkeer van zijn eerste reis naar 
de Oost
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reis blijft hij negen maanden aan de wal. Waarschijnlijk ver-
blijft hij in die tijd in het ouderlijk huis in de Gasthuismolen-
steeg, dat de vijf kinderen Ronzieres na hun vaders dood heb-
ben geërfd.

Derde reis
In maart vertrekt hij voor zijn derde reis, ditmaal als kwartier-
meester, met dezelfde maandgage en weer op de Pratten-
burg.15 Ruim zes maanden duurt de uitreis deze keer. In Bata-
via stapt hij over op het schip Amsterdam, waarmee hij naar 
het eiland Ternate vaart. Daar blijft hij twee maanden. Dan 
keert hij met de Noordbeek terug naar Batavia, vanwaar hij op 
31 januari 1730 met het schip Jacoba de terugreis naar patria 
aanvaardt. Deze thuisreis duurt langer dan gemiddeld, name-
lijk negen maanden, waarvan een maand op Kaap de Goede 
Hoop. Al met al is hij ruim anderhalf jaar onderweg. Op 24 no-
vember 1730 tekent hij voor ontvangst van 142 gulden.
Na Daniëls thuiskomst besluiten hij en zijn broers en zussen 
hun ouderlijk huis in de Gasthuismolensteeg te verkopen. 
Anna en Daniël zijn inmiddels volwassen. Samen met de 
voogden van hun jongere broers en zus gaan ze op 18 april 
1731 naar de notaris, waar een transportakte wordt opge-
steld. Het huis wordt verkocht aan meester-kleermaker Ger-
rit Scharphof voor een bedrag van 10.500 gulden, een riant 
bedrag voor de vijf kinderen.16 Daniël en zijn broers en zussen 
verhuizen, vermoedelijk naar de Hoogstraat, waar zus Anna 
(later) een winkel heeft, en waar Daniël woont als hij in 1735 
trouwt.

Vierde reis
Daniël blijft deze keer ruim een jaar aan de wal. Veertien maan-
den nadat hij is teruggekeerd van zijn vorige reis vertrekt hij 
weer naar de Oost, nu als konstabel op het schip Castor en 
Pollux.17 Als konstabel verdient hij aanzienlijk meer dan op 
zijn vorige reizen, namelijk 24 gulden per maand. De Castor en 
Pollux is een zogenoemd jacht, een veel kleiner schip dan de 
spiegelretourschepen waarmee hij zijn eerdere reizen heeft 
gemaakt, met ook een veel kleinere bemanning, in dit geval 
tachtig man. Het schip vertrekt op 6 december 1731, en ruim 
zeven maanden later, op 20 juli 1732, arriveert het schip in 
Batavia. Daar stapt Daniël aanvankelijk over op de Adrichem, 
maar al snel daarna wordt hij overgeplaatst op de Gaasper-
dam. Op 26 oktober 1732 vertrekt hij uit Batavia, om op 28 juni 
1733 terug te keren in patria. Na aankomst kan hij voor deze 
retourreis, die ruim anderhalf jaar heeft geduurd, 400 gulden 
aan gage incasseren.

Vijfde reis
Na ruim een half jaar aan de wal, vertrekt Daniël voor zijn vijfde 
reis, die anderhalf jaar duurt. Hij vertrekt opnieuw als konsta-
bel, dit keer op de Hillegom.18 Op 17 januari 1734 kiest het schip 
zee, op 1 augustus 1734 arriveert het in Batavia. Al snel vaart 
het schip door naar Ceylon, vanwaar het op 7 oktober 1734 te-
rugvaart naar Texel. Daniël blijft deze hele rondreis op hetzelf-
de schip werken. Negen maanden later, op 6 juli 1735, keert hij 
terug op de rede van Texel. Tijdens deze reis wordt hij bevor-
derd tot derde waak (derde stuurman), een officiersfunctie 

3. Een Oost-Indiëvaarder vergelijkbaar met de Rooswijk (Collectie Fries Scheepvaart Museum; ets van Adolf van der Laan)
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dus. Twee maanden na thuiskomst, op 9 september 1735, te-
kent hij voor ontvangst van een bedrag van 413 gulden.
Krap twee maanden nadat hij weer voet aan wal heeft gezet, 
op 1 september 1735, gaat Daniël in ondertrouw met de vijf 
jaar jongere Johanna de Jongh, dochter van Cornelis de Jong 
en Anna van der Stolck. Johanna is opgegroeid op de Kalk-
markt, maar woont in 1735 in de Warmoesstraat. Haar vader 
is aanvankelijk ijzerkoopman19, later winkelier. Haar moeder 
is al in 1721 overleden. Daniël is inmiddels 29 jaar oud en ver-
dient als derde waak een heel behoorlijk salaris. Ook heeft hij 
als officier goede vooruitzichten op verdere bevordering. Hij 
woont in 1735 in de Hoogstraat, vermoedelijk bij zijn zus Anna. 
Na hun huwelijk betrekken Daniël en Johanna een huis in de 
Leidsedwarsstraat.

Zesde reis
Enkele maanden na zijn huwelijk monstert Daniël opnieuw 
aan, nu als onderstuurman, met een maandgage van 32 gul-
den. Zoals veel VOC-opvarenden leent hij geld van een geld-
schieter om daarmee handel te drijven of om in Indië koers-
winst te maken.20 Enkele weken voor zijn vertrek sluit hij een 
lening af van 1755 gulden.21 Ook laten Daniël en Johanna een 
testament op de langstlevende opmaken.22 Zij verklaren bij 
deze gelegenheid ‘beneden de vierduyzend guldens te zijn 
gegoed’. In dit testament wijzen de testateurs elkaar aan als 
universeel erfgenaam bij overlijden van een van beiden. Ook 
leggen zij vast wat de langstlevende met eventuele kinderen 
moet doen. Is Johanna in verwachting? We weten het niet. In 
elk geval wordt er in de maanden daarna geen kindje geboren. 
Op 12 februari 1736 vertrekt Daniël op de Noordwaddinxveen 
naar Indië.23 De uitreis duurt ruim zes maanden. Na aankomst 
in Batavia, op 25 augustus, verruilt Daniël de Noordwaddinx-
veen voor het veel nieuwere, en aanzienlijk kleinere, schip 
Voorduijn, dat twee maanden later, op 26 oktober 1736, de 

thuisreis aanvaardt. Op 26 juni 1737 is Daniël terug in patria. 
Hij is dan ruim zestien maanden van huis geweest.

Zevende reis
Daniël blijft vier maanden thuis en vertrekt dan opnieuw, nu 
als opperstuurman op het schip Kasteel van Tilburg.24 Zijn 
maandgage bedraagt inmiddels 48 gulden. Ook nu gaat hij 
naar de notaris om leningen vast te leggen. Deze keer leent 
hij aanzienlijk meer, namelijk een bedrag van in totaal 3600 
gulden, bij twee verschillende geldschieters.25 Daarnaast 
neemt hij een bedrag van 2400 gulden mee als ‘bestelgeld’ 
om in Batavia af te leveren.26 Op 17 oktober 1737 vertrekt hij 
met het gloednieuwe schip Kasteel van Tilburg, onder lei-
ding van schipper Pieter Kronenburg, van de rede van Texel. 
Na een reis van ruim zeveneneenhalve maand arriveert hij 
op 6 juni 1738 in Batavia. Daar stapt Daniël over op de Hille-
gonda, een ouder schip, gebouwd in Hoorn en varend voor de 
kamer Hoorn. De Hillegonda vertrekt op 12 november 1738 
uit Batavia.27 Daniël keert op 16 juni 1739 behouden thuis. Op 
26 september, drie maanden na thuiskomst, machtigt hij ene 
Nicolaas Ketel uit Hoorn om zijn gage aldaar te innen.28 Uit-
eindelijk tekent hij op 7 oktober 1739 toch zelf voor ontvangst 
van een bedrag van 954 gulden.

Voorbereidingen voor achtste en laatste reis 
Enkele maanden na thuiskomst van deze reis lokt de zee weer. 
In november 1739 wordt de kerstvloot van dat jaar uitgerust. 
Op 11 november wordt Daniël uit de gegadigden voor een 
schippersaanstelling gekozen als schipper van de Rooswijk. 
Daniël en zijn vrouw maken op 31 december van dat jaar op-
nieuw een testament op, nu bij notaris Everard Haverkamp.29 
Zij zijn inmiddels verhuisd en wonen op de Reguliersgracht, bij 
de Prinsegracht.30 Ook dit keer verklaren zij ‘geen 4000 gul-
dens gegoed’ te zijn. Echt rijk is Daniël dan kennelijk nog niet. 

4. Huwelijksinschrijving van Daniël Ronzieres en Johanna de Jongh in ondertrouwregister Amsterdam
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Tabel 2. Leningen aangegaan door Daniël Ronzieres in de maand voorafgaand aan zijn vertrek met de Rooswijk in 
januari 1740

Maar daar moet verandering in komen, vindt hij kennelijk. Zijn 
nieuwe status als schipper vereist ook dat hij veel geld ver-
dient, zodat hij zich een huis op stand kan veroorloven.
De maand voorafgaand aan zijn vertrek verloopt hectisch. 
Daniël loopt heel wat geldschieters en notarissen af. Tussen 
4 december 1739 en 1 januari 1740 sluit hij maar liefst acht le-
ningen, of ‘obligaties’ af. De laatste lening sluit hij af op 1 janu-
ari, één dag nadat de Rooswijk de opdracht - de zogenoemde 
‘zeijlaasorder’- heeft gekregen om zodra de weersomstan-
digheden het toelaten te vertrekken. Deze laatste lening is 
ook zijn grootste: ruim f 7.700 van één geldschieter, Jan Oos-
terwijk. Die moet wel een groot vertrouwen in Daniël hebben 
gehad. In totaal leent Daniël ruim f 17.000 bij acht verschillen-
de geldschieters; hij laat de leningen vastleggen bij vier ver-
schillende notarissen.31 Voor een deel zal hij dit geld hebben 
omgezet in goederen: bij de geleende bedragen is ten minste 
één ‘gebroken’ bedrag, wat kan duiden op de aankoop van 
goederen. Twee bedragen moet hij na aankomst in Batavia 
terugbetalen bij een zaakgelastigde van de geldschieter. Dat 
betreft in ieder geval smokkelgeld. Al dat geld, vermoedelijk 
in de vorm van ducatons, zal heel wat gesjouw hebben gekost.

Naast al deze geldleningen is Daniël ook nog druk met ande-
re zaken. Zo gaat hij op 30 december niet alleen naar notaris 
Hendrik van Aken om een obligatie vast te leggen, maar ook 
naar notaris Francois Haverkamp om zijn vrouw en - in een 
aparte akte - twee kooplieden te machtigen om tijdens zijn 
afwezigheid zijn zaken te regelen.32 Zijn twee gemachtigden 
moeten overigens al op 2 januari namens Ronzieres optre-
den, omdat diens schoonvader Cornelis de Jongh op 1 januari 
is overleden en de erfgenamen naar de notaris gaan om een 
voorbehoud te maken ten aanzien van diens nalatenschap.33 
Kennelijk zijn zij er niet helemaal gerust op dat de overlede-
ne geen schulden heeft nagelaten. Schoonvader Cornelis de 
Jongh drijft op het laatst van zijn leven samen met zijn twee 
ongehuwde dochters een winkel in textielwaren en andere 
huishoudelijke zaken, zoals blijkt uit de inventaris van zijn na-
gelaten boedel, die zes weken na zijn dood wordt opgemaakt.34

Op 8 januari 1740 vertrekken vier schepen van de Kamer Am-
sterdam, waaronder de Rooswijk. Het is extreem koud en er 
steekt een vliegende storm op. Drie schepen overleven de 
storm, zij het deels met zware schade. De Rooswijk redt het 

niet. Zij vergaat in de nacht van 9 op 10 januari voor de kust 
van Engeland, op de Goodwin Sands. De hele bemanning, 
inclusief Daniël Ronzieres, komt daarbij om. Daniël wordt 
slechts 34 jaar oud. Zijn weduwe, Johanna de Jongh, blijft al-
leen achter; Daniël en zij hebben geen kinderen. Aanwijzin-
gen dat Johanna aansprakelijk is gesteld voor de aanzienlijke 
schulden die Daniël heeft gemaakt, hebben we niet kunnen 
vinden. Zij is zeker niet in staat geweest om de geleende 
17.000 gulden terug te betalen. In 1742 hertrouwt zij met de 
dertien jaar oudere weduwnaar en koopman John Derkinde-
ren. Zij woont ten tijde van dit huwelijk op Bickers eiland, John 
Derkinderen woont op de Nieuwezijds Achterburgwal. Johan-
na overlijdt in 1797, 87 jaar oud. Zij woont dan op de Oudezijds 
Achterburgwal bij de Engelse Episcopale Kerk en wordt be-
graven op het St. Anthoniskerkhof.

Daniëls broers en zussen 

Daniël is niet de enige in de familie Ronzieres die in dienst 
van de VOC gaat varen. Zoals al eerder genoemd, ver-
trekt twee maanden voordat Daniël voor het eerst naar 
Indië gaat, zijn jongere broertje Simon voor diens eerste 
reis met de VOC. Anders dan Daniël houdt broer Simon het 
reizen voor de VOC na deze ene reis voor gezien. Hij wordt 
koopman en begint een winkel op de Oude Schans, waar hij 
onder andere kruiden, groenten en planten verkoopt. Simon 
trouwt in 1744 met Geertruij Steegerhoek uit Noordwijk, 
dochter van de tuinder wiens producten hij - onder andere 
via advertenties in de krant - aan de man brengt. Simon en 
zijn vrouw wonen op de Oude Schans, tussen de Boomsloot 
en de Koningstraat. Vanaf 1745 verschijnen er regelmatig ad-
vertenties in de Amsterdamse courant waarin Simon en zijn 
schoonvader Cornelis Steegerhoek hun waren aanprijzen. 
Simon en Geertruij krijgen vijf kinderen, van wie er een jong 
overlijdt. Simon overlijdt in 1756, 46 jaar oud. Zijn weduwe 
Geertruij zet mogelijk het bedrijf voort. nog in 1773 koopt 
zij de helft van een huis aan de Oude Schans genaamd de 
Blauwe Haan, mogelijk het huis waarin zij dan al woont35. Zij 
overlijdt bijna dertig jaar na Simon, in 1785. Haar nagelaten 
boedel wordt via makelaars verkocht, een verkoping die via 
een advertentie in de krant wordt aangekondigd, en die zal 
worden gehouden ten huize van haar zoon Jan Ronzieres op 

datum bedrag in guldens uitgeleend door

4-12-1739 1300 Jacob Willink Meures
7-12-1739 1300 Hendrik van Idsert
7-12-1739 1950 Pieter Kops Geerlings
10-12-1739 1742 Philips van der Ghiessen 
12-12-1739 1200 Wijnand Blaaupot & Comp (terugbetalen in Batavia)
21-12-1739   768 Guilielmus Roëll (terugbetalen in Batavia)
30-12-1739 1300 Louis Michel 
1-1-1740 7477 Jan van Oosterwijk
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de Oosterse Kaaij.36 Uit de opsomming van de in deze adver-
tentie genoemde nagelaten goederen blijkt dat zij tamelijk 
welgesteld was.
Na Simon en Daniël vertrekt ook hun broer Johannes in 1725 in 
dienst van de VOC naar Indië.37 Johannes is dan 18 jaar oud en is 
derde meester (assistent-chirurgijn). Johannes maakt in totaal 
vier reizen naar Indië, de laatste als oppermeester (chirurgijn). 
Hij overlijdt in 1740, twee maanden na zijn vertrek op het schip 
Hofvliet. Vlak voordat hij overlijdt, maakt hij een testament op, 
waarin hij twee opvarenden machtigt om zijn nalatenschap te 
regelen. Verder legateert hij al zijn chirurgijnsinstrumenten, ‘zo 
zilvere als staale als eijsere’, en ook zijn ‘medisinaale schurge 
boeken’ aan de ondermeester op zijn schip. In het testament 
rept hij niet over familieleden of andere erfgenamen.38

Daniëls oudste zus Anna blijft ongehuwd. Vermoedelijk is zij 
in de jaren na haar vaders overlijden de spil van het gezin. Op 
latere leeftijd drijft zij een winkel in de Hoogstraat, tussen de 
Kloveniersbrugwal en de Zandstraat. Zij overlijdt in 1759 op 
58-jarige leeftijd. In een advertentie die na haar overlijden in 
de Amsterdamse courant verschijnt, wordt de verkoping aan-
gekondigd van onder andere ‘winkelwaaren, bestaande uit 
diverse soorten van Sayetten39, Wol en Catoen’.40 Daarnaast 
bezat zij volgens dezelfde advertentie ook mooie meubelen, 
kleren en juwelen en zilverwerk. Kennelijk is Anna bij haar 
overlijden in tamelijk goeden doen.
Jongste zus Alida, tenslotte, trouwt in 1735 met Jacobus van 
Wieler, ook een VOC-dienaar, die op dat moment net is ge-
repatrieerd als kwartiermeester. Later zal deze Jacobus op-
klimmen tot schipper. Alida en Jacobus krijgen vier kinderen. 
Van zijn laatste reis keert Jacobus in 1752 terug.41 Hij en Alida 
gaan dan wonen in ‘de gepriviligeerde stadsherberg in de 
Plantage’, waar Jacobus in 1759, en Alida in 1775 overlijdt.
Al met al gaan van de vijf kinderen van knoopmaker Simon 
Ronzieres en Alida Hofmans er drie naar zee en trouwt er één 
met een VOC-dienaar. Twee van hun drie zoons, Daniël en 
Johannes, overlijden kinderloos op zee. De link met de VOC 
is vermoedelijk een aangetrouwde oudoom, die op het mo-
ment dat de kinderen verweesd achterblijven een van hen 
meeneemt op zijn reis.

Nakomelingen van broer Simon Ronzieres

Vier zoons van Simon Ronzieres (IV.1) en zijn vrouw Geertruij 
Stegerhoek worden volwassen: Simon, Cornelis, Daniël en Jan. 
Tenminste drie van hen worden net als hun vader koopman. 
Ook kleinzoon Daniël Jan is koopman en winkelier. Hij woont op 
de Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg. Deze Daniël Jan over-
lijdt in 1826, 39 jaar oud, na een opname van 32 dagen in het Bui-
tengasthuis. De laatste Daniël Ronzieres in deze tak van de 
familie (VI.1.4) is meester-zadelmaker. Daniël de zadelmaker 
verhuist verschillende keren, van de 1e Wetering dwarsstraat, 
via de Singel hoek Klooster naar Nieuwer-Amstel. In 1867 
verhuist hij naar het Rokin, Nr 322, bij de Vispoort.42 Hij over-
lijdt in 1890 in Amsterdam zonder nakomelingen. Uit diverse 
advertenties in de Amsterdamse courant valt op te maken 

dat hij aanvankelijk zijn brood verdient als zadelmaker en be-
hanger, maar later maakt en verkoopt hij ook allerlei andere, 
verrassende zaken, zoals ‘2 wielige velocipèdes’, ‘een bokken-
wagen voor 1 en 2 bokken met tuigen’ en ‘driewiels kinderwa-
gentjes voor 1 en 2 personen.43

Neef en naamgenoot Daniël Ronzieres (III.1.1)

Ten slotte is nog een neef en naamgenoot van Daniël Ron-
zieres het vermelden waard. Deze Daniël, geboren in 1688 
als zoon van Johannes Ronzieres (III.1), oom van schipper 
Daniël, noemt zich Daniël Ronzieres junior. Hij is boekhouder 
en schoolmeester, en mogelijk ook winkelier. Hij woont in de 
Vijzelstraat bij de Keizersgracht. Hij trouwt in 1727, maar krijgt 
geen kinderen. In 1750 overlijdt hij als weduwnaar. Zijn erf-
genamen zijn zijn neef en nichten Anna, Simon en Alida Ron-
zieres. De erfgenamen laten een inventaris opmaken van zijn 
nalatenschap. Op zijn zolder staan onder andere schooltafels, 
bankjes, een lessenaar, leien en inktkokers. Daarnaast drijft 
hij kennelijk ook een winkel: in het voorhuis bevinden zich een 
winkelkas, toonbank en enige winkelplanken, en onder ande-
re ook tien schilderijen. De totale waarde van al deze spullen 
wordt getaxeerd op f 327:10:-- 44. In 1751 staat hij nog genoemd 
in een lijst met praktiserende boekhouders. Uit deze lijst 
blijkt dat hij over een brede belangstelling beschikte.45

Besluit
Schipper Daniël Ronzieres doorliep een mooie loopbaan bij 
de VOC. Nadat hij als 16-jarige wees aanmonsterde als jong-
matroos, maakte hij zeven succesvolle reizen naar Oost-Indië, 
de laatste als opperstuurman. Zijn achtste reis, deze keer als 
schipper van de Rooswijk, werd hem fataal. Zelf had hij geen 
kinderen, maar de familienaam Ronzieres treffen we in Am-
sterdam nog honderdvijftig jaar aan. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan, sterft deze naam daarna uit, in 1890, met het 
overlijden van Daniël Ronzieres de zadelmaker. In de volkstel-
ling van 1947 komt de naam Ronzieres of Ronsieres niet voor.

5. Advertentie waarmee Daniël Ronzieres zijn waren aanbiedt in het Al-
gemeen Dagblad 12 mei 1873

6. Advertentie van Daniel Ronzieres (IV.1.4) in Het Nieuws van den Dag 25 
juni 1875
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Genealogie Ronzieres
I.  Jan (Jean) Ronsier, geboren voor 1616, trouwt voor 1634 

Cathelijntje (alias Catharina) Baillet, mogelijk begraven 
’s-Hertogenbosch 11 september 1672 (‘vrouw van Jan Rou-
giers’).46

 Uit dit huwelijk, allen gedoopt te ’s-Hertogenbosch in de 
Waalse Kerk, behalve Jan:
1.  Pierre (Rousier), gedoopt 23 april 1634.
2.  Jan (Ronssier), gedoopt Grote Kerk 16 december 1635.
3.  David (Ronzuers), gedoopt 26 juli 1637, volgt II.1.
4.  Daniël (Rougiers), gedoopt 17 mei 1639, volgt II.2.
5.  Sara (Rouzieres), gedoopt 13 juni 1641, begraven Am-

sterdam 22 maart 1673, trouwt Amsterdam 21 decem-
ber 1663 Johannes (alias Jean) Raillard (alias Raljart), 
gedoopt Amsterdam 11 december 1639, koopman, be-
graven aldaar 6 november 1714, zoon van David Raljard 
(knoopmaker) en Judith Boittel; uit dit huwelijk vier 
kinderen gedoopt te Amsterdam. Jean Raljaert trouwt 
(2) 16 april 1674 (weduwnaar van Sara Rogeris, van de 
Warmoesstraat) Magdalina Heijcoop, geboren Vianen 
circa 1635, begraven Amsterdam 26 april 1707.

6.  Marie (Rosieres), gedoopt 25 mei 1643, begraven Am-
sterdam 10 oktober 1704, ondertrouwt (1) Amsterdam 
23 mei 1664 Isack de Waater, gedoopt Amsterdam 29 
november 1637, knoopmaker, begraven Amsterdam 22 
mei 1683, zoon van Barend de Water en Eijtje Annes; 
uit dit huwelijk vijf kinderen De Water; zij ondertrouwt 
(2) Amsterdam 23 maart 1685 Daniël Claeszoon de 
Wint, geboren Amsterdam circa 1650, chirurgijn, be-
graven aldaar 31 oktober 1715, weduwnaar van Jannetje 
Jans Codet, zoon van Claes Engelen de Wint.

7.  Pierre (Ronzieres), gedoopt 16 maart 1645.

II.1  David Ronzieres, gedoopt ’s-Hertogenbosch (Waalse 
Kerk) 26 juli 1637, knoopmaker (woont 1660 in de Gast-
huismolendwarsstraat), overleden voor 1675, ondertrouwt 
Amsterdam 10 september 1660 Geertruij Tergun (alias 
ter Gun), gedoopt Amsterdam 27 oktober 1641, begraven 
aldaar 8 februari 1714 dochter van Lambert Jans Tergun 
(kleermaker en poorter) en Swaantje Jans Vinck; Geertruij 
Tergun trouwt (2) (‘weduwe van David Rogiers, in de Gas-
temolestraat’) 2 februari 1675 Jan Heupinck (alias Hubing, 
Hubinck), hoedecramer, van de Nes.
Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam:
1.  Catrina, gedoopt 22 mei 1661.
2.  Geertruijt, gedoopt 30 september 1663, ondertrouwt 

Amsterdam 16 april 1688 (Geertruijd Rogiers) Jan 
Voorhoff (alias Verhof), geboren Emsburen circa 1685, 
zeepziedersknecht.

3.  Jannetje, gedoopt 11 oktober 1665.

II.2  Daniël Ronzieres, geboren ’s-Hertogenbosch circa 1638, 
knoopmaker (1661, 1718), begraven Amsterdam (in de 
Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk) 16 april 1718, 
ondertrouwt Amsterdam 18 maart 1661 Annetjen (alias 

Anna) Jans van Swol, gedoopt Amsterdam 17 november 
1641, begraven aldaar 16 maart 1730 (‘wed. Daniël Ronzie-
res, uit de Warmoesstraat bij de Jansstraat’), dochter van 
Jan van Swol (schoenmaker en poorter) en Baefje Jans.
Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam:
1.  Johannes, gedoopt 29 januari 1662.
2.  Sara, gedoopt 23 maart 1663, begraven aldaar 18 no-

vember 1726, ondertrouwt Amsterdam 28 april 1690 
Jacobus Rutgerszoon, gedoopt Amsterdam 24 april 
1663, kleermaker, overleden na 1697, voor 1726, zoon 
van Rutgert Janszoon en Annetje Hendriks. Uit dit hu-
welijk vier kinderen.

3.  Johannes, gedoopt 16 november 1664, volgt III.1.
4.  Catrina, gedoopt 7 november 1666.
5.  Catarina, gedoopt 25 december 1667.
6.  Margrita, gedoopt 15 februari 1669.
7.  Catharina, gedoopt 26 maart 1670, begraven Amster-

dam 30 november 1715, ondertrouwt aldaar 2 april 
1694 Pieter Weelinck, geboren Essen circa 165047, 
roermaker, ladenmaker48, begraven Amsterdam 19 ja-
nuari 1716, eerder weduwnaar van Catharina Hillegers. 
Uit dit huwelijk vier kinderen Weelink.

8.  Simon, gedoopt 25 maart 1674.
9.  Simon, gedoopt 5 mei 1675 (Rongieres), volgt III.2.
10.  Adriaen, gedoopt 15 oktober 1677.
11.  Benjamin, gedoopt 24 september 1679, volgt III.3.

III.1. Johannes alias Jan Ronzieres, gedoopt Amsterdam 16 no-
vember 1664, koopman49, overleden na 1743, trouwt Berli-
cum 22 juni 1687 Catharina Ronzieres, begraven Amster-
dam 3 juli 1743.

  Uit dit huwelijk gedoopt te ’s-Hertogenbosch in de Grote 
Kerk:
1.  Daniël, gedoopt 23 juni 1688, vertrekt in 1707 naar Am-

sterdam, boekhouder, winkelier, schoolmeester, begra-
ven Amsterdam 9 mei 1750, ondertrouwt Amsterdam 
13 juni 1727, trouwt Sloterdijk 30 juni 1727 Elisabeth van 
Noord, gedoopt Amsterdam 3 november 1685, overle-
den na 1741, voor 1750, dochter van Sijbrand van Noort 
en Debora de Gojer.

2.  Johanna Catharina, gedoopt 14 september 1690.
3.  Johanna Catharina, gedoopt 9 december 1692.
4.  Johannes, gedoopt 21 januari 1694, begraven Amster-

dam 13 juni 1742.
5.  Simon, gedoopt 23 juli 1697, begraven Amsterdam 3 

april 1733. 
6.  Alletta Maria (Rogiers), gedoopt 30 oktober 1698.

III.2 Simon Ronzieres, gedoopt Amsterdam 5 mei 1675, begra-
ven aldaar 9 augustus 1721, ondertrouwt aldaar 12 maart 
1701 Aaltje (alias Alida) Hofmans, van Velthuijs, geboren 
circa 1674, begraven Amsterdam 16 november 1715.
Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam:
1.  Anna, gedoopt 28 december 1701, winkelierster, begra-

ven aldaar 3 juli 1759.
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2.  Daniël, gedoopt 11 oktober 1705, zeeman, schipper, 
overleden op zee (VOC-schip Rooswijk, op de Goodwin 
Sands (UK)) 9 januari 1740, ondertrouwt Amsterdam 1 
september 1735 Johanna de Jongh, gedoopt 23 febru-
ari 1710 (als Jannetie), begraven aldaar 13 april 179750, 
dochter van Cornelis de Jongh (ijzerkoper, winkelier) 
en Anna van der Stolck. Johanna de Jong ondertrouwt 
(2) Amsterdam 2 februari 1742, trouwt aldaar in de En-
gelse Kerk 18 februari John der Kinderen (alias Derkin-
deren), gedoopt Amsterdam (als Joannis) 16 juni 1697 
(in de Engels Presbyteriaanse Kerk), weduwnaar van 
Anna Marij van Nosch, zoon van Francis Derkinderen 
en Susanna van der Eijcke.

3.  Johannes, gedoopt 28 oktober 1707, derde meester, 
oppermeester, overleden VOC-schip Hofvliet 27 de-
cember 1740.

4.  Simon, gedoopt 26 januari 1710, volgt IV.1.
5.  Alida (Rourieres), gedoopt 6 januari 1712, begraven 

Amsterdam 12 december 177551, ondertrouwt Amster-
dam 27 oktober 1735 Jacobus van Wieler, gedoopt Am-
sterdam 13 mei 1706, militair, schipper VOC, begraven 
Amsterdam 21 juni 1759, zoon van Jacobus van Wieler 
en Susanna Jellema. Uit dit huwelijk vier kinderen Van 
Wieler; ondertrouwt (2) 31 januari 1760 Matthijs Nij-
land, geboren circa 1723, begraven 24 februari 1781.

6.  Heleena (Rourieres), gedoopt 21 oktober 1714.

IV.1. Simon Ronzieres, gedoopt Amsterdam 26 januari 1710, 
koopman in kruiden, groenten, planten etcetera, wonende 
op de Oude Schans, begraven Amsterdam 25 november 
1756, ondertrouwt Amsterdam 8 mei 1744, trouwt aldaar 
24 mei 1744 Geertruij Stegerhoek, geboren Noordwijk cir-
ca 1716, begraven Amsterdam 23 november 1785, dochter 
van Cornelis Janse Stegerhoek.

  Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam (Remonstrants, 
aan huis):
1.  NN, begraven 2 mei 1745 (‘kind van Simon Ronsieres, 

doot op de Ouwe Schans’).
2.  Simon, gedoopt 28 september 1746, volgt V.1.
3.  Cornelis, gedoopt 4 januari 1748, begraven Amster-

dam 22 april 1769.
4.  Daniël, gedoopt 22 maart 1750, volgt V.2.
5.  Jan, gedoopt 15 juli 1753, volgt V.3.

V.1 Simon Ronzieres, gedoopt Amsterdam 28 september 1746, 
koopman, begraven aldaar 14 februari 1788, trouwt 10 mei 
1771 Korina (alias Quirine) Guillebert, geboren Gouda au-
gustus 1747, overleden Amsterdam 8 januari 1818, dochter 
van Cornelis Jansz Guillebert en Margaretha Pronk; Kori-
na trouwt (2) Amsterdam 7 augustus 1789 Johan Melchior 
Dentzel, van Augsburg, geboren circa 1737, overleden 7 no-
vember 1808.52

Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam:
1.  Sijmon, gedoopt 11 maart 1772.
2.  Cornelis, gedoopt 22 oktober 1773.

3.  Anna Margaretha, gedoopt 17 september 1775.
4.  Margaretha Korina, gedoopt 1 november 1776.

Van dit echtpaar overlijden ten minste drie kinderen in Am-
sterdam, respectievelijk 28 januari 1777, 9 december 1777 en 
18 februari 1780.

V.2. Daniël Ronzieres, gedoopt Amsterdam 22 maart 1750, 
verfkoper53, overleden aldaar 29 mei 1800, begraven al-
daar 31 mei 1800, ondertrouwt Breukelen 15 april 1779, 
ondertrouwt Amsterdam 16 april 1779, trouwt Breukelen 2 
mei 1779 Jacomina Brouwer, geboren Breukelen circa 1752, 
overleden 17 oktober 1821, dochter van Roelof Brouwer en 
Sara Clementina van de Reviere.

 Uit dit huwelijk geboren en gedoopt te Amsterdam (Re-
monstrants ’in huis’):
1.  Geertruij, gedoopt 13 juli 1780, overleden Amsterdam 

11 januari 1796, begraven aldaar 16 januari 1796.
2.  Roeloff, gedoopt 31 maart 1782, begraven Amsterdam 

15 september 1784.
3.  Korina, gedoopt 2 mei 1784, overleden Naarden 20 au-

gustus 1801.54

4.  Sara Clementia, gedoopt 29 januari 1786, begraven 
Amsterdam 20 maart 1787.

5.  Daniël Jan, gedoopt 30 september 1787, volgt VI.1.
6.  Roelof Hendrik, gedoopt 5 juli 1789, overleden Koude-

kerk 23 februari 1798.55

7.  Sara Clementia, geboren 8 januari 1791, gedoopt 2 fe-
bruari 1791, overleden Amsterdam 6 mei 1818, onder-
trouwt Amsterdam 21 september 1810 Gerrit Pieter de 
Haan, gedoopt Amsterdam 14 juli 1778 (als Gerrit Pe-
trus de Haan), boekhouder, kantoorbediende, overle-
den aldaar 3 mei 1857, zoon van Johannes Fredricus de 
Haan en Anna Maria Wernamo; Pieter de Haan trouwt 
(2) Amsterdam 20 april 1821 Maria Boterhoven.

8.  Anna Petronella, geboren 16 februari 1795, gedoopt al-
daar 1 maart 1795, overleden Amsterdam 11 maart 1814.

VI.1. Daniël Jan Ronzieres Daniëlszoon, gedoopt Amsterdam 
30 september 1787, koopman, winkelier56, overleden Am-
sterdam 11 oktober 1826, trouwt Amsterdam 24 oktober 
1818 Rebekka Maria Scholten, geboren Amsterdam 6 janu-
ari 1790, gedoopt aldaar 10 januari 1790, overleden aldaar 
26 oktober 1759, dochter van Dirk Scholten en Anna Crull.
Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
1.  Jacomina Maria (alias Jacobina Maria), geboren 25 

september 1819, dienstbode, overleden Amsterdam 17 
maart 1860.

2.  Daniël (tweeling), geboren 8 februari 1821, overleden 
Amsterdam 9 februari 1821.

3.  Jan (tweeling), geboren 8 februari 1821, overleden Am-
sterdam 11 februari 1821.

4.  Daniël, geboren 18 maart 1822, zadelmaker en behan-
ger, overleden Amsterdam 16 januari 1890, trouwt Am-
sterdam 30 juli 1862 Helena Heijman, geboren Zwolle 
23 juli 1820 (als Helena van der Vegt), dienstbode, 
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overleden Amsterdam 26 februari 1913, dochter van 
Johannes Hendrik Heijman (katoendrukkersknecht en 
knoopmaker) en Johanna van der Vegt (linnennaaister).

5.  Dirk Jan, geboren 15 februari 1823, overleden Amster-
dam 9 mei 1825.

6.  Gerrit (tweeling), geboren 28 februari 1824, overleden 
Amsterdam 9 mei 1824.

7.  Sara (tweeling), geboren 28 februari 1824, overleden 
Amsterdam 7 maart 1824.

V.3. Jan Ronzieres, gedoopt Amsterdam 15 juli 1753, koopman 
in wijnen57, overleden aldaar 15 juni 1811, begraven aldaar 
19 juni 1811, ondertrouwt Breukelen 7 april 1781, onder-
trouwt Amsterdam 26 april 1783, trouwt Ter Aa 20 mei 
1781 Sara Brouwer, geboren Breukelen circa 1758, over-
leden Amsterdam 16 februari 1823, dochter van Roelof 
Brouwer en Sara Clementina van de Reviere.

  Uit dit huwelijk (Remonstrants ’in huis’) gedoopt te Am-
sterdam:
1.  Geertruy Korina, gedoopt 26 maart 1782, overleden 

Amsterdam 23 oktober 1827 (wonende Heeregracht 
520 bij Leidsegracht), trouwt Amsterdam 30 decem-
ber 1802 Aarnout van Eijndhoven gedoopt Amsterdam 
16 juni 1776, overleden aldaar 15 augustus 1844, zoon 

van Aarnout van Eijndhoven en Elisabeth Brouwer.
2.  Roelof Jan, gedoopt 18 april 1784, boekhouder, overle-

den Oudshoorn 6 april 184158, trouwt Amsterdam 30 juli 
1829 Jacoba Catharina Henrietta Wiedebosch, gedoopt 
Amsterdam 1 maart 1789, overleden Alphen/Aarlander-
veen 15 december 1841, dochter van Jan Casper Wiede-
bosch en Anna Maria Barbara Muller (fabrikante). Uit 
dit huwelijk: Sara Maria Geertruij, geboren Amsterdam 
29 maart 1830, overleden aldaar 11 april 1830.

3.  Daniël, gedoopt 18 september 1791, militair59, overlijdt 
Suriname 181560.

III.3. Benjamin Ronzieres, gedoopt Amsterdam 24 septem-
ber 1679, metselaar, overleden tussen 1724 en 1746, 
ondertrouwt Amsterdam 29 december 170961 Margriet 
Hendriks, gedoopt aldaar 17 maart 1671, weduwe van 
Cornelis van de Reus, dochter van Hendrik Janse en 
Christina Binckhuijzen; trouwt (2) Amsterdam 5 april 
172062 Geesje Hendriks, gedoopt aldaar 2 september 
1685, begraven aldaar 9 november 1746, weduwe van 
Benjamin Rosier (‘in de blinde Loojerstraat over de ver-
brande gang’), dochter van Hendrik Janse en Christina 
(alias Stijntje) Binkhuizen.
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Amsterdam:
1.  Sara, gedoopt 18 september 1712, begraven aldaar 17 

juni 1714.
2.  Daniël, gedoopt 25 juli 717, volgt IV.3.
3.  Anna, gedoopt 13 augustus 1719.
Uit het tweede huwelijk gedoopt te Amsterdam:
4.  Simon, gedoopt 11 januari 1722.
5.  Hilletje, gedoopt 20 januari 1724.
6.  Catharina, gedoopt 18 januari 1725, trouwt (als Caatje 

Resier) Amsterdam 12 november 1751 Alexander Hel-
berda. (Bij de doop van haar (vijf) kinderen staat zij 
vermeld als Kaatje Rosieres, Rosires en Rusieres).

IV.3. Daniël Rosier alias Rezier, gedoopt 25 juni 1717, overleden 
tussen 1797 en 1808, trouwt (1) Amsterdam 29 juni 1753 
Trijntje van Dijk, gedoopt Amsterdam 4 december 1729, 
begraven aldaar 23 februari 1758, dochter van Hendrik 
van Dijk en Elisabeth Abrahams de Vries; trouwt (2) 14 de-
cember 1759 Grietje Bijl, gedoopt Amsterdam 15 juli 1727, 
overleden aldaar 13 juli 1808, begraven aldaar 17 juli 1808, 
eerder weduwe van Hendrik Keijser, dochter van Johannes 
alias Jan Bijl en Johanna alias Anna Roemer.
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Amsterdam:
1.  Henderikje, gedoopt 28 april 1754.
2.  Abraham, gedoopt 12 januari 1757.
3.  Hendrik, gedoopt (Rosires) 8 februari 1758.
Uit het tweede huwelijk gedoopt te Amsterdam:
4.  Jannetje (tweeling), gedoopt 9 maart 1760, trouwt (1) 

Jan de Jong; trouwt (2) 8 oktober 1802 Johannis Tobias.
5.  Wilm (tweeling), gedoopt 9 maart 1760, begraven Am-

sterdam 30 maart 1760 (’t kind van Daniël Rosier, ge-
naamt Willem, in de Blomstraat’).  <<

7. ‘Knopenmaker’, ets van Jan Luyken, 1711 (collectie Rijksmuseum)
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Noten
1. De naam Ronzieres wordt soms geschreven als 

Ronsieres en veel andere manieren (onder andere 
Rongieris, Roosjers, Roesiers, Resiers, Rosier, Ro-
siere, Rougieres, Rogiers, etcetera). Omdat Daniël 
(de schipper) zelf consequent Ronzieres schrijft, en 
deze naam later ook het vaakst voorkomt, houden 
we in dit artikel in het algemeen deze schrijfwijze 
aan.

2. Voor meer informatie over de Rooswijk en het pro-
ject rond de opgraving ervan, zie het themanummer 
‘VOC en familiegeschiedenis’ van Gens Nostra, 
juli-augustus 2018, met daarin onder andere een 
artikel van dezelfde auteurs over Barend Lont, de 
opperstuurman op deze reis.

3. Zij is dan dus niet zelf aanwezig, maar leeft kennelijk 
nog wel. Ook bij het huwelijk van Daniël in 1661 
vertoont die een ‘acte van zijn moeders consent’. 
Bij de huwelijken van de dochters in resp. 1663 en 
1664 is geen sprake meer van consent van moeder. 
Waarschijnlijk overlijdt vader Jean dus voor 1660 en 
moeder Catharina tussen 1661 en 1663.

4. Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 5075, inv. nr. 
1209, akte 191, maart 1661.

5. Welke plaats Veldhuizen dat is, is niet duidelijk. Er 
bestaan verschillende plaatsen met die naam In het 
herkomstonderzoek (Geografische verwijzin-
gen notarieel en ondertrouw op basis van het 
kaartsysteem van Simon Hart in het SAA) worden 
als mogelijke plaatsen genoemd Veldhuizen in 
Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Gelder-
land. Daarnaast is er ook nog een Veldhausen in 
Nedersaksen in Duitsland.

6. Voor deze straat wordt zowel de naam Gasthuis-
molensteeg als Gasthuismolenstraat gebruikt. Ook 
Gasthuissteeg komt voor. Waarschijnlijk is deze 
straat ook dezelfde als de ‘Gasthuismolendwars-
straat’, waar Simons oom David bij zijn huwelijk 
woonde.

7. SAA, arch. 5062, inv. nr. 84, fol. 298 d.d. 26 no-
vember 1710 (scan 299): ‘een huis en erve staande 
en gelegen in de Gasthuismolensteeg, bewoond 
wordende in twee partijen, de eerste uitkomende in 
de Gasthuismolensteeg voornt. en de andere op de 
Cingel.’

8. SAA, arch. 5075, inv. nr. 8472, testament Simon 
Ronzieres d.d. 3 oktober 1720, verleden voor notaris 
Isaac Angelkot.

9. SAA, arch. 5075, inv. nr. 7620, Akte 417 d.d. 14 juli 
1723. De oorzaak is ‘dat de [betreffende] acte in 
later tijd en gevalliglijk voor weinige tijd eerst is 
tevoorschijn gekomen’.

10. Nationaal Archief (NA), toegang 1.04.02, inv. nr. 
5782, fol. 150.

11. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 5770, fol. 151. In de da-
tabase VOC-opvarenden staat de naam van Daniël 
Ronzieres enkele keren foutief gespeld dan wel 
getranscribeerd. Zo wordt hij in het scheepssoldij-
boek van de Kommerrust (1721) Qonzieris genoemd, 
bij andere reizen Bouzieres (1724), Bonzieres (1734) 
en Ronsjeres (1737).

12. SAA, arch. 5075, inv. nr. 7620, akte 417: Akte van 
quitantie en dechargie.

13. Een konstabel was verantwoordelijk voor de 
wapens.

14. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 5827, fol. 21.
15. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 5908, fol. 26.
16. SAA, arch. 5062, inv. 84: Archief van de Schepenen: 

Kwijtscheldingsregisters (zogenoemde Transpor-
takten).

17. NA, toegang 1.04.02, inv.nr. 5944, fol. 14.
18. NA, toegang 1.04.02, inv.nr. 5985, fol. 16.
19. Huwelijk Cornelis de Jongh en Anna van der Stolk, 

12 juli 1697. Cornelis is dan ‘isercramer’. Ook in het 
begraafregister staat bij de dood van een kindje 
van dit echtpaar op 24 oktober 1708 het beroep 
van vader Cornelis vermeld ‘eijserkooper’ op de 
Kalkmarkt.

20. Voor meer informatie over de achtergronden van 
dit soort geldleningen, zie Gens Nostra 2018, jaar-

gang 74, nummer 4: Barend Lont, opperstuurman 
op het VOC-schip Rooswijk, van dezelfde auteurs.

21. SAA, arch. 5075, inv. nr. 1760, akte 24 d.d. 12 januari 
1736.

22. SAA, arch. 5075, inv. nr. 10028, akte 11 d.d. 20 januari 
1736, Mutueel testament.

23. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6024, fol. 5.
24. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6054, fol. 4.
25. SAA, arch. 5075, inv. nr. 1776, akte 541 en akte 571 

d.d. 13 resp. 26 september 1737.
26. SAA, arch. 5075, inv. nr. 8416, akte 285 d.d. 17 

september 1737.
27. De Kasteel van Tilburg vertrekt een maand later, en 

vergaat dan op zijn eerste thuisreis tussen Batavia 
en de Kaap.

28. SAA, arch. 5075, inv. nr. 11557, akte 134 d.d. 26 
september 1739.

29. SAA, arch. 5075, inv. nr. 10028, akte 209 d.d. 30 
december 1739.

30. In de Transportakten van de stad Amsterdam komt 
Daniël Ronzieres niet voor. Hij heeft deze huizen 
dus vermoedelijk gehuurd.

31. SAA, arch. 5075, inv. nr. 10700, akte 178 d.d. 4 
december 1739 (notaris Salomon Dorper); idem 
inv. nr. 7685, akte 529 d.d. 7 december (notaris 
Abraham Tzeewen); idem inv. nr. 8539, akte 664 d.d. 
7 december (notaris Isaac Angelkot); idem inv. nr. 
7685, akte 535d.d. 10 december (notaris Abraham 
Tzeewen); idem inv. 8539, akte 681, d.d. 12 december 
(notaris Isaac Angelkot); idem inv. nr. 7685, akte 549 
d.d. 21 december (notaris Abr. Tzeewen); idem inv. nr. 
8145, akte 676 d.d. 30 december (notaris Hendrik 
van Aken); idem inv. nr. 8540, akte 1 d.d. 1 januari 1740 
(notaris Isaac Angelkot).

32. SAA, arch. 5075, inv. nr. 11557, akten 207 en 208 d.d. 
30 december 1739.

33. SAA, arch. 5075, inv. nr. 8950, akte 7 d.d. 2 januari 
1740 (notaris Hermanus de Wolff).

34. SAA, arch. 5075, inv. nr. 8950, akte 98 d.d. 12 februa-
ri 1740 (notaris Hermanus de Wolff).

35. NA, toegang 3.03.01.01, inv. nr. 3496.
36. In (onder andere) de Amsterdamse courant 6 mei 

1786: Een zindelyke en zeer propere INBOEDEL, 
bestaande in veele moderne Meubilen, een Cabi-
netje extra oude Blaauwe, Gecouleurde, Japanse 
en andere Porceleynen; waaronder van de eerste 
Classe, Inlandsch Lak- en Glaswerk, kapitaale 
Beddens met hunne Toebehooren, supra fyne 
gemaakte en onopgemaakte Lynwaaten, kostelyke 
Vrouwe Kleederen, Spiegels met Vergulde en an-
dere Lysten, Schilderyen, benevens fraaije Paarlen 
en Juweelen, modern Goud en Zilverwerk, en veele 
andere Goederen meer; alles nagelaten by wylen 
Mejuffrouw GEERTRUY STEGERHOEK, Wed. de 
Heer Simon Ronzieres.

37. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 5843, fol. 36.
38. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6114, ongefolieerd, 

scan 443, testament d.d. 22 december 1740. Omdat 
Jan Ronsieres in dit testament geen familieleden 
noemt en ook in andere VOC-soldijboeken geen 
familieleden worden genoemd, is het niet 100% 
zeker dat deze Jan Ronsieres inderdaad de zoon is 
van Simon Ronzieres.

39. Oxforddictionaries.com: a fabric made of silk and 
fine wool or cotton.

40. Amsterdamse courant d.d. 24 juli 1759 [makelaars 
zullen] ‘ten Huyze van de overleden juffrouw Anna 
Ronzieres in de Hoogstraat tussen de Colveniers 
Burgwal en de Zandstraat, verkopen een zindelijke 
inboel, bestaande in Nooteboom Kabinet en Stoelen, 
Beddens met zijn toebehooren, gladde Bereaux 
en divers Tafels, Vrouwe Kleederen, Porclynen, 
gemaakte Juweelen en Zilverwerk, alsmeede een 
partij Winkelwaaren, bestaande in diverse soorten 
van Sayetten, Wol en Catoen, verder een partij Koper 
en Tin, en t geen tot een zindelijke Inboel behoord.’

41. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6270, fol. 1.
42. Algemeen Dagblad 2 november 1867 (Delpher).
43. Algemeen Dagblad 12 mei 1873; Het nieuws van den 

dag: kleine courant 25 juni 1875; Algemeen Dagblad 
1 augustus 1876; (Delpher).

44. SAA, arch. 5075, inv. nr. 10041 (Notaris Philip 
Zweerts), akte 120 d.d. 16 juni 1750.

45. Naamwyzer, waarin vertoond worden de naamen 
en woonplaatsen van haar Ed: Gr. Achtb. de heeren 
regeerders &c. der stad Amstelredam, dezes jaars 
1751, Alsmede van eenige Bedienden der zelve. 
p. 57 (onder Practiserende Boekhouders): Daniël 
Ronzieres, op de Vijselstraat, bij de Kerkstraat, in-
strueert ook in ’t Italiaans en Scheeps Boekhouden 
en Arithmetica.

46. Jean Ronzieres treedt in ’s-Hertogenbosch tussen 
1740 en 1746 ten minste vijf keer op als doopgetui-
ge bij de doop van een kind in de Waalse Kerk.

47. Leeftijd 22 jaar bij inschrijving van zijn eerste 
huwelijk d.d. 13 mei 1672.

48. Poortersboek inschrijving Pieter Weling, gehuwd 
met Catarina Ronseres d.d. 10 mei 1695 (boek 8, p. 
453).

49. Johan Ronzieres laat kinderen dopen in ’s-Herto-
genbosch. Hij is daar koopman onder andere in 
1705, vertrekt in 1707 naar Amsterdam, verkoopt 
dan zijn huis in de Ridderstraat (‘op de hoek van t 
straatje lopende naar het oude Raadhuis’). Toegang 
Bosch Protocol, Inventarisnummer 1695, Folionum-
mer 323 – Recto.

50. Begraafregister: 13 april 1797 Johanna de Jongh, 
Oudezijds Agterburgwal, begraven in de Engelse 
Kerk.

51. Zowel Alida als haar man wonen bij hun overlijden 
‘in de gepriviligeerde Nieuwe Stadsherberg in de 
Plantage’.

52. Overlijdensadvertentie Amsterdamse courant 10 
november 1808.

53. SAA, Patiëntenregister, opname zoon Daniël in 
Buitengasthuis, Mannen Krankzinnigen in 1826.

54. Overlijdensadvertentie Opregte Haarlemsche 
Courant 22 augustus 1801 (Delpher).

55. Overlijdensadvertentie Opregte Haarlemsche 
Courant 24 februari 1798 (Delpher).

56. Daniël Jan Ronzieres woont achtereenvolgens 
Texelse Kaai nr. 10 (1821), Damrak (‘Water’) nr. 87 
(1824), NZ Achterwal bij Lijnbaansteeg (1826).

57. Amsterdamse courant 10 augustus 1811: ‘de Boedel 
van Jan Ronzieres, in leven koopman in wijnen, alhier 
gewoond hebbende en onlangs overleden [...]’

58. Overlijdensadvertentie, in Familieadvertenties 
CBG.

59. Daniël Ronzieres gaat in 1791 in het Franse leger in 
Vincennes (01 Eenheid: 3e Cohorte, 02 Stamboek-
nummer: 1216, 03 Bewaarplaats: Service Historique 
de la Défense, Vincennes/Parijs)(bron: Familyse-
arch).

60. In: Opregte Haarlemsche Courant 16 april 1816: Aan 
de Curatele Kamer der Kolonie Suriname zijn gede-
volveerd de volgende Boedels [...] Daniël Ronzieres, 
den 21 dito (= juni 1816) (Delpher); Rotterdamsche 
courant 25 april 1816: idem; Nieuwe Surinaamsche 
courant 3 juni 1835 (De Commissie tot de Zaken der 
Nieuwe Wees- , Kurateel en Onbeheerde Boedel 
Kamer der Kolonie Suriname): ‘dat, in de hierna te 
meldene Boedels geene genoegzame Penningen aan-
wezig zijn, om de onkosten tot derzelver afloop en de 
daartoe vereischte aankondigingen in de dagbladen 
te dekken: (...) (aan het Kurateele Departement 
gedevolveerd) 45. D. Ronzieres, Den 21 Junij 1815.

61. Het huwelijk van Daniël en Margrietje wordt eerst 
ingeschreven op 27 november 1709, maar deze 
inschrijving wordt ‘gerojeert’ ‘alsoo de man geen 6 
maande is doodt geweest’.

62. Als moeder van alle zes de kinderen van Benjamin 
(dus ook die in 1712, 1717 en 1719) wordt Geesje Hen-
driks genoemd, en dus niet Margriet. Wel is Margriet 
samen met Benjamin twee keer doopgetuige bij 
een doop (in 1711 en 1716). Margriet en Geesje zijn 
zussen, hun moeder Christina Binckhuizen is getuige 
bij Margrita’s eerste huwelijk (in 1701) en ook bij het 
huwelijk van Geesje Hendriks met Benjamin in 1709.
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VAN DE TAFEL VAN HET HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

Bijna gewoontegetrouw werd op 25 mei 2019 de voorjaars 
Algemene Vergadering weer gehouden in Antropia in Drieber-
gen.

De voorzitter opende de vergadering met een minuut stilte 
om stil te staan bij het overlijden van 83 in 2018 overleden le-
den. In zijn openingswoord verwoordde de voorzitter de gro-
te zorgen over het nog steeds dalende aantal leden en deed 
dan ook wederom een klemmend beroep op de afdelingen om 
nieuwe leden te werven. Het werd vervolgens weer een leven-
dige vergadering, waar vele onderwerpen de revue passeer-
den. 

Bij een aantal afdelingen wordt getwijfeld of de samen-
werkingsovereenkomst, die de NGV is aangegaan met 
OpenArch van Bob Coret, wel rechtmatig is en daarbij wordt 
verwezen naar paragraaf 5 artikel 18 van de statuten en het 
werkplan Activiteit 19. Het hoofdbestuur heeft een en an-
der nogmaals tegen het licht gehouden en is tot de conclu-
sie gekomen, dat statutair gezien, er geen belemmeringen 
zijn dat het hoofdbestuur dergelijke overeenkomsten sluit. 
Het achterliggende doel van deze overeenkomst is om de 
NGV meer naamsbekendheid te geven aan de beginnende 
genealoog om daarmee nieuwe leden aan te trekken. Dit is 
ook geheel in overeenstemming met het werkplan 2019. Ver-
der loopt de NGV geen enkel risico met deze samenwerking. 

De kascommissie heeft, na de controle van de boeken, gecon-
cludeerd dat de financiën van de NGV wederom goed zijn be-
heerd en op orde zijn. De jaarstukken zijn dan ook ongewijzigd 
en unaniem goedgekeurd.

Tijdens het informele deel werd grotendeels aandacht be-
steed aan de IT. Daarin werd een overzicht gegeven van de 
IT-problemen van het afgelopen jaar en de vooruitgang die 
is geboekt naar het verwezenlijken van de vernieuwde web-
site, die veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig zal zijn. 
Uit het onderzoek, volgend op het datalek vorig jaar, bleek 
dat de website, zoals iemand dat kwalificeerde, met veters 
en plakband aan elkaar was geknoopt. Oplossing van het ene 
probleem leidde direct weer tot een ander probleem. Het IT-

team kon daarom niets anders dan de oude website te gaan 
vernieuwen, met de uitdaging dat de website wel benader-
baar moest blijven. En dat kostte tijd, veel tijd. Het ergste 
leed is gelukkig geleden en binnenkort is de vernieuwde web-
site operationeel.

Dhr. John van den Bergh gaf een tussentijdse rapportage van 
de resultaten tot dan toe waartoe het onderzoek van de fi-
nanciële commissie heeft geleid. Binnenkort zal het eindrap-
port aan het hoofdbestuur worden aangeboden. Daarin zullen 
onder meer voorstellen staan om meer inkomsten te genere-
ren en om rol en positie van de NGV opnieuw te bezien.

De AV heeft ingestemd met het ontslag op eigen verzoek van 
het hoofdbestuurslid van Maarten van der Voort per 4 juli a.s. 
en van de secretaris Arie van Herk, ook op eigen verzoek on-
der dankzegging voor het vele werk dat zij voor de NGV heb-
ben verricht. Maarten van der Voort blijft vooralsnog de juri-
dische adviseur van het hoofdbestuur. Jan Buzepol is door de 
AV benoemd tot secretaris. 

De voorzitter roemde in zijn afscheidswoorden Arie van 
Herk’s grote betrokkenheid en inzet als lid van het hoofdbe-
stuur in de functie van secretaris en zijn jarenlange inzet bij 
activiteiten in de afdelingen Amersfoort en Nationaal. En met 
deze woorden heeft hij Arie de NGV waarderingsspeld in goud 
op gespeld.

Tijdens de volgende AV, in november 2019, zal het hoofdbe-
stuur een aantal voorstellen indienen om de organisatie aan 
te passen aan de huidige tijd. Deze voorstellen behelzen on-
der meer een aangepast vergadersysteem, mogelijk in de 
vorm van een ledenraad. Het doel is om de afstand tussen 
hoofdbestuur en afdelingen te verkleinen. Een ander voorstel 
zal zijn om de functie van penningmeester bij de afdelingen 
op te heffen. Veel afdelingen hebben moeite om deze functie 
vervuld te krijgen. De algemene penningmeester kan even zo 
goed de financiën van de afdelingen beheren. De afdelingen 
behouden daarbij wel hun eigen budget.

Jan Buzepol
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MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN

Een Antwerpse familie in Amsterdam (2)
Onverwachte vergezichten:  

Van den Bogaerdes in dienst van de VOC

Het onderzoek naar de tak van de Antwerpse Van den Bogaerdes die zich met Cornelis van 
den Bogaerde en zijn broer Jasper rond 1595 in Amsterdam gevestigd had bleef lange tijd 
steken.1 Ik wist dat Cornelis in ieder geval vier zonen had gehad, maar hoe het hen vergaan 
was, bleef onbekend. De enige zoon die ik nog een enkele keer tegenkwam was Constantijn 
die in 1591 in Keulen als Constantinus gedoopt was. Hem vond ik in 1619 en 1620 als 
compagnon van zijn vader.2

1. Indiase miniatuur, waarop in een statige stoet Cornelis van den Bogaerde te paard wordt afgebeeld, te midden van Indiase bedienden en voorafge-
gaan door twee vlaggendragers, die de VOC-vlag dragen
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Hij was dus volwassen geworden, waarschijnlijk in tegenstel-
ling tot zijn oudere broer Abraham, over wie niets meer verno-
men wordt. En dan waren er de twee zonen uit het vierde en 
laatste huwelijk van Cornelis, Jasper en Balthasar. De laatste 
vond ik een paar keer in de transportregisters van Amster-
dam en ik vond een overlijden van een Balthasar van den 
Bogaerde in 1685. Over Jasper geen enkel gegeven. Totdat 
de vondst van het bovenstaand plaatje daar verandering in 
bracht en onverwachte vergezichten bood.

Indiase miniaturen

In 2008 verwierf een Londense galerie twee zeventien-
de-eeuwse miniaturen, die kennelijk afkomstig waren uit 
India. De Indiase miniaturen waren uitgevoerd in dekkende 
waterverf, goud en zilver, op papier. Het ene was 16,8 x 22,8 
cm, het andere 20,2 x 26,2 cm. Ze werden in Londen gerestau-
reerd. Bij het kunsthistorisch onderzoek dat werd ingesteld, 
werd al direct geconcludeerd dat de afgebeelde Europese 
man op beide miniaturen een Nederlander in het Sultanaat 
van Golconda in India van rond 1680 geweest moest zijn. De 
belangrijkste argumenten daarvoor waren de stijl van de 
schilderingen en het voorkomen van rood-wit-blauwe vlag-
gen op één ervan. Over de herkomst van de miniaturen was 
niets meer bekend dan dat ze in 2008 geveild werden uit de 
nalatenschap van de Franse kunstenaar Raymond Subes 
(1891-1970). De afbeeldingen bleken vergelijkbaar te zijn met 
de afbeeldingen op een miniatuur dat zich in het Amster-
damse Tropenmuseum bevindt. Daarop zijn in één beeld de 
twee elementen te zien die op de twee ‘Subes’-miniaturen 
afzonderlijk zijn afgebeeld: op het ene een statige stoet met 
een voornaam persoon gezeten op een paard en omringd 
door allerlei bedienden in een bruin landschap met verspreid 
staande lage bomen, puntige rotsen, grotere boompartijen 
en kuddes buffels en schapen met hun herders. Op het andere 
is dezelfde voorname persoon afgebeeld in een darbar, een 
naar alle kanten open ontvangstruimte, overdekt met een 
kleurrijke baldakijn, waarin over het algemeen vorsten en an-
dere hoogwaardigheidsbekleders delegaties ontvingen. De 
Europees uitziende man ontvangt in dit geval drie mannen die 
tegenover hem zitten, twee hindoes en één moslim. Hijzelf zit 
op een door twee grote langwerpige kussens gevormde ‘bank’, 
die is opgesteld op een kleurrijk tapijt. Achter hem wuift een 
Zuid-Oostaziatische bediende hem koelte toe met een enor-
me pauwenveer, een statussymbool in India. Deze bedien-
de heeft verder een grote tak met bladeren en vruchten er 
aan in zijn hand. Op de achtergrond zien we een langgerekte 
bloembak beplant met allerlei zeer gedetailleerd weerge-
geven bloemen en daarachter een woestijnachtig landschap 
met schaarse begroeiing. De hoofdpersoon draagt een hoed 
en kleding volgens de Europese (Franse) mode en naast hem, 
schuin tegen de ‘bank’ ligt zijn rijk versierde zwaard met gou-

den handvat. In zijn rechterhand heeft hij een vrij groot goud-
kleurig voorwerp, dat zeer waarschijnlijk een koban was. 
Anderzijds draagt hij een dunne snor, een typisch Indiase 
gewoonte in de tijd. Dat geeft aan dat hij bepaalde Oosterse 
gewoonte en een zekere Oosterse levenswijze had aangeno-
men. De palen die het baldakijn dragen zijn omwonden met 
rood-wit-blauwe linten, wat er eens te meer op wijst dat we 
hier een VOC-ambiance zien. Zelfs de bloemen in de bloem-
bak zijn afwisselend rode klaprozen, witte margrieten en 
paarsblauwe irissen.
Het gegeven dat het om een Nederlander in VOC-dienst in 
India zou gaan, bracht de interesse van Nederlandse musea 
op gang, maar de David Collection in Kopenhagen gaf hen het 
nakijken en verwierf de kunstwerkjes voor hun grote collectie 
Indiase en Perzische miniaturen. De betreffende miniaturen 
zijn dus nu in Kopenhagen te bekijken. Vervolgens stelde de 
Nederlandse historicus Gijs Kruijtzer een onderzoek in naar 
de identiteit van de afgebeelde man die een Nederlander 
zou moeten zijn.3 Aan de hand van de kleding van de man, bij-
voorbeeld de lange jas (justaucorps), de specifieke schoenen 
en de manier waarop zijn das gestrikt is, dateerde hij de pe-
riode waarin de miniaturen tot stand kwamen op eind jaren 
tachtig van de zeventiende eeuw. Er bestonden sinds eind 
jaren zeventig in het gebied van Golconda banden tussen de 
Nederlandse VOC-bestuurders aldaar en bepaalde schilders 
rond het hof in Golconda, waarbij een bescheiden exporthan-
del ontstond van miniatuurportretten van politiek belangrij-
ke personen in het Deccansultanaat en het Mogulrijk. Sinds 
begin jaren zestig had de VOC in de hoofdstad van het Sulta-
naat, Hyderabad een factorij. Gijs Kruijtzer laat vervolgens 
vijf VOC-ambtenaren, die in aanmerking zouden kunnen ko-
men om op deze miniaturen te zijn afgebeeld, de revue pas-
seren. Uiteindelijk komt Cornelis van den Bogaerde uit de bus 

2. Tweede miniatuur, waarop Cornelis van den Bogaerde, gezeten in een 
darbar, wordt afgebeeld. Hij spreekt met een delegatie van drie mannen, 
twee hindoes en een moslim. Achter hem een Oost-Aziatische bediende, 
die hem koelte toewuift met een pauwenveer.
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als de meest waarschijnlijke VOC-ambtenaar die is afgebeeld 
op de beide miniaturen. Het doorslaggevende argument dat 
Kruijtzer daarbij hanteert is de tak met vruchten (appels en 
sinaasappels?) in de hand van de Zuid-Oostaziatische bedien-
de, die achter de afgebeelde man staat. Volgens Kruijtzer kan 
het niet anders dat dit zeldzame element op het miniatuur 
verwijst naar de achternaam van de afgebeelde persoon: Van 
den Bogaerde. Ook de omwalde tuin met fruitbomen die te 
zien zou zijn op het andere miniatuur achter de stoet waarin 
Van den Bogaerde te paard rijdt zou een verwijzing naar diens 
naam zijn.

Coromandel

In de eerste tien jaar na de oprichting van de VOC in 1602 
werden er acht handelsposten gesticht op de kust van 
Coromandel in India, de eerste daarvan in de havenstad 
Masulipatnam (1605). De kust van Coromandel besloeg 
een langgerekt gebied aan de oostzijde van India. Alle 
handelsposten lagen aan de kust of aan een rivier, niet 
ver van de kust, zodat men het vervoer van de producten 
over water kon laten verlopen, hetgeen gemakkelijker en 
vooral goedkoper was. Voor vervoer over land moest veel 
tol betaald worden. Een uitzondering vormden de kanto-
ren in Golconda (Hyderabad), waar het hof van de sultan 
gevestigd was. Daar had men een post om snel in contact 
te kunnen komen met de autoriteiten, zonder dat geldver-
slindende gezantschappen nodig waren. De aanwezigheid 
op de Coromandelkust en de privileges die de VOC daar 
genoot kostten al genoeg geld. Golconda was een belang-
rijke stapelplaats voor de VOC. In India werd door de VOC 
vooral een grote variëteit in katoenstoffen aangekocht 
en geruild tegen specerijen, die uit de Molukken aange-
voerd werden. Daarnaast waren tapijten, leer, diamanten 
en andere edelstenen, indigo, hennep, ijzererts, rijst en 
natuursteen voor vloeren, puien en grafzerken producten 
waarvoor bij de VOC veel interesse bestond. In het Coro-
mandelkustgebied werd een enorme verscheidenheid aan 
katoenen stoffen in tal van motieven en kleuren vervaar-
digd. Voor de in- en verkoop van goederen werkte de VOC 
met plaatselijke bemiddelaars of makelaars, die de orders 
bij de weverijen en ververijen plaatsten. De katoenen stof-
fen vonden gretig aftrek in dat andere gebied in Zuid-Oost 
Azië, waar de VOC zich nestelde, de Indische archipel, 
waar ze geruild werden tegen specerijen. Zo was het niet 
nodig vanuit Nederland veel goud en zilver in een risico-
volle reis over zee te sturen. Het centrale VOC-bestuur in 
India bestond uit een gouverneur en een raad, die tussen 
1613 en 1690 zetelden in Paleacatta (nu: Pulicat), waar het 
hoofdkantoor gevestigd was.4

Cornelis van den Bogaerde in India

Gijs Kruijtzer stelde geen diepgaand genealogisch onder-
zoek in naar de afkomst en het voorgeslacht van Cornelis van 

den Bogaerde. Hij wist te vertellen dat Cornelis geboren was 
in Ternate, op het Molukse eiland Halmaheira, maar niet of hij 
een zoon was van Jasper van den Bogaerde (1604-1668) of 
van diens broer Balthasar (1605-1685). Beide broers, zonen 
van Cornelis van den Bogaerde en geboren in Amsterdam in 
respectievelijk 1604 en 1605, verbleven volgens de informa-
tie die Kruijtzer ontleende aan de gegevens uit het Lands-
archief te Batavia, rond 1650 in Ternate.5 Deze betrekkelijk 
geringe informatie bevatte voor mij echter zoveel bekende 
aanknopingspunten, dat ik er gemakkelijk mee uit de voeten 
kon voor verder onderzoek. Dat Cornelis van den Bogaerde 
inderdaad een zoon was van de in 1604 in Amsterdam gebo-
ren Gaspar van den Bogaerde valt op te maken uit een niet 
zo voor de hand liggende bron: een lijkrede die de neder-
duits-gereformeerde predikant Joannes Esgers in 1739 uit-
sprak bij de begrafenis van zijn ambtgenoot de Amsterdam-
se predikant Cornelis van den Bogaerde.6 Dominee Esgers 
besteedt in deze lijkrede veel aandacht aan de levensloop 
van Cornelis en geeft in zijn poging uitvoerig de loftrompet 
te steken over de overledene, een schat aan biografische en 
genealogische informatie prijs. Het belangrijkste feit dat hij 
vermeldt is dat Cornelis op de tweede dag na zijn geboorte 
werd gedoopt in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam en 
dat hij vernoemd werd naar zijn vaders broer Cornelis van 
den Bogaerde in Oostindien weleer de post van koopman op 
Imadabad bekledende. Even daarvoor heeft de breedspraki-
ge predikant de grootvader van de overledene belicht: van ’s 
vaders zyde was zyn Grootvader Gaspar van den Bogaerde, 
weleer Raed extraordinaris van Nederlands India en Gouver-
neur van Molucco, doch als Commandeur van de Retourvloot 
met dezelve in het vaderland wedergekeert in den jaere 
1656.
De VOC-dienaar in India Cornelis van den Bogaerde wordt 
door een eerdere factor van de VOC in India, Daniel Havart, 
die tussen circa 1673 en 1680 gestationeerd was in Gol-
conda (nu: Hyderabad) en die een uitgebreide beschrijving 
maakte van het leven in Golconda en korte biografieën 
gaf van allerlei mensen die hij ontmoet had, voornamelijk 
VOC-ambtenaren, als volgt omschreven: een man met een 
goed imborst, zonder pretenties, openhartig, met veel ver-
stand van de handel van de VOC in de ‘Moorse’ [d.i. moslim] 
gebieden en tevens van de omgang met de moslims. Ove-
rigens had Havart dat alleen maar van horen zeggen, want 
hij had Van den Bogaerde nooit ontmoet. Van den Bogaerde 
was in dienst gekomen van de VOC in 1668. Hij vertrok uit 
Nederland met het schip Sparendam, vanuit de VOC-ka-
mer van Delft. Kruijtzer schat in dat hij toen 15 à 18 jaar oud 
was. En dat hij in 1687 achter in de dertig was. Hij begon 
zijn ambtsperiode als hoofdfactor in Golconda op 26 de-
cember 1686. Hij kreeg bij die gelegenheid een uitgebreide 
instructie van zijn voorganger, Laurens Pit. Hij resideerde 
in Golconda en moest uit naam van de Compagnie alle han-
delscontacten en andere zakelijke contacten met het hof 
onderhouden. Hij kreeg de beschikking over een grote hoe-
veelheid kobans, vrij grote Japanse gouden munten, die in 



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 4  –  211 

die tijd en in die regio in omloop en 
erg gewild waren. Van den Bogaer-
de kreeg tevens een gedetailleerde 
instructie hoe en aan wie hij die ko-
bans ten geschenke moest geven. 
Zo moest hij bijvoorbeeld 25 ko-
bans op een zilveren schaal geven 
aan de eerste minister, die hem zou 
introduceren bij de sultan. Twee da-
gen na zijn aankomst werd hij ont-
vangen door de sultan, met wie hij 
een vriendelijk onderhoud had en 
die hem voorzag van de gewoonlijke 
tashrifs, een kostbaar ceremonieel 
gewaad. Van den Bogaerde had eer-
der jarenlang dienst gedaan in Su-
ratte (Gujarat) in noord-west India, 
waar hij vloeiend Hindustani had 
leren spreken. Omdat die taal van 
Noord-India veel leek op de taal die 
het gebied van Deccan gesproken 
werd zou hij tijdens zijn onderhoud 
met de drie gasten, zoals dat afge-
beeld is op het ene miniatuur geen 
tolk nodig gehad hebben. Er is dan 
ook geen tolk te zien op het minia-
tuur.
Een belangrijk element op de af-
beelding, ten faveure van Van den 
Bogaerde als meest waarschijnlij-
ke kandidaat is de persoon van de 
achter hem staande bediende, die 
onmiskenbaar van Zuidoost-Aziati-
sche afkomst is. Kruijtzer vond dat 
Van den Bogaerde vóór de aanvang 
van zijn dienst in India juist terug 
kwam van een verblijf in Batavia en 
op de Molukken en dat hij geboren 
was in Ternate op de Molukken. Dat hij een Indonesisiche 
persoonlijke bediende van daar meenam is dus redelijk plau-
sibel. Kruijtzer vermeldt daarbij dat Cornelis van den Bogaer-
des vermoedelijke vader (of oom zegt hij!) Jasper van den 
Bogaerde, gouverneur van Ternate op de Molukken was ge-
weest, een eeuw eerder. We zullen hierna zien dat Jasper in-
derdaad Cornelis’ vader was, maar dat zijn gouverneurschap 
slechts circa dertig tot vijfendertig jaar eerder had plaatsge-
vonden, één generatie eerder dus. Van den Bogaerde en zijn 
naaste medewerkers hielden er in Hyderabad op kosten van 
de Compagnie een uitgebreide Indiase staf op na. De buiten-
sporigheid daarvan en vooral van de kosten die dat met zich 
meebracht kwam hem later op een berisping vanuit de VOC 
te staan. Onder de bedienden voor wie loon gedeclareerd 
werd, bevonden zich inderdaad ook twee vlaggendragers, die 
prominent aanwezig zijn in de stoet die afgebeeld is op het 
ene miniatuur.

Jasper van den Bogaerde
Wanneer we vervolgens naar de doopinschrijving van Corne-
lis van den Bogaerde, de bovengenoemde latere predikant 
kijken, te Amsterdam op 27 oktober 1688 zien we dat onder 
meer Maria de Helt doopgetuige was. Zij was echter absent 
en in haar plaats trad op Clara Oosterlant. Maria de Helt was 
de echtgenote van Cornelis van den Bogaerde, de VOC-fac-
tor in India. Het klopt dat zij niet aanwezig kon zijn bij de 
doopplechtigheid: zij verbleef op dat moment nog in India of 
misschien al in Indië, in ieder geval ergens in Oost Azië. Een 
nieuwe vraag dringt zich dan op: was Cornelis van den Bogaer-
de een volle oom van de dopeling in 1688? Die vraag is van 
belang omdat Jasper van den Bogaerde, de grootvader van 
de dopeling in 1688, twee keer getrouwd geweest is. Uit beide 
huwelijken zijn kinderen bekend, die in Batavia geboren wer-
den. Alleen: daar is geen Cornelis bij.
Maar laten we beginnen met de levensloop van Jasper. Hij 

3. Kaartje van India met de Coromandelkust en de plaatsen Golconda (Hyderabad), Masulipatnam, Pa-
leacatta. Uiterst rechts boven de plaats Surat (Souratte, Gurajat). Ontleend aan: ‘In steen geschreven’.
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werd gedoopt in de Nieuwe kerk te Amsterdam op 27 januari 
1604.7 In 1633 vertrok hij met het jacht Venlo naar Indië, waar 
hij op 20 januari 1635 als opperkoopman aangeduid wordt. 
Op 24 januari 1636 trouwde hij in Batavia met de veertien 
jaar jongere Annetgen van Adrichem, die afkomstig was uit 
Delft. Annetgen was gedoopt te Delft op 18 november 1618, 
als Anna, dochter van Philips Dirckszoon van Adrichem en Ju-
dith van Schinne. Jasper moet Annetgen in Batavia ontmoet 
hebben. Haar vader was in Delft glaesschrijver geweest, maar 
later in dienst van de VOC getreden en met vrouw en kinde-
ren naar Indië vertrokken, waar hij onderkoopman was en van 
waar hij ook naar India uitgezonden werd. Hij stierf rond 1635. 
Judith van Schinne8 hertrouwde en was op 22 maart 1637 te 
Batavia doopgetuige bij de doop van haar kleindochter Maria 
van den Bogaerde, de oudste dochter van Jasper en Annet-
gen. Jasper en Annetgen lieten op 23 januari 1639 te Batavia 
een tweede Maria dopen. Kort na de laatste doop vertrokken 
zij op 22 februari 1639 naar de Molukken, waar te Malyer (Ter-
nate) pas jaren later, op 6 december 1648 nog een zoon Bal-
thasar gedoopt werd. Bij hem was Jaspers broer Balthasar 
doopgetuige, van Amsterdam.9 Annetgen van Adrichem is 
waarschijnlijk op de Molukken overleden. Nog weer veel jaren 
later, op 6 mei 1655 blijkt Jasper hertrouwd te zijn met Johan-
na de Brull en laat hij te Batavia nog een zoon Pieter dopen. 
Deze Pieter wordt later de vader van bovengenoemde pre-
dikant Cornelis van den Bogaerde, die in 1688 in Amsterdam 
gedoopt werd en naar zijn oom Cornelis vernoemd werd. We 
weten dus niet helemaal zeker wie de moeder van Cornelis 
was, maar er zijn veel gegevens die wijzen naar Annetgen van 
Adrichem: 1. hij noemde zijn eerste dochter Anna.

Ternate

Op het kleine eiland Ternate dat deel uitmaakt van de 
Molukken werden vanouds kruidnagelen geproduceerd, 
die verhandeld werden met de Arabieren en daarna, in de 
zestiende eeuw met de Portugezen en de Spanjaarden. 
Het eiland werd geregeerd door islamistische sultans. 
In 1607 kwam de VOC op Ternate en werd er een Neder-
lands fort gebouwd, het fort Oranje. Hier en op Ambon re-
sideerden de gouverneurs-generaal van de VOC, totdat in 
1619 Batavia gesticht werd.
Na 1619 resideerde de gouverneur van de Molukken in 
het fort. Ternate was voor de verkoop van de kruidnagel 
en voor de aanvoer van levensmiddelen sterk afhankelijk 
van de VOC, die een monopolie op de zeer winstgeven-
de kruidnagelhandel verwierf. Omdat er vaak te weinig 
levensmiddelen aangevoerd werden en er voedseltekor-
ten ontstonden, was de bevolking gedwongen het mo-
nopolie te ontduiken en smokkelhandel te bedrijven. In 
1650 kwam de bevolking van Ternate in opstand tegen 
de sultan die te veel onder invloed stond van de VOC. De 
opstandelingen werden gesteund door Makassar. Er ont-
stond een ware oorlog, die in 1656 eindigde in een vrede 

4. De haven van Gurajat (Souratte) rond 1670. De afgebeelde schepen 
zijn van een Nederlands type, maar aangepast aan de tropische omstan-
digheden. De kleinere lokale schepen werden gebruikt om de goederen 
van de grotere schepen die voor anker lagen in de baai van Souratte naar 
de loskades aan de kust of naar de stad Souratte de rivier op te brengen. 
(Bron: Rijksmuseum Amsterdam, objectnr. SK-A-4778).

5. Portret van Jasper van den Bogaerde, gegraveerd door Jakob Folke-
ma. Onder het portret een bijschrift door Philip Zweerts:
‘Dat’s Gaspars beeltenis, den landvoogd der Molukken;
Die vol getrouwe zorg, bestierde een rijke vloot,
Den Zeeuw schonk de eerste vlag, den Muiteren deed bukken,
Gevlugte Koningen beveiligde in zijn’ schoot.
Zaagt gij, o Maatschappij ! Veel zulke Bogaerds
Bloeien, Dan zou uw aanzien, magt en welvaart schooner groeien’
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tussen de VOC en Makassar. De oorlog betekende echter 
het einde van de kruidnagelteelt op verschillende eilan-
den, zoals ook op het eiland Makéan, waar de kruidnagel-
bossen door de VOC vernietigd werden. Ook op Ternate 
werden de kruidnagelbomen verwoest en kreeg de sultan 
hiervoor een riante jaarlijkse afkoopsom. De kruidna-
gelteelt vond daarna uitsluitend nog op Ambon plaats, 
onder direct toezicht van de VOC. Tijdens zogenaamde 
hongi-tochten werden illegale kruidnagelbomen opge-
spoord en vernietigd. Hele dorpen waar illegale planta-
ges en opslagplaatsen ontdekt waren, werden verwoest, 
waarbij de voorraad uiteraard in beslag genomen werd. 
Op deze manier werd de kruidnagelteelt beheerst door 
de Nederlanders, werd sluikhandel met concurrenten, zo-
als de Portugezen en de Engelsen, voorkomen en werden 
de prijzen kunstmatig hoog gehouden. Jasper van den Bo-
gaerde, die in 1648 gouverneur van Ternate werd, kreeg in 
1650 te maken met de opstand tegen de sultan Mandars-
jah, die hij in bescherming nam en weer op de troon zette. 
Onder zijn bestuur werden dus ook de kruidnagelbomen 
op het eiland verwoest. Het fort Oranje op Ternate be-
staat tegenwoordig nog altijd en is nog in een redelijke 
staat en zelfs gedeeltelijk nog in gebruik bij leger en po-
litie.10 Het is zeer waarschijnlijk dat Cornelis van den Bo-
gaerde, de zoon van Jasper op Ternate geboren werd.

2. Getuige bij de doop van zijn tweede dochter Maria te Bata-
via op 2 augustus 1685 was onder meer Catharina van Adri-
chem, huisvrouw van R[ijklof] van Goens [junior]. Zij was de 
dochter van Dirck van Adrichem, Annetgens broer en dus een 
volle nicht van Cornelis.11 3. Dat hij in 1668 vanuit de kamer 
Delft van de VOC naar Indië vertrok was dan niet toevallig: 
daar woonde de familie van zijn overleden moeder. In hetzelf-
de jaar 1668 overleed ook zijn vader. De vader van de dopeling 
in 1688, Pieter van den Bogaerde en de op de Indiase minia-
turen afgebeelde Cornelis van den Bogaerde waren dus zeer 
waarschijnlijk halfbroers.

Jasper van den Bogaerde maakte een mooie carrière in In-
dië. Hij kwam in 1633 aan als onderkoopman. In 1635 was hij 
opperkoopman van het soldijkantoor te Batavia, in 1637 van 
het kasteel te Batavia. In 1639 werd hij naar de Molukken ge-
zonden, waar hij opperhoofd werd op Makéan. In 1642 was hij 
korte tijd waarnemend president van de Molukken, ter ver-
vanging van Antonie Caen. Daarna was hij weer opperhoofd 
van Makéan. In 1648 werd hij president van de Molukken en 
in 1650 gouverneur. In 1651 wordt in de Missiven gemeld: ‘De 
gouverneur Gaspar van den Bogaerden had volgens jaerlijcx 
gebruyck de comptoiren Mackjan ende Batchan gevisiteert 
ende alles in redelijcke ordre bevonden ... Iets verderop ver-
nemen we echter dat de toestand op de Molukken in dat jaar 
verre van rooskleurig was: Daer was op gemelte eylant ende 
over gansch Molucco een groote sterfte geweest, principael 

6. Zeventiende-eeuwse kaart van het fort Oranje op het Molukse eiland Ternate.
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van de kinderpoekjens, die genoech een derde van de men-
schen hadden wechgenomen, sijnde behalven dat een eylant, 
weynich bevolct, soodat het daer in aenstaende niet soo seer 
aen de nagelen [kruidnagelen] als aen menschen om deselve 
te plucken mancqueren sal ... Jasper van den Bogaerde werd 
in 1652 extraordinaris raad van Nederlands Indië tegen een 
salaris van 250 gulden per maand, voor nog een periode van 
drie jaar. In 1653 werd hij op zijn eigen verzoek teruggeroepen 
naar Batavia, waar hij voorzitter van de schepenbank werd.
In 1655 was hij als zodanig ook president van de weeskamer te 
Batavia. In 1654 was hij ontvanger en havenmeester te Bata-
via.12 Eind 1655 legde hij echter al zijn functies neer en in 1656 
vertrok hij uit Indië als commandant van de retourvloot, terug 
naar Nederland. Deze vloot bestond uit tien grote schepen, 
beladen met een vracht ter waarde van ƒ 2.711.914,00!13 Bij 
zijn terugreis naar patria in 1656 bracht Jasper van den Bo-
gaerde op de verplichte tussenstop op Kaap de Goede Hoop 

zijn slavin, de uit Bengalen afkomstige Catharina Anthonis 
mee. Hij stelde haar daar op haar verzoek in vrijheid, zodat 
zij kon trouwen met den adsistent Jan Wouterszoon van Mid-
delburg.14 In 1658 woonde Jasper in Amsterdam op de Looi-
ersgracht. Hij trad toen op als getuige voor zijn aanstaande 
schoonzoon, Cornelis van Quaelbergh bij diens ondertrouw 
met Jaspers dochter Judith. In 1661 woonde hij te Haarlem.15 
Jasper van den Bogaerde overleed te Amsterdam op 15 april 
1668 en werd begraven in de Nieuwezijds Kapel op 20 april 
1668.16 Zijn testament uit 1652 zou in het Archief in Jakarta 
berusten.17  <<

Wordt vervolgd

Afkortingen
DBNL Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren
NA  Nationaal Archief
SA  Stadsarchief

7. Een VOC-retourschip van circa 500 last, zoals dat dienst deed 
tussen 1640 en 1661. De naam van dit schip was ‘De Salamander’.

8. Begraafinschrijving van Jasper van den Bogaerde te Amsterdam in de Nieuwe Zijds 
Kapel op 20 april 1668.

Gillis van den Bogaerde
(Antwerpen 1516-1566)

Maria Boot
† Antw. voor 1585

x 
(Antwerpen 1549)

Jasper
v.d. Bogaerde

x 
A'dam 1597

Janneken
Backlier

Cornelis
v.d. Bogaerde

† A'dam na 1626
x (4)

A'dam 1603
Maria van de Voorde

* Antw. ca. 1574

Carel
v.d. Bogaerde
† Keulen 1590

x

Agnete
van Gershoven

Anthonie
v.d. Bogaerde

Anna
v.d. Bogaerde

* Antw. ca. 1559
x

Antw. 1587
Abraham
Cuvelier

Joris
v.d. Bogaerde

* Antw. ca. 1566
x

Catharina
Stevens

uit Cornelis’ 1e huw. onbekend uit welk huw.

Balthasar
v.d. Bogaerde

A'dam 1605-1685

Jasper
v.d. Bogaerde

A'dam 1604-1668
x (1) Batavia 1636

Annetgen van Adrichem
Delft 1618 – Ternate

na 1648

Constantijn v.d. Bogaerde
* Keulen 1591

 

Cornelis v.d. Bogaerde
komt voor A'dam 1622

Maria
v. d. Bogaerde

* 1637

Maria
v. d. Bogaerde

1639-1676
x

A'dam 1661
Adriaan

Roos
† A'dam 1682

Judith
v. d. Bogaerde
† circa 1670

x (2)
A'dam 1658

Cornelis
van Quaelberg

1623-1687

Cornelis
v. d. Bogaerde

x

Maria 
de Helt

Balthasar
v. d. Bogaerde

* 1648

Pieter
v. d. Bogaerde

Batavia 1655-A'dam 1734
x

A'dam/Haarlem 1681
Josina

Oosterlandt
* A'dam 1721

Schema 1. Overzicht van de afstamming van Jasper van den Bogaerde en zijn kinderen uit de Antwerpse Van den Bogaerdes

x (2) vóór 1655
Johanna de Brull
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Dochters van Eva

Een uniek symposium over vrouwelijke familie-historie, 
mtDNA, over jouw oermoeder en hoe haar dochters hier te-
recht kwamen.

Een aantal gerenommeerde sprekers vertelt over de mo-
gelijkheden en hun eigen ervaringen. Zij spreken over de 
lijn waarlangs zij afstammen van onze oermoeder in Afri-
ka. Kwamen hun voormoeders hier als jager of als land-
bouwster? Of behoorden ze tot volksverhuizers die hier te 
paard kwamen en verdreven of knechtten zij hier de eerde-
re bewoners.
Onderdeel van de huidige bewoners van Nederland zijn 
natuurlijk ook van elders naar hier verhuisde of gevluchte 
Joden. En vrijwillig of gedwongen verhuisde vrouwen uit 
Suriname en voormalig Nederlands-Indië.
Tenslotte is ook het gebruik van familiewapens een voor 
vrouwen omstreden zaak. Ook op dit aspect van de vrou-
welijke genealogie wordt ingegaan.
Op donderdag 19 september ben je van harte welkom in 
schouwburg Agnietenhof te Tiel. Er zijn slechts 230 stoe-
len beschikbaar. Reserveer dus snel een plaats.

Ga naar www.DNAinTiel.nl en schrijf je in.

Noten
1. Zie deel 1 in de serie ‘Een Antwerpse familie in Amsterdam. Vertrokken uit 

Antwerpen: Cornelis van den Bogaerde, koopman in Keulen en Amsterdam’
2. SA Amsterdam, Notariële Archieven inv.nr. 282 f. 184v (6-9-1619) (not. Fr. Van 

Banchem) en inv. nr. 163 f. 61-62v (16-5-1620). Zie ook: P.W. Klein, ‘De Trippen in 
de 17e eeuw’, Assen 1965, p. 219, 222.

3. Gijs Kruijtzer, ‘Pomp Before Disgrace: A Dutchman Commissions Two Golconda 
Miniatures on the Eve of the Mughal Conquest’, in: ‘Journal of the David Collec-
tion’, Copenhagen 2010, p 161-184.

4. Marion Peters en Ferry André de la Porte, ‘In steen geschreven. Leven en 
sterven van VOC-dienaren op de Kust van Coromandel in India’, 2002.

5. Mr. P.C Bloys van Treslong Prins, ‘Het Landsarchief te Batavia’, in: De Navor-
scher’ 82 (1933), p. 262-263.

6. Joannes Esgers, ‘De Ydelheit van den mensche, vertoont in een lykreden uit 
Psalm CXLIV: 4. By gelegentheit van het zeer schielyk afsterven van den 
Eerwaerden, Godzaligen en Welgeleeerden Heere Cornelius van den Bogaerde, 
in zyn leven laest Predikant te Amsteldam, door deszelfs amptgenoot Joannes 
Esgers’ [gedrukt] te Amsteldam by Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden 
MDCCXL.

7. Jasper van den Bogaerde komt in de bronnen ook voor als: Casper (Caspaer) 
en in latere bronnen wordt hij vaak ‘Gaspar’ genoemd. In dit artikel gebruik ik 
standaard de vorm ‘Jasper’.

8. NA, Collectie Van Schinne [tg. 1.10.75.01], inv.nr. 1. Judith van Schinne werd 
geboren te Delft op 24 januari 1593. Dit blijkt uit een briefje dat berust in de 
Collectie Van Schinne, waarop staat ‘De doopceel van Judith van Schinne’. Ove-
rigens staat daar ook op dat zij in 1616 trouwde met Philippus van Adrichem.

9. Het is de vraag of dit voldoende bewijs is voor de aanwezigheid van Balthasar 
op de Molukken. Hij kan immers ook getuige bij absentie geweest zijn, hoewel 
dat in het doopregister niet vermeld wordt. Balthasar van den Bogaerde komt 
door de jaren heen voor in de transportregisters van Amsterdam.

10. Ontleend aan: www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/molukken.html
11. Catharina van Adrichem trouwde op 30 september 1683 te Amsterdam met 

Rijckloff van Goens. Rijckloff van Goes was toen weduwnaar van Louisa 
Brasser, met wie hij op 17 maart 1667 te Colombo (Sri Lanka) getrouwd was. De 
vader van Rijckloff van Goens, eveneens Rijckloff geheten, was tussen 1678 
en 168 gouverneur-generaal van Nederlands Indië. Rijkloff de jonge kwam als 

assistent in 1656 met zijn vader naar Indië. Te Batavia werd hij werkzaam op de 
secretarie. Hij vertrok in 1658 naar Ceylon, waar hij in 1662 lid van de Raad van 
Justitie te Colombo werd. In 1669 als commandant van de retourvloot naar Ne-
derland vertrokken, keerde hij in 1670 als gouverneur van Ceylon terug. In 1679 
werd hij commissaris-generaal van Oost-Indië. In 1680 was hij in Nederland, 
waarna hij als raad naar Batavia terugkeerde. Zie over het leven en de bijzonder 
rijke nalatenschap van Rijcklof van Goens de jonge: A.M. Lubberhuizen-van 
Gelder, ‘Rijklof van Goens, de jonge, en zijn bezittingen’, Brill Online booksand-
journals.brillonline.com.

12. W. Coolhaas, ‘Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan 
Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie’, deel II: 1639-1655, ’s-Gra-
venhage 1964, p. 23.

13. ‘De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662, deel IV 1655-
1662, uitgegeven door J.L Blussé, N.C. Everts, W.E. Milde en TS’Ao Yung-Ho, Den 
Haag 2000, p. 71-72 (NA VOC 1218, f.240v): ‘Op den 24en december ende 3en 
februarij verleden waren van Batavia naer Nederlandt t’zeyl gegaen 10 grote 
schepen met een cargasoen ter monture ƒ 2.711.914:2:3 / onder de vlagge van 
den E. heere Gaspar van den Bogaarden’.

14. Mansell G. Upham, ‘What can’t be cured, must be endured ... Cape of Good Hope – 
First marriages & baptisms (1652-1665): ‘Woonsdach den 26en April ao 1656. Den 
adsistent Jan Woutersz. van Middelburch, jonghman, jegenwoordich bescheijden 
in dese fortresse, sich in trouwbeloffte hebbende begeven met d’eerbare jonge 
dochter Catharina Anthonis, geboortich van Zalegon in Bengale, gewesene slavin 
van d’E. heer Caspaer van den Boogaerden, Extraordinaris Raedt van India ende 
Commandeur van dese jaerse retourvlote ende by Sijn E. alhier op hae versoucq 
in volle vrijdom gestelt ende dierhalven versoeckende om haer metten anderen 
wettelijck in den heijligen H. echten staet te mogen laeten bevestigen ...’ De 
resolutie van 21 mei 1656 werd ondertekend door Jan van Riebeeck. Voor het 
vrijkopen van slaven moest een grote som geld betaald worden.

15. Hij was op 11 februari 1661 getuige voor zijn dochter Maria van den Bogaerde, 
die toen te Amsterdam in ondertrouw ging met de weduwnaar Adriaen Roos. 
Het huwelijk vond plaats te Haarlem.

16. Vermelding in DBNL, gebaseerd op A.J. van der Aa, ‘Biographisch woordenboek 
der Nederlanden’, deel 2, eerste en tweede stuk (1854, p. 766.

17. De Navorscher 82 (1933), p. 263



216  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 4

PORTRET

Zeerijp gem. ‘t Zandt 5 september 1819, landbouwer, 
overleden Stedum 8 juli 1895, zoon van Fiepke Jurjens 
Coolman (landbouwer) en Elizabeth (Lyzabeth) Harms 
Eenkema. Hij trouwt (1) Usquert 15 juni 1846 Martje 
Hiepkes Boukema, geboren Usquert 23 maart 1823, 
overleden Zeerijp 26 mei 1848, dochter van Hiepke 
Eppes Boukema (landbouwer) en Trijntje Nannes Cool-
man (landbouwster).

4.  Krijn Sieuwkes Noordhof, volg II-1.
5.  Siepke Sieuwkes Noordhof, geboren Middelstum 19 

november 1830, overleden aldaar 28 oktober 1914, 
trouwt Middelstum 4 april 1856 Tonnis Jans Wierse-
ma, geboren Middelstum 8 juli 1826, landbouwer, over-
leden aldaar 28 juli 1917, zoon van Jan Meinderts Wier-
sema (landbouwer) en Anje Tonnis Dijkema.

6.  Klasina Sieuwkes Noordhof, geboren Middelstum 19 
januari 1833, overleden aldaar 24 oktober 1838.

7.  Klaas Sieuwkes Noordhof, geboren Middelstum 10 juli 
1836, overleden aldaar 9 september 1849.

Sieuwke, de jongste van drie overlevende broers, begon als 
molenaar en eindigde als landbouwer te Middelstum. Mijn 
betovergrootouders waren geliefde en zeer trouwe leden 

I.  Sieuwke Krijns Noordhof, zoon van Krijn Jans Noordhof 
(landbouwer en Doopsgezind leraar te Huizinge) en Hei-
lina Hendrikus Wibbens (boerin), geboren Toornwerd 10 
mei 1803 (doopsgezind), pel- en oliemulder, landbouwer, 
wethouder, organist en lid van de Provinciale Staten van 
Groningen, overleden Middelstum 13 januari 1882, trouwt 
Middelstum 10 juli 1822 Trientje Klazens Oost (zijn nicht), 
geboren Oosterburen gem. Middelstum 25 oktober 1803 
(doopsgezind), landbouwersche, overleden Middelstum 7 
april 1888, dochter van Klaas Jans Oost (landbouwer) en 
Menschje Pieters van der Molen (landbouwersche).
Uit dit huwelijk:
1.  Mensina Sieuwkes Noordhof, geboren te Middelstum 

op 16 mei 1823, overleden aldaar op 13 april 1900, 
trouwt Middelstum 29 mei 1846 Freerk Pieters van 
der Molen, geboren Huizinge 26 september 1813, over-
leden Middelstum 1 maart 1907, zoon van Pieter Freer-
ks van der Molen en Anje Leues Huizinga.

2.  Krijn Jans Sieuwkes Noordhof, geboren Middelstum 21 
april 1825, overleden aldaar 27 juni 1826.

3.  Heilina Sieuwkes Noordhof, geboren Middelstum 9 
december 1826, overleden Stedum 10 oktober 1914, 
trouwt 18 juli 1851 Jurjen Fiepkes Coolman, geboren 

Trientje Klazens Oost  
en Sieuwke Krijns Noordhof
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van de Doopsgezinde 
gemeente. Jarenlang 
was hij organist van 
de Doopsgezinde kerk 
te Huizinge. Ook in de 
burgermaatschappij was 
Sieuwke prominent aanwe-
zig op diverse terreinen. Hij 
was een sociaal voelend mens. 
In zijn jonge jaren ageerde hij met 
zijn broer Jan, verenigd met vrienden als Reinders, Zijlker en 
Wilkes in een soort geheim genootschap, tegen in hun ogen 
allerlei misstanden in de maatschappij. Ze gaven een krantje 
uit ‘De Ommelander’ met nogal opruiende artikelen. Hun ac-
ties bleven niet onopgemerkt in Den Haag en werden daar als 
gevaarlijk aangemerkt. Strafmaatregelen bleven niet uit. Ge-
volg was, onder andere, het zogenaamde ‘drukproefproces’. 
Deze affaire leidde mede tot de grondwetsherziening van 
Thorbecke in 1848.

II-1. Krijn Sieuwkes Noordhof, geboren Middelstum 1 decem-
ber 1828, gedoopt aldaar 8 maart 1849 (doopsgezind), 
landbouwer, wethouder, loco gemeentesecretaris, over-
leden Middelstum 11 juni 1910, trouwt (1) Middelstum 16 
november 1858 Martje Cornelis Eenkema, geboren Zijl-
dijk 23 maart 1835, gedoopt 30 april 1854 (doopsgezind), 
overleden Middelstum 24 november 1862, dochter van 
Cornelis Berends Eenkema (landbouwer) en Bauke Pie-
ters Voorwerk; trouwt (2) Middelstum 26 mei 1865 Martje 
Luilofs Eenkema, geboren Oosternieland 15 februari 
1842 (doopsgezind), landbouwersche, wonende te Oos-
ternieland, Oldenzijl, Middelstum, overleden Toornwerd 
gem. Middelstum 3 september 1915, dochter van Luilof 
Berends Eenkema (landbouwer, tapper en rentenier) en 
Elizabeth Melles Doornbos.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Trijntje Krijns Noordhof, geboren Middelstum 22 au-

gustus 1859, overleden aldaar 25 januari 1860.
2.  Sieuwke Krijns Noordhof, geboren Middelstum 2 no-

vember 1860 (doopsgezind), landbouwer, wonende 
te Roodeschool gem. Middelstum, overleden aldaar 
30 mei 1918, trouwt Middelstum 3 mei 1889 Trientje 
Tonnis Wiersema (zijn nicht), geboren Middelstum 19 
december 1864, wonende te Roodeschool gem. Mid-
delstum, Middelstum, Bedum en Groningen, overle-
den Middelstum 9 april 1944, dochter van Tonnis Jans 
Wiersema (landbouwer) en Siepke Sieuwkes Noord-
hof.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Claas Krijns Noordhof, geboren Middelstum 25 juni 

1866 (doopsge-
zind), landbouwer, 
ongehuwd over-

leden Toornwerd 
gem. Middelstum 

14 mei 1949.
4.  Lulof Krijns Noord-

hof, geboren Middelstum 
21 december 1868, land-

bouwer, overleden te Wester-
wijtwerd 30 mei 1908, trouwt 24 april 1903 Eltje Doe-
wes Friezema, geboren Westerwijtwerd 29 januari 
1875 (doopsgezind), huisvrouw, overleden Garnwerd 
29 september 1940, dochter van Doewe Wijbrands 
Friesema (landbouwer) en Anje Cornelis Ausema.

 Zij trouwt (2) Middelstum 2 mei 1927 Michiel Wiersum, ge-
boren Wierhuizen gem. Eenrum 6 mei 1873, predikant, wo-
nende te Garnwerd, overleden Groningen 10 oktober 1955, 
zoon van Tjaart Siwerts Wiersum en Trijntje van Dijken. 
(Hij is eerder getrouwd te Kloosterburen op 12 april 1902 
met Jantiena Elizabeth Meijer, geboren te Hornhuizen 
gem. Kloosterburen in het jaar 1879, overleden te Wester-
wijtwerd op 23 december 1922.)
5.  Trientje Krijns Noordhof, geboren Middelstum 24 fe-

bruari 1872 (doopsgezind), landbouwersche, wonende 
Middelstum, Usquert en Haren, overleden aldaar 9 
september 1948, trouwt Middelstum 23 april 1897 Be-
rend Kornelis’ Westerdijk, geboren Usquert 31 decem-
ber 1866 (vrijzinnig), landbouwer, wonende te Usquert 
en te Haren, overleden te Groningen 5 februari 1958, 
zoon van Cornelis Ewes Westerdijk (landbouwer) en 
Geertruid Sierts Bouwman (landbouwersche).

Mijn overgrootvader Krijn volgt zijn ouders op op de boerderij 
te Middelstum, aanvankelijk als huurder. In 1863 vindt er boe-
delscheiding plaats, waarbij Krijn deze boerderij koopt. Krijn 
is een actieve intelligente man. In zijn jonge jaren is hij bij het 
spelen met pijl en boog een oog kwijtgeraakt. De prothese is 
op de foto duidelijk te zien.
Martje, weduwe geworden, laat een huis bouwen op eigen 
grond aan het Boterdiep, waar ze tot haar dood blijft wonen 
met haar ongetrouwde zoon Claas.

Kineke Beintema- Meijer

Foto’s van Trientje Klazens Oost en Sieuwke Krijns Noordhof zijn ge-
maakt door J. H. Egenberger te Groningen. 
De foto’s van Martje Cornelis Eenkema en Krijn Sieuwkes Noordhof zijn in 
1865 genomen door Fr. Jul. Von Kolkow, hoffotograaf van z.k.h. Prins Hen-
drik der Nederlanden te Groningen.
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Gerrit van der Roest, zoon van Dirk van der Roest (1845-1898) 
en Gerdina Maria Vellekamp (1839-1917)1, geboren Amster-
dam 8 april 1876, van beroep stukadoor, aannemer van stu-
kadoorswerken, makelaar, overleden Amsterdam 21 februari 
1928, trouwt Amsterdam 21 februari 1901 Margaretha Rebek-
ka van Zweden, dochter van Johannes Cornelis van Zweden 
(1849-1900) en Rebekka Wilhelmina Hillenius (1852-1910), 
geboren Den Helder 10 april 1878, overleden Amsterdam 28 
januari 1951.
De foto’s, afbeelding 1 en 2, zijn genomen circa 1900, afbeel-
ding 2 is gemaakt door Koene & Büttlinghausen, Heeren-
gracht 150 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk van der Roest, geboren Amsterdam 24 december 

1901, stukadoor (1917-1950), vakverenigingsbestuurder 
ANB (Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond) (1951-
1961), overleden Amsterdam 3 juli 1963. Vader van de in-
zender.

2.  Johannes Cornelis van der Roest, geboren Amsterdam 
2 april 1904, stukadoor, overleden Amsterdam 15 januari 
1971.

3.  Gerdina Maria van der Roest, geboren Amsterdam 4 au-
gustus 1909, overleden Purmerend 9 april 2005.

Gerrit van der Roest  
en Margaretha Rebekka van Zweden

Na het overlijden van zijn vader heeft Gerrit van der Roest 
samen met zijn neef Gerhardus Johannes van der Roest (1875-
1962), zoon van Gerhardus Johannes van der Roest (1852-
1914) en Wilhelmina Ernstina Kixs (1852-1923) de leiding van 
het in 1837 door hun grootvader Geurt van der Roest (1812-
1883) opgerichte stukadoorsbedrijf in handen gekregen.

1. Stukadoor Getuigschrift 1917 van D. vd Roest
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Door ziekte en het vroege overlijden van zijn vader (Dirk 1845-
1898) was het bedrijf wat ingedommeld maar de beide neven 
hebben met grote voortvarendheid het bedrijf weer op poten 
gekregen. Het stukadoorswerk van grote projecten in o.a. de 
Staatsliedenbuurt en de woningen in Tuindorp Nieuwendam 
rond het Purmerplein in Amsterdam werden met veel man-

kracht uitgevoerd. In 1937 werd het 100-jarig bestaan herdacht 
en rond 1950 werd het bedrijf, wegens gebrek aan opvolging, 
overgenomen door het Stukadoorsbedrijf R. van Delft.

Na het overlijden van Gerrit van der Roest (1876-1928) moest 
er voor de boedelverdeling een ‘Voorraadlijst van aanwezi-
ge materialen, gereedschappen en inventaris per 1 Februari 
1928’ worden opgemaakt. Die lijst geeft o.m. een interessant 
overzicht van de toen aanwezige steigerdelen, witladders en 
schuifladders.
Zo waren er 532 steigerdelen in lengte variërend van 2 tot 7 
meter met een totale lengte van 1948 meter die voor 25 cent 
per meter werden vermeld. Dan waren er 57 enkele- en dub-
bele ladders met variërend van 7 tot 52 sporten. Om tot een 
waardebepaling daarvan te komen heeft men het aantal spor-
ten berekend en dat waren er 1237 die voor 35 cent per sport 
werden opgenomen.

Ruud van der Roest

2. Bouw Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord (1924-1934), het gehele project is inmiddels een Rijksmonument

3. Dankbetuiging 100 jarig bestaan
Noot
1. Gens Nostra 67(2012) blz. 78
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We hebben als genealogen weer eens het voor en tegen van ‘gewo-
ne’ boeken en e-books besproken.
Uiteraard kwamen we er niet uit. Beiden hebben voordelen. Voor 
genealogen is het een groot voordeel dat oude genealogische 
boeken gedigitaliseerd worden en nu voor velen gemakkelijker zijn 
‘aan te schaffen’. Oude boeken waren vaak moeilijk te vinden en 
prijzig. Veel werken kun je nu gewoon binnenhalen. Bovendien gaat 
zoeken in een pdf sneller dan in een index. Als het boek er al een 
heeft. Maar papier in je handen geeft dat speciale gevoel!

Deze discussie viel mooi samen met het verzoek of ik eens iets 
over pdf’s wilde schrijven.
De bestandsindeling pdf (Portable Document Format) is sinds (on-
geveer) 1993 een standaard voor de uitwisseling van elektronische 
documenten en formulieren. Diverse tijdschriften verschenen als 
pdf op CD-roms/DVD’s, onder andere Gens Nostra, jaarboek Cen-
traal Bureau voor Genealogie 1947-2010, Nederlands Patriciaat, 
de Etstoel, De Nederlandsche Leeuw 1883-2008 enz. In één map 
gezet kunt u ze allemaal tegelijk doorzoeken.

Als u vergeefs probeert een pdf-document te openen, dan is het 
mogelijk dat het aansturingsprogramma nog niet op uw pc is geïn-
stalleerd. Adobe Acrobat Reader is de wereldstandaard voor het 
betrouwbaar weergeven, afdrukken en annoteren van pdf-docu-
menten. Deze is gratis te downloaden op https://get.adobe.com/
nl/reader. Niet in elke versie zijn alle mogelijkheden te gebruiken, 
soms moet er voor meer uitgebreidere versies betaald worden.
Op https://helpx.adobe.com/nl/reader.html kunt u zien wat u allemaal 
met Acrobat kunt doen en daar staan de meest gestelde vragen.

In een pdf kunt u zoeken met ctrl f. Er verschijnt dan rechtsboven 
een zoekscherm. Als u daar een zoekterm intikt wordt in uw do-
cument het gevraagde woord gemarkeerd. Enter brengt u steeds 
naar het volgende item. Dit commando werkt ook in een tekstdo-
cument en op een internetpagina.
Zelf zoek ik meestal met ctrl shift f. Er komt dan op de linker- of 

rechterzijde van de site een zoekscherm (zie illustratie) met Waar 
wilt u zoeken? (huidige document of alle pdf-documenten) en Welk 
woord of welke woordgroep wilt u zoeken? (hele woorden, hoofd-
letters, Bladwijzers opnemen en Opmerkingen opnemen). Maak 
hieruit eventueel een keuze. Tik een zoekterm en geef Enter. U 
krijgt nu de zoekresultaten keurig in een lijst met een deel van het 
resultaat. U kunt nu meteen zien of het van toepassing is.

Als ik in een archiefinstelling foto’s maak van aktes, dan fotogra-
feer ik altijd een papiertje mee waarop ik het toegangsnummer en 
naam, inventarisnummer, datum akte en naam van de hoofdper-
soon schrijf. Reuze handig, ook al zeg ik het zelf. Daarna zet ik de 
afbeeldingen thuis in de computer, selecteer ze allemaal en ga met 
de rechter muisknop ingedrukt naar de bovenste foto en geef daar 
Naam wijzigen. Dat doe ik dus. Alle foto’s krijgen nu automatisch 
deze naam met de toevoeging (1) (2) enz. en gaan in een mapje met 
dezelfde naam.
Mocht mijn computer er een zootje van maken dan staat op elke 
afbeelding toch nog precies de benodigde informatie.

Ton Bosch gaf de volgende tip om zo’n groep permanent bij elkaar 
te houden. ‘Selecteer de afbeeldingen in de gewenste map, ga naar 
de bovenste foto en geef met de rechter muisknop het commando 
Printen (of Afdrukken). Bij Printer selecteert u pdf, waarna een naam 
wordt gevraagd. Geef die. Na Enter geven staan ze netjes in één do-
cument. Wel eerst alles leesbaar zetten.’ Omdat mijn pc weigert pdf’s 
weg te schrijven, schrijf ik het weg als Microsoft XPS Document Wri-
ter. Dit geeft hetzelfde resultaat, netjes in één document.

Karel gaf een mogelijkheid om, voor de mensen waar de pc ook 
niet mee wil werken, toch pdf’s weg te schrijven: ‘Het programma-
tje Primopdf (www.primopdf.com) is een uitstekend tool om even 
een pdf te maken. Het installeert zich als een extra printer. Dus 
gewoon opdracht Print en de juiste printer kiezen. Het programma, 
een heel klein venstertje, kent drie kwaliteiten voor de output. Bij-
komend prettige voordeel: je kunt meerdere documenten tot één 
pdf samenvoegen. Ik gebruik het al jaren, gratis!’

Staat een afbeelding in uw pdf gedraaid, dan is die gemakkelijk por-
tret (staand) te maken door op de afbeelding te gaan staan en na 
het indrukken van de rechter muisknop Rechtsom draaien te kiezen. 
(Linksom mag ook of Met de klok mee). Of door het tegelijk indruk-
ken van de toetscombinatie Ctrl Shift +.
Soms wilt u van een pdf slechts een deel bewaren en er een aparte 
pdf van maken. De werkwijze: Open de pdf en zie op welke bladzij-

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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den uw nieuw te maken pdf staat. Selecteer Printen of Afdrukken. 
Selecteer bij printer pdf of print to pdf en kies bladzijdenummers. 
Geef Enter en een nieuwe naam en locatie en voila. Uw nieuwe do-
cument is gereed. Mits dit in uw versie Acrobat kan.

Lukt dit niet, dan is er een andere optie om toch pdf te verkrijgen. 
Splitsen via een internetpagina, bijvoorbeeld https://smallpdf.
com.
‘Wij maken PDF eenvoudig’, zeggen ze op hun site. U heeft keus uit 
een groot aantal opties zoals pdf verkleinen, bewerken, samenvoe-
gen, splitsen, ondertekenen enz.
Wij selecteren Splits PDF en droppen onze te splitsen pdf in het 
paarse vlak via Kies bestand.
Na het uploaden heeft u keus uit twee opties.
Wij kiezen voor Selecteer pagina’s die je wilt extraheren (uitpak-
ken) en geven Kies opties. Daarna klikken op de pagina’s die u wilt 
selecteren, geef Splits pdf waarna u uw nieuwe pdf kunt downloa-
den. Bij de naamgeving is het handig de originele bron hierin te ver-
melden. Maak voor de zekerheid eerst even een kopie van het ori-
gineel, je weet maar nooit. Gratis kunt u twee taken per uur doen, 
voor meer dient u te betalen.

ComputerTotaal van mei 2018 waarschuwt voor het risico van het 
uploaden van pdf’s. Wees hiervan bewust en upload geen privéza-
ken. Het blad noemt ook nog enige websites voor het bewerken 
van pdf’s. Dit zijn onder andere pdfescape.com, pdffiller.com en 
pdfzorro.com. Ik controleerde ze niet.

Tot voor kort maakte ik van een website die me interessant leek 
een print of schreef hem weg als Favoriet. Een minder kostbare/
handiger manier is de site op te slaan als pdf. Werkwijze: U selec-
teert - nadat u het commando Afdrukken heeft gegeven - bij Wijzi-
gen, Opslaan als pdf in plaats van de geselecteerde printer.

Ik ben er niet voor om in boeken te schrijven. Een ander verhaal be-
treft het plaatsen van opmerkingen in een pdf. Die kunt u ten allen 
tijde later weer verwijderen. Hoe werkt dit? Kies Gereedschappen 
(rechts naast Start) en Opmerkingen. Er verschijnt nu boven uw 
document een rij gereedschapjes (zie illustratie). De eerste twee 
hebt u nodig. Klik op Notitie toevoegen, selecteer pictogram er-
naast (Tekst markeren) en doe dat. Rechts verschijnt nu een vakje 
met daarin Eigenaar en tijd. Hier kunt u uw opmerkingen tikken. 
Wilt u tekst uit een pdf halen, dan kunt u dat gemakkelijk door met 

de cursor bij de gewenste tekst te gaan staan, de rechtermuisknop 
in te drukken en Gereedschap Selectie geven. Tekst selecteren, 
Kopiëren geven (onder Bewerken, balk bovenin) en plakken in uw 
tekstdocument of de bladzijden als nieuw document wegschrijven. 
In sommige versies werkt 'gewoon' blokken ook.
Ter inspiratie noem ik nog enige, voor genealogen interessante, 
boeken die ik via www.books.google.nl en www.dbnl.org heb ge-
vonden en gedownload.
Wilt u er zeker van zijn dat u alleen de gratis pdf-boeken krijgt, dan 
'moet' u, na het intikken van de gezochte woorden, Tools selecte-
ren (onder zoekscherm) en bij Alle boeken het onderste item Gra-
tis eBooks via Google aanvinken.

*  Das gelehrte Ostfriesland is een Duitstalig boekwerk uit 1787 
waarin Nederlanders die in die streek als geleerde werkzaam wa-
ren worden beschreven.

*  Geslacht-stam en wapen-boek waarin voorkomen de voornaam-
ste adelijke en aanzienlijke familien beschrijft in diverse delen 
(per letter) deze families. De boeken zijn in 1775 uitgegeven.

*  Straffen door de eeuwen heen. De beul, het tuchthuis en de ge-
vangenis. Het is geschreven door H. Steensma en uitgegeven in 
1982.

*  Naamregister der heeren militaire officieren den Capitein gene-
rael en veldmarschalk (1781).

*  Naamlyst der plantagien en gronden in de colonie Suriname is 
een boek uit 1784 en telt 84 bladzijden. A. van den Kroes en Anth. 
Capel schreven het.

*  Digitaal gouddelven is een handleiding voor het zoeken op Delp-
her, de site met miljoenen boeken, kranten en tijdschriften uit 
de periode 1618-1995. De link is www.kb.nl/nieuws/2015/digi-
taal-gouddelven-bij-de-kb. Soms werkt dit niet, tijp dit dan in op 
google.nl.

*  De twaalf delen van Monumenten in Nederland van Ronald Sten-
vert (en anderen) verkrijgt u na het aanklikken van Monumenten 
in Nederland op de site www.dbnl.org/tekst/sten009monu00_01 
(underscore tussen 00 en 01). Selecteer gewenste provincie en 
klik daarop. Dit geeft meer info aan de linkerkant, zoals verant-
woording en in de middenkolom de steden, dorpen en monumen-
ten die in het boek staan. Het aanklikken van downloads > geeft 
mogelijkheid van doorbladeren of downloaden. Voor de mensen 
die liever papier hebben: Ze zijn nog te koop.

Https://archive.org/details/americana&tab=collection heeft 
24.214 Nederlandstalige boeken op zijn site, waaronder tientallen 
exemplaren van Boekzaal der geleerde wereld. U kunt ze lezen en 
downloaden op deze site van American Libraries. De volledige titel 
van de serie is Maendelykse uittreksels, of Boekzael der geleerde 
werelt. In deze boekenserie, die begon in 1715, staan berichten over 
nieuwe en vertrekkende hoogleraren, vacante predikantsplaatsen, 
beroepingen, afscheidsdiensten, levensbeschrijvingen enz. uit het 
gehele land. Men verzocht ook lezers die iets mede te delen had-
den dit door te geven. "Wy zullen het dankbaerlyk ontfangen met 
eerlyke meldinge", staat in het voorwoord.
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François Voogt (Vogt, Voges), 
een leven als binnen-scherprechter 

te Amsterdam, 1730-1762

Geneagram 1. Opstelling van de Duits-Nederlandse scherprechtersfamilie Vogt (Voogt, Voges)
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Een vervolg op de in deel 1 opgetekende levensschets van een Amsterdamse binnen-
scherprechter. Na 32 jaar eerlijke en trouwe dienst werd François Voogt uiteindelijk 
gearresteerd en in het tuchthuis opgesloten. Hij had een dubbelleven geleid. Tijdens de 
bekende sodomieprocessen was hij als scherprechter aangetreden als de folteraar en 
strafvoltrekker, terwijl hij als homosexueel medeburger zelf ook deelgenoot was geweest 
van vele geneugten.

Genealogie
I.  Marten Vogt (Voigt), geboren Büren circa 1600-1605 

(‘Meister Martten Voigt von Bühren, Stiffts Padelborn 
juravit’1), scherprechter (pachter) te Peine 1629-1634, 
scherp rechter te Hannover 1634-1663 (per 21 april 16342), 
woonde Hannover/Altstadt in de scherprechterswoning 
aan de ‘Kleiner Wolfshorn’ (nr. 68)3, begraven Hannover 
(Marktkirche, luth.) 27 december 1663, trouwt circa 1628 
Ike (‘Iggeken’) Clauss (Klages)4, ‘Iggeken Clauß, M[eister] 
Frantz Scharffrichters Tochter’, geboren circa 1608, over-
leden nà 16855, dochter van Franz Clauss (sedert 1608 
scherprechter te Lemgo en sedert 1609 tevens scherp-
rechter voor het graafschap Lippe) en Maria Meisner.
Uit dit huwelijk:
1.  David Vogt (Voigt), geboren begin 1629, begraven Han-

nover (Marktkirche, luth.) 17 augustus 1656 (als: ‘M. 
Marten Vogts des Nachrichters Sohn David’).

2.  Franz Matthias Vogt (Voigt), volgt II.
3.  Diederich Vogt (Voigt), geboren en overleden Peine 

1632.
4.  Caspar Vogt (Voigt), geboren circa 1633 (in 1659 was 

hij 26 jaar oud), begraven Hannover (Marktkirche, 
luth.) 26 maart 1660 (‘Meister Marten Vogdes des 
Nachrichters sohn Caspar’).

5.  Margareta Ursula Vogt (Vogdes, Voigt), gedoopt Hanno-
ver (Marktkirche, luth.) 29 oktober 1635 (als: ‘Marten N. 
Dochter’), begraven Hamelen (Bonifatii, luth.) 2 februari 
1664 (als: ‘Meister Statz seine Fraw begraben’)6, trouwt 
Hannover (Marktkirche, luth.) 16 september 1658 (als: 
‘Jungf. Margreta Ursula Vogdes, Meister Merten Vogdes 
Nachrichters alhier Tochter [mit] Meister Statz Fahner, 
Nachrichter zu Hameln’) Stats (Statz) Fahner, geboren [Ha-
melen] circa 1610, scherprechter te Hameln (en de ambten 
Lauenau, Springe, Ärzen en Polle), begraven Hameln (Bo-
nifatii, luth.) 27 juni 1684, weduwnaar van Anna Görteler 
(Gördeler, Gürtler)7, (begraven Hamelen/Bonifatii/luth. 21 
maart 1658), zoon van Hans (Christoffer) Fahner (Vaener, 
Vaner) (scherprechter te Hameln 1586-1641) en Catharina 
N.; hij trouwt (3) 1664 Ilse Marie von der Havestadt (Else 
Maria vander Hoofstadt), gedoopt Celle (Stadtkirche, 

luth.) 6 december 1646, begraven Hamelen (Bonifatii, 
luth.) 9 juni 1715, dochter van Claus von der Havestadt 
(scherprechter te Lübbecke, daarna te Celle) en Marie 
Ewerts (von Oldenburg). Zij trouwt (2) Hamelen (Bonifa-
tii, luth.) 1 mei 1685 Hans Hinrich (Hendrick) Pfeffer, ge-
doopt Vorsfelde (luth.) 25 augustus 1658, scherprechter 
te Hamelen, begraven Hamelen (Bonifatii, luth.) 27 april 
1734, zoon van Hans (Henrich) Pfeffer (scherprechter te 
Vorsfelde, daarna te Braunschweig) en Regina Frölich.
Uit dit huwelijk:
a.  Martin Jacob Fahner, gedoopt Hamelen (Nikolai, 

luth.) 12 september 1659.
b.  Hans Friedrich Fahner, gedoopt Hamelen (Nikolai, 

luth.) 19 augustus 1661.
c.  Statz (Statsius) Fahner, gedoopt Hamelen (Nikolai, 

luth.) 30 november 1662, ‘Feldmeister’ te Suhl, circa 
1720 te Ziegenrück en circa 1732 wederom te Suhl, 
trouwt Suhl 28 februari 1696 Justina Maria Litsch, 
geboren circa 1678-1679, begraven Suhl 3 juni 1736, 
dochter van Peter Litsch uit Molwitz, en N.N.8

6.  Anna Vogt (Voigt), gedoopt Hannover (Marktkirche, luth.) 
16 december 1637 (als: ‘Meister Marten N. Dochter’), be-
graven Hannover (Marktkirche, luth.) 23 augustus 1640 
(als: ‘M. Marten Scharfrichters Kind’).

7.  Elisabeth Vogt (Voigt), gedoopt Hannover (Marktkirche, 
luth.) 31 januari 1639 (als: ‘Meister Marten des Scharfrich-
ters Dochter’), overleden Uetze 30 januari 1707 (als: ‘Elisa-
beth Voigdts, Mr. Henrich Frölichs Schar frichters allhie 
Ehefrau’), trouwt Hannover (Marktkirche, luth.) 3 novem-
ber 1664 (als: ‘Jungf. Elisabeth Vogdes, Meister Marten 
Vogdes Nachrichters alhier sehl. eheliche Tochter [mit] 
Meister Heinrich Frölich, Nachrichter zu Uetze’) Heinrich 
(Wiechmann) Frölich, gedoopt Bockenem 5 november 
1639, scherprechter te Uetze, overleden Uetze 23 novem-
ber 1712, zoon van Claus Frölich (scherprechter te Boc-
kenem, daarna te Braunschweig) en Anna Meissner.

8.  Hans Marten Vogt (Voigt), gedoopt Hannover (Marktkir-
che, luth.) 2 april 1641 (als: ‘M. Merten N. des Scharfrich-
ters [Sohn] Martin’), begraven Hannover (Marktkirche, 

Deel 2: Genealogische opstelling
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luth.) 6 april 1641 (als: ‘M. Marten des Scharfrichters Kind’).
9.  Hans Jacob Vogt (Voigt), gedoopt Hannover (Marktkirche, 

luth.) 11 maart 1642 (als: ‘M. Marten des Scharfrichters 
Sohn Hans Jacob’), op 12 september 1659 nog in leven 
(peetvader in Hamelen).

10.  Hans Vogt (Voigt), gedoopt Hannover (Marktkirche, luth.) 
9 oktober 1643 (als: ‘M. Marten des Scharfrichters Sohn’), 
begraven Hannover (Marktkirche, luth.) 6 juni 1646 (als: 
‘Meister Marten des Nachrichters Sohn Hans Jacob’).

11.  Ilsa Vogt (Voigt), gedoopt Hannover (Marktkirche, luth.) 15 
juli 1645 (als: ‘Meister Marten des Nachrichters Dochter’), 
begraven Hannover (Marktkirche, luth.) 15 oktober 1648 
(als: ‘M. Martens des Nachrichters Kind’).

12.  Cathrina Margaretha Vogt (Voigt), gedoopt Hannover 
(Marktkirche, luth.) 2 april 1647 (als: ‘M. Marten des Schar-
frichters Dochter Cathrina Margaretha’), begraven Han-
nover (Marktkirche, luth.) 29 augustus 1648 (als: ‘M. Mar-
tens des Nachrichters Kind’).

13.  Christoffer Diederich Vogt (Voigt), gedoopt Hannover 
(Marktkirche, luth.) 13 oktober 1648 (als: ‘M. Marten des 
Scharfrichters Sohn Christian Didrich’), begraven Uetze 
5 juli 1671 (als: ‘Didrich Christoff Voigts aus Hannover, Mr. 
Marten Voigts Scharfrichters Sohn, seines Alters 23 Jahr’).

II.  Franz Matthias Vogt (Voigt), geboren circa 1630, scherp-
rechter te Peine 1653-1655, Alfeld 1656-1657, Eldagsen 
1658-(1663) en Hannover 1664-1684, begraven Hannover 
(Marktkirche, luth.) 30 oktober 1684 (‘M. Frantz Vogts der 
Nachrichter still beygesetzt’), trouwt Peine 26 april 1653 
(luth.) Anna Catharina Farnecke, geboren circa 1630, be-
graven Hannover (Marktkirche, luth.) 22 november 1700 
(‘Mstr. Frantz Voigts hiesigen Nachrichters sel. nach-
gel[assene] Wittbe’), dochter van Asmus Farnecke, scher-
prechter te Hildesheim en Peine, en (trouwt circa 1636) 
Anna Fahner ‘de jongere’ (geboren Hamelen circa 1616).
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Margaretha Vogt (Voigt), gedoopt Peine 

(luth.) 10 maart 1654, trouwt Wunstorf (luth.) 24 febru-
ari 1672 Jürgen Darneden (Tornedde, Dernedde), ‘Fil-
lerknecht von Holzminden’, werd als `Scharffrichter 
bey der Milice’ aanbevolen en woonde 1685 als ‘Militair 
Scharffrichter’ te Celle, daarna scherprechter te Celle 
1693-1695/96, overleden [Celle] circa 1695-1696. Hij 
trouwt (2) Altenburg (luth.) 5 dec. 1685 (Anna) Catha-
rina Müller, gedoopt Altenburg (luth.) 15 november 
1667, begraven Braunschweig (Martini, luth.) 9 janu-
ari 1750, dochter van Barthel Müller (scherprechter 
te Altenburg in Thüringen), en Elisabeth (Heylandt?); 
zij trouwt (2) circa 1696 Franz Melchior Voigt (Vogt) 
[=IIIb.], gedoopt Hannover (Marktkirche, luth.) 13 juli 
1671, scherprechter te Hannover 1694-1700 en tevens 
ook te Celle 1696-1700, woonde Celle in de ‘St.-Georg-
strasse in der Masch’, overleden Celle tussen 28 juli-31 
december 1700, zoon van Franz Matthias Vogt (Voigt) 
(scherprechter (zie II.)) en Anna Catharina Farnecke; 

zij trouwt (3) Braunschweig (Martini, luth.) 13 augustus 
1701 Johannes Andreas Pfeffer, geboren Quedlinburg 
(Wiperti, luth.) 23 januari 1683, (plaatsvervangend) 
scherprechter te Hannover 1701-1728 en scherprech-
ter te Braunschweig 1728-1757, overleden Braunsch-
weig (Martini, luth.) 13 augustus 1757, zoon van Johan-
nes Christoph Pfeffer (scherprechter te Salzwedel en 
Braunschweig) en Catharina Magdalena Schlotte.

2.  Hans Caspar Vogt (Voigt), volgt IIIa.
3.  David Henrich Vogt (Voigt), geboren circa 1658, scher-

prechter te Hannover 1684-16949, woonde 1689 te 
Hannover/Altstadt in de scherprechterswoning aan de 
‘Kleiner Wolfshorn’ (nr. 68)10, begraven Hannover (Markt-
kirche, luth.) 20 februari 1694, trouwt Burgdorf (luth.) 10 
mei 1687 Catharina Dorothea Scheermesser, geboren 
[Winsen an der Luhe, district Harburg] circa 1670-1671, 
dochter van Wilhelm Johann Scheermesser (scherprech-
ter te Winsen an der Luhe 1665-1673 en Burgdorf 1673-
1705) en Catharina Maria Sauer (Suhr).
Uit dit huwelijk:
a.  Catharina Margaretha Vogt (Voigt), gedoopt Han-

nover (Marktkirche, luth.) 20 februari 1688 (getui-
ge: de zuster van de vader uit Celle, zie onder II-6.).

4.  Maria Elisabeth Vogt (Voigt), gedoopt Eldagsen (luth.) 
3 november 1660, vermoedelijk begraven Minden 
(Martini, luth.) 7 maart 1682 (als: ‘Meister Hans Kaspar 
Vogts Schwester’). Het kan hier eventueel ook de be-
grafenis betreffen van Dorothea Magdalena, zie onder 
II-7.).

5.  Marten Vogt (Voigt), gedoopt Eldagsen (luth.) 10 sep-
tember 1663, begraven Hannover (Marktkirche, luth.) 
6 mei 1665.

6.  Anna Catharina Vogt (Voges, Voigt, Vogens, Voogd), 
gedoopt Hannover (Marktkirche) 27 juli 1666 (luth.), 
woonde 1688 waarschijnlijk in Celle, lidmaat (luth.) 
Utrecht ‘Tegen de 1ste en 2de Sondag van October’ 
171411, begraven Utrecht (Buurkerk) 18 juni 1743 (ge-
ref.) als: ‘wed[uwe] van Coenraed Dipenbroek, buyten 
de Witte Vrouw-Poort, bij de Kruypersteegh12, laat na 
meerderjarige kinderen’, 8 dragers, 2 gulden, trouwt 
circa 1697-1698 Johann Conrad Diepenbrock (Diepen-
broek), ‘ex comitatu Lippiensi’ (=uit het graafschap 
Lippe), vermoedelijk tot 1699 scherprechtersknecht 
te Hannover [en/of Celle?], plaatsvervangend scher-
prechter te Hannover 1699-1701, vilder te Eldagsen 
1702-(1707), scherprechter te Utrecht 1713-173613, be-
graven Utrecht (Buurkerk/geref.) 13 juli 1736 (als: ‘buy-
ten de Witte Vrouwe Poort, bij de Kruypersteegh, laet 
na sijn vrouw en mondige kinderen’), zoon van Arend 
Diepenbrock, vilder (‘Wrasemeister’) te Horn (Graf-
schaft Lippe), en Anna Margaretha Leefhelm.

 Johann Conrad Diepenbrock was omstreeks 1688 met ze-
kerheid geen vilder in Landringhausen. Het laat zich dan 
ook vermoeden dat hij toen als scherprechtersknecht in 
Hannover werkzaam was en aldaar een liefdesaffaire met 
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de zuster van zijn werkgever (scherprechter David Hen-
rich Vogt [zie II-3.]) opstartte (of resp. andersom). Omdat 
dit ongetwijfeld veel opzien baarde werd waarschijnlijk 
besloten dat ‘M[eister] Frans S[elig] des scharfrichters von 
Hannover tochter’ (=Anna Catharina Vogt) vrijwillig dan 
wel gedwongen naar Landringhausen ging, om aldaar haar 
‘hurenkindt’ [zie II-6a.] ter wereld te brengen. Op 5 maart 
1694 diende ‘M[eister] Frans S[elig] tochter aus Hanno-
ver’ nog als peettante in Landringhausen van een kind van 
de plaatselijk vilder (‘Halbmeister’). Daar dit kind Catrina 
Eleonora genoemd werd, is wel aan te nemen, dat het bij 
de peettante eveneens om Anna Catharina Vogt ging. Dat 
betekent tevens, dat zij op dat moment nog niet getrouwd 
was. De scherprechtersfa milie Vogt (Voges, Voigt, Voogd) 
was zeker nog niet accoord met Johann Conrad Diepen-
brock als schoonzoon respectievelijk zwager, want zo’n 
verbintenis was in hun ogen zeker een ‘mésalliance’, immers 
één vildersknecht (Jürgen Darneden [zie II-1.]) in de familie 
was reeds meer dan voldoende! Toch hielden beiden hard-
nekkig over meerdere jaren aan hun huwelijksplannen vast. 
Uiteindelijk kwam het toch tot een huwelijk. Dit vooral om 
een plaatsvervanger te hebben voor Franz Melchior Vogt 
[zie III-b.], die zich zelf reeds als scherprechter te Celle 
had ingetrouwd, maar tevens 1697 ook tot scherprechter 
van Hannover werd benoemd. En wie zou beter geschikt 
zijn als plaatsvervanger dan een nauwe verwant? Gelijk-
tijdig was een zodanige plaatsvervanging natuurlijk ook 
zeer geschikt als opwaardering van Diepenbrocks stand. 
Onder dit aspect laat zich vermoeden, dat het huwelijk 
Diepenbrock-Vogt op zijn vroegst in 1697 plaatsvond, mo-
gelijkerwijze ook pas in 1698. Want het op 8 februari 1701 
in Hannover begraven ‘Diepenbrock-kind’ kon 1699 (voor 1 
november, als Johann Conrad Diepenbroeck voor de eerste 
maal in Hannover als doopgetuige aantrad) geboren zijn. 
De doop van dit kind en het huwelijk van de ouders zouden 
mogelijk in de Celler voorstad Blumlage, het woonoord van 
de scherprechters, plaatsgevonden kunnen hebben, helaas 
beginnen de kerkboeken hier pas in het jaar 1761.14

Uit dit huwelijk:
a.  Anna Eleonora (Helena) Diepenbrock (Diepenbroek), 

gedoopt Landringhausen (luth.) 19 september 1688 
(onwettig geboren, de ouders waren toen nog niet 
getrouwd), lidmaat (luth.) Utrecht ‘Tegen de 1ste en 
2de Sondag van October’ 171415, lidmaat (luth.) Dor-
drecht 22 december 1733, overleden Middelburg 9 
september 1763 (adres: Ooststraat), begraven Mid-
delburg (Blauwe Steen) 14 september 1763, trouwt 
circa 1713 Christophorus Döring/Deuring(h), ‘van 
Wonsdorp’ (=Wunstorf)16, geboren circa 1690, ver-
moedelijk tot 1713 vildersknecht te Wunstorf (bij 
Hannover), daarna scherprechtersknecht te Utrecht 
1713-1720, scherprechter te Breda 1720-1734 en 
Dordrecht 1734-1738, lidmaat (luth.) Utrecht ‘Tegen 
de 1ste en 2de Sondag van October’ 171417, lidmaat 
(luth.) Dordrecht 22 december 1733, begraven Dor-

drecht (Grote Kerk, geref.) 19 november 1738 (als: 
‘Mr. Christoffel Duering inde Vriesestr[aat], laat kin-
deren naa’), vermoedelijke zoon van Johannes Döring 
(scherprechter te Rotenburg (Fulda) 1695-169818) en 
N.N.

b.  kind, geboren circa 1699, begraven Hannover 
(Marktkirche, luth.) 8 februari 1701.

c.  Sophia Charlotte Diepenbrock (Diepenbroek), ge-
doopt Eldagsen (luth.) 25 april 1702, lidmaat (luth.) 
Haarlem 5 april 1733, begraven Kampen (Buitenkerk, 
geref.) 27 september 1779, trouwt (1) Utrecht (voor 
de schepenen) 22 mei 1728 Jurien van Anhold, ge-
doopt Nijmegen (Stevenskerk, geref.) 3 maart 1697 
(getuigen: Flip Snijder, Elisabet van Anhout), scher-
prechter te Aken 1719-1731, begraven Nijmegen (St. 
Stevenskerk, geref.) 18 april 1731 (grafnr. 439, als: 
‘De Scherprigter van Aaken Jurrien van Aanholt’)19, 
weduwnaar van Adelheid Hubers, zoon van Andries 
van Anholt (Aanhout, Anhold) (scherprechter te 
Nijmegen 1693-1724) en Anna Elisabeth Schneider 
(Snijder); ondertrouwt/trouwt (2) Haarlem (geref.) 
16 januari/15 februari 1735 (geref.) Hans Jurijen Snij-
der (Schnider), gedoopt Kampen (Broederkerk, 
geref.) 25 oktober 1696, assistent-scherprechter 
te Kampen (1715)-1720, scherprechter aldaar 1721-
175920, scherprechterseed per 30 december 173021, 
begraven Kampen (Buitenkerk, geref.) 10 september 
1759, zijn eenvoudige grafzerk is aldaar nog aanwe-
zig (graf 125b)22, zoon van Johann Henrich Schneider 
(Snijder) (assistent-scherprechter te Utrecht (1687), 
scherprechter te Kampen 1687-1710) en Anna van 
Gelder.

d.  Joannes Georg Henrich (Jan Jurriaan/Jurgen) Die-
penbrock (Diepenbroek), gedoopt Eldagsen (luth.) 
23 november 1704 (getuige: de broer van de vader 
uit Hildesheim [=Jürgen Henrich Diepenbrock]), ad-
junct-scherprechter te Utrecht (1725-1728), scherp-
rechter te Haarlem (Hof van Holland) 1728-176523, 
begraven Haarlem (Grote Kerk, geref.) 3 april 1781 
(Zuidertrans, graf nr. 97)24, ondertrouwt/trouwt 
Zutphen/Gorssel (geref.) 15 augustus 1734/17 sep-
tember 1734 Johanna van Anholt (Aanhout), ge-
doopt Zutphen (geref.) 1 februari 1711, lidmaat (luth.) 
Arnhem 1730, begraven Haarlem (Grote Kerk, geref.) 
16 januari 1760 (opening gemaakt in de Grote Kerk, 
in de ‘Suydertrans’, graf nr. 97, kosten 4 gulden, voor 
de roef werd 1 gulden betaald, tesamen 5 gulden)25, 
weduwe van Jacobus Kahle (Cahle, Calle) (gedoopt 
Arnhem (luth.) 26 januari 1696, scherprechter te 
Dordrecht 1728-1733, begraven Dordrecht (Grote 
Kerk, geref.) 5 oktober 1733 (als: ‘Meester Jacobus 
Calle in de Visstraet met de ordinaeren koetse, laet 
geen kinderen na’)), dochter van Johannes van Aen-
holt (Anholt) (scherprechter te Zutphen 1709-1750) 
en Anna Margrieta Snijder.
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e.  Franz Hinrich Christopher (Frans) Diepenbrock 
(Diepenbroek), gedoopt Eldagsen (luth.) 20 augus-
tus 1707 (getuigen: Ludolph Arend, N. Wöbbekind), 
scherprechter te Utrecht 1737-177426, wonende al-
daar buiten de Witte Vrouwe Poort, bij de Kruyper-
steeg, lidmaat (luth.) Utrecht ‘Tegens de 1e en 2e 
Sondag in de Maand van Julius 1724’ (‘Frantz Henrich 
Christophel Diepenbroeck, wohnt bey seinen Eltern 
vor der Weißen fr[auen] pforte’), overleden Utrecht 
17 augustus 1774 (begraven aldaar Buurkerk, ge-
ref.), ondertrouwt/trouwt Utrecht/Gorssel (geref.) 
26 juni/15 juli 1740 Elisabeth van Anholt (Aanholt), 
gedoopt Zutphen (geref.) 14 januari 1716, begraven 
Culemborg (Grote of Barbarakerk, geref.) 12 augus-
tus 1797 (als: ‘Elisabeth Anholt, Wed[uwe] Diepen-
broek, bijgeset in de Barb[ara] kerk, voor ’t openen 
van ’t Graf’ 8 gulden, voor de baar 1 gulden, totaal 9 
gulden), dochter van Johannes van Aenholt (Anholt) 
(scherprechter te Zutphen 1709-1750) en Anna Mar-
grieta Snijder.

7.  Dorothea Magdalena Voigt, gedoopt Hannover 
(Marktkirche, luth.) 28april 1669.

8.  Franz Melchior Voigt (Vogt), volgt IIIb.

IIIa. Hans Caspar Vogt (Voigt, Voos), ‘des Scharfrichters zu 
Hannover Sohn’, gedoopt Hannover (Marktkirche) 8 fe-
bruari 1656 (luth.), (plaatsvervangend) scherprechter te 
Minden (Fürstentum)27 1677-1685/86 (per 13 december 
1677), scherprechter te Minden (Stadt) 1678-1685/86 (per 
8 maart 1678)28, overleden circa eind december 1685/
voor 16 januari 1686, trouwt tussen 12 februari-16 augus-
tus 1677 Catharina Maria Kahle, gedoopt Wiedenbrück 
6 november 1650 (r.-k.), overleden [Minden] tussen sep-
tember 1693/17 augustus 1694, weduwe van Hans Jürgen 
Albrecht, scherprechter te Minden 1671-1677 (begraven 
Minden/Martini/luth. 14 januari 1677), dochter van Her-
mann Kahle (tot 1653 scherprechter te Wiedenbrück, 
daarna te Bielefeld) en Eva Struck29; zij trouwt (3) 1688 Jo-
hannes Christoph Voss, gedoopt Alfeld (luth.) tussen 2 en 
12 februari 1665, scherprechter te Hildesheim 1688-1737 
en Minden 1693-1737, overleden Hildesheim 19 april 1737 
(=Goede Vrijdag voor Pasen), begraven aldaar (Georgi, 
luth.) 23 april 1737 (‘Zahlt Scharfrichter Voos sehl[ige] Wit-
t[we] das geleute mit 15 Mariengroschen’)30, zoon van Hin-
rich Voss (scherprechter te Alfeld, daarna te Hildesheim) 
en Anna Catharina Gebhardt.

Hij trouwt (2) Bielefeld (Nikolai, luth.) 17 augustus 1694 Anna 
Gertrud Vehoff (Viehoff), gedoopt Nottuln (r.-k.) 19 januari 
1648, overleden Minden (Dom, r.-k.) 14 mei 1728, (weduwe (1) 
van Bernd Stalhauer (scherprechter te Telgte), (2) van Johann 
Christoph Fahner (gedoopt Hemmendorf/luth. februari 1661, 
scherprechter te Telgte, daarna te Bielefeld), dochter van 
Hermann Vehoff en Maria Dinkermann.
Hij trouwt (3) Lübbecke (luth.) 21 september 1728 Catharina 
Margaretha Muth, geboren Lübbecke 13 juni 1708, begraven 

Minden (Martini, luth.) 28 maart 1734, dochter van Hans Pe-
ter Muth (scherprechter te Lübbecke) en Christina Ilsabe 
Kahle.
Hij trouwt (4) Minden (Martini, luth.) 31 juli 1735 Maria Chris-
tina Meissner, gedoopt Lübbecke (luth.) 1 maart 1704, begra-
ven Minden (Martini, luth.) 24 december 1749, dochter van 
Franz Adam Meissner (scherprechter te Osterwieck) en Eva 
Catharina Elisabeth Kahle; zij trouwt (2) Minden (Martini, 
luth.) 23 oktober 1742 Johann Jacob Kücken, gedoopt Art-
lenburg (luth.) 19 december 1714, scherprechter te Minden 
1743-1762 en Hildesheim 1759-1762, begraven Minden (Mar-
tini, luth.) 31 oktober 1762, zoon van Valentin Hinrich Kücken 
(scherprechter te Artlenburg) en Anna Elisabeth Kannen-
berg. Hij trouwt (2) Halberstadt (Johannis, luth.) 23 april 1750 
(huwelijkscontract 1 april 1750) Dorothea Catharina Ger-
traud Scheermesser, geboren Oschersleben 8 juli 1729, over-
leden Minden (Martini, luth.) 8 augustus 1769, dochter van 
Heinrich Ernst Scheermesser (scherprechter te Helmstedt, 
daarna te Halberstadt) en Anna Margaretha Wittig.31

Uit dit huwelijk:
1.  Eva Catharina Vogt, gedoopt Minden (Martini, luth.) 

4 maart 1682, trouwt Windheim (luth.) 18 januari 1701 
Hans Christoph Kruse, geboren vóór 1669, vilder 
(‘Halbmeister’) in Loh bij Windheim/Weser, begraven 
Windheim 12 februari 1717, zoon van Cord Kruse (vilder 
in Loh) en Margaretha N.
Uit dit huwelijk:
a.  Catharina Maria Kruse, gedoopt Windheim (luth.) 

11 december 1702, overleden Döhren (begraven 
Windheim) 5 augustus 1777, trouwt (vóór 1723) Jo-
hann Conrad Brandhorst, gedoopt Windheim (luth.) 
4 november 1696, chirurgijn, woonde in de ‘Bau-
ernschaft’ Döhren (Nr. 69, [als nieuwbouw vanaf 
174732]), overleden Döhren (begraven Windheim) 9 
april 1762, zoon van Johann Hermann Brandhorst 
(‘Halbmeister’ (vilder) in Döhren) en Magdalena 
Margaretha Kruse.

b.  Eva Catharina Kruse, gedoopt Windheim (luth.) 
7 juni 1705, aldaar begraven 5 april 1763, trouwt 
Windheim (luth.) 15 juli 1725 Claus Hinrich Schmidt, 
gedoopt Windheim (luth.) 7 mei 1702, woonde in de 
‘Bauernschaft’ Neuenknick (Nr. 10), begraven Wind-
heim 20 december 1754.

c.  Johann Christoph Kruse, gedoopt Windheim (luth.) 
1 juli 1708, aldaar (luth.) bevestigd 1723.

d.  Anna Gertrud Kruse, gedoopt Windheim (luth.) 
26 april 1711, begraven Windheim 18 januari 1733, 
trouwt Windheim (luth.) 18 december 1731 Johann 
Jobst Bröking, gedoopt Windheim (luth.) 2 april 
1702, woonde in de ‘Bauernschaft’ Jössen (Nr. 2), 
begraven Windheim 12 april 1758.

e.  Hermann Hinrich Kruse, gedoopt Windheim (luth.) 
10 mei 1714, aldaar begraven 28 februari 1717.

2.  Hermannus (Harmen) Vogt (Voges, Voogens, Voogd, 
Vogel), volgt IVa.
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IVa. Hermannus (Harmen) Vogt (ook wel: Voges, Voogens, 
Voogd, Voos), gedoopt Minden (Martini, luth.) 12 septem-
ber 1683, assistent-scherprechter te Utrecht [1706?]-
1707, scherprechter te Utrecht 1707-1713 en scherprech-
ter-ledenzetter33 te Haarlem (Hof van Holland) 1713-1720, 
lidmaat (luth.) Utrecht ‘A[nn]o 1707 Dom. Sexages’ (=27 
februari 1707)34; lidmaat (luth.) Haarlem augustus 1713 
(als: ‘Hermanus Voges van Minden’), begraven Haarlem 
(Grote Kerk, geref.) 16 november 1720 (‘dito een opening 
in de Groote Kerck voor Harmanus Voogens in de N. Trans 
No. 113’, 4 gulden)35, ‘ondertrout tot Kleef den 17 Aug[us-
tus] 1707’ conform huwelijksinschrijving Utrecht (geref.) 
21 augustus 1707 en aldaar tevens attestatie afgegeven 
om te Kleef te trouwen ‘den 4 Septemb[er] 1707’)36 (Anna) 
Helena Catharina Claessen (ook wel: Claasen, Claasz, 
Claes), geboren Bochum circa 1687, ledenzetster te Haar-
lem 1724-172637, lidmaat (luth.) Utrecht ‘Gegen pfingsten’ 
1708 (als: ‘Anna Helena Voossen des Scharffrichters fra-
w’)38, lidmaat (luth.) Haarlem augustus 1713 (als: ‘Helena 
Catharina Claessen van Boeken, Land van der Marck’), 
begraven Haarlem (Grote Kerk, geref.) 22 oktober 1726 
(‘een legerste in de grootekerk voor de vrouw van Frans-
ooys Voogens opt laage koor’, 22 gulden), dochter van 
Johann Hermann Claessen, sedert 1680 scherp rechter-
chirurgijn te Bochum, tevens sedert 1693 scherprech-
ter te Kleef, garnizoensscherprechter (1701) te Wesel, 
scherprechter-chirurgijn (1704) voor de stad, voogdij en 
nederambt Geldern, eveneens scherprechter te Utrecht 
1706 en Haarlem (Hof van Holland) 1720-1722 en 1724-1727 
(was ook als regiments-scherprechter onderweg met 
het Staatse leger in de Spaanse Successieoorlog 1701-
171439), en Anna Maria Schneider (Snijder); zij hertrouwt 
(2) Haarlem (zowel luthers als voor de schepenen) 25 juni 
1724 (als: ‘weduwe van Boecke’ [=Bochum]) Franz Henrich 
(‘François’) Voogt (Vogt, Voges) [zie verder onder IVb.], 
zoon van Franz Melchior Voigt (Vogt) (scherprechter te 
Hannover 1694-1700 en Celle 1696-1700) en Catharina 
Müller.

Over de periode 12 oktober 1706-12 oktober 1707 ontvangen 
mr. Hans Herman Clasen en schoonzoon Herman Voges een 
gezamenlijk jaartractement van 364 gulden. Clasen ontvangt 
213 gulden en 12 stuivers, terwijl Voges 150 gulden en 8 stui-
vers ontvangt. Omgerekend betekent dit dat Clasen tot cir-

ca 15 mei 1707 werd uitbetaald en dat Voges vanaf ongeveer 
deze datum dus voor het eerst zelfstandig werd uitbetaald 
als scherprechter te Utrecht. Hierna ontvangt Herman Voges 
gewoon jaarlijks zijn volledige tractement van 364 gulden. Zie 
hierboven (afbeelding 1) zijn uitbetaling over de periode 12 ok-
tober 1710-12 oktober 1711: ‘Meester Herman Voges betaalt de 
somme van Drie hondert vier ent sestig gulden, in voldoenin-
ge van een geheel Jaar Tractement als Scherpregter versche-
nen, utsupra, iii C lxiv (364) gulden’.40

Op 27 maart 1713 diende Herman Voges zijn rekest in om als 
scherprechter ‘bij den Hove [van Holland] te worden aenge-
stelt’. Het werd goed gevonden om Voges op een tractement 
‘van vijfhondert guldens jaerlycx ende op de Emolumenten 
tot het selve ampt staende’ aan te stellen. Tegelijkertijd werd 
zijn voorganger meester Christiaen Christiaensen (Nanning)41 
door ‘desselfs onbequaemheyt’ uit zijn ambt ontheven. Op 
5 april 1713 volgde dan Voges officiële benoeming tot scher-
prechter van het Hof van Holland (standplaats Haarlem).42

Op 30 december 1713 koopt Hermanus Voges ‘Mr. van den 
Scherpenswaarde’ voor 863 gulden en 3 stuivers (van Catha-
rina de Haas weduwe van Cornelis van Kempten) een huis en 
erven aan de Wijngaardstraat te Haarlem. Het pand is ten 
westen naast het ‘Hoffje van Beeresteijn’ gelegen en ‘achter-
streckende tegens de Heer Jacobus van der Sprang, raad en 
oud burgermeester deser Stad’. Het echtpaar Hermanus Vo-
ges en Helena Claessen gaan ook in dit huis wonen. Voor de 
verponding en 100ste penning op onroerende goederen, lanta-
ren-en brandgeld betaalt Hermanus Voges in totaal 15 gulden 
en 8 stuivers.43

Op 15 september 1716 koopt Harmen Voges een tuin ‘sijnde 
vrij eigen grond staande ende leggende in [de] Cousebant-
slaan, uytcomende opde Brouwersvaert’ in Haarlem. Hij be-
taalt hiervoor 276 caroli guldens.44

Op 9 september 1717 koopt Harmanus Voges ‘Mr. vanden 
Scherpen Swaarde’ voor 315 Caroli guldens een ‘camer met 
den erve’ aan de Wijngaardstraat te Haarlem. Het pand is 
tussen het huis van de koper (Voges) en het ‘Hofje van Be-
resteijn’gelegen en ‘achterstreckende aen erffgenamen van-
de Heer oud burgemeester Jacobus van der Sprang.45

Op zaterdag 6 augustus 1718 werd op de Dam in Amsterdam 
Jacob Frederik Muller (1690-1718) geradbraakt en onthoofd. 
Eind 1715 terroriseerde hij als leider van een beruchte bende 
Amsterdam en omgeving. Muller, alias Jaco, stond in Am-
sterdam bekend als de grootste schurk aller tijden. Hij werd 
door het Amsterdamse gerecht op 14 januari 1717 vanwege 
een groot aantal misdrijven ter dood veroordeeld. Toen hij 
verhoord werd, bleef Jaco alles ontkennen. Zelfs toen hij 
door de Amsterdamse binnen-scherprechter op de pijnbank 
werd gelegd.46 Het vonnis luidde dat Jaco op de Dam voor het 
stadhuis geradbraakt moest worden en daarna nog moest 
wachten totdat de andere misdadigers hun straf hadden 
ondergaan. Eerst daarna zou hij onthoofd worden. Op het 
galgenveld de Volewijck, ten noorden van het IJ, moest zijn 
lichaam op een rad worden geplaatst en zijn hoofd apart op 
een spies. Het werd uiteindelijk een langdurig en spraakma-

1. Jaartractement van Meester Herman Voges als scherprechter te 
Utrecht, 1710-1711 (Collectie Het Utrechts Archief)
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kend proces, voordat Jaco conform het vonnis op 6 augustus 
1718 onder beulshanden (lees hier: scherprechter Hermanus 
Voges) kon sterven.
Op 31 oktober 1719 laten ‘Mr. Harmanus Voges ende de eerba-
re Helena Catharina Claasen egteluyden’ voor notaris Jan van 
Dijk in Haarlem hun testament op langstlevende opmaken. 
Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam, wat betekent 
dat beiden boedelhouder of boedelhoudster zullen zijn. De 
langstlevende zal ook tot ‘vooghd off vooghdesse’ over de 
verwekte kinderen worden aangesteld. De erfenis van een 
kind of kinderen zal tenminste ‘beloopen [op] een somme 
[van] twee duysent guldens’. Na de dood van de langstleven-
de zal Pieter Hendrik Albreght47, halfbroer van testateur, en 
Johan Herman Claasz48, broer van testatrice, als voogden 
worden benoemd. De kinderen zullen worden ‘opgebraght in 
Augsburgher confessie’. In geval dat Helena Claasen komt te 

overlijden zonder kinderen en haar vader (Mr. Johan Herman 
Claasen) is dan nog in leven, dan zal hij ‘instiueeren in desselfs 
naakte en bloote legitime portie’.49

Op 19 november 1720, na het overlijden van Herman Voges, 
diende zijn weduwe Helena Claasz een rekest in, met het ver-
zoek dat het Hof haar wilde ‘permitteren om de voors[eijde] 
plaatse door bequame personen te laten bedienen’. Op gelijke 
dato verzocht ook een Johan Anthonis Farnickheijm om met 
de ‘Scherp Regters plaatse te mogen worden begunstigt’.50

Op 4 december 1720 diende Johan Herman Claassen (=vader 
van de scherprechtersweduwe) een rekest in ‘om hem Suppli-
ant gelieve te permitteren omme de Scherprechtersplaatse 
van desen Hove, vacant door het overlijden van Hermanus Vo-
ges, provisioneel te mogen bedienen’. Zijn verzoek werd door 
het Hof geaccordeerd, mits dat hij ‘sijn Residentie binnen 
de Stadt Haerlem’ zal houden. Dit tot ‘soulagement van het 
verlies van sijn voornoemde dogter’, een weduwe met twee 
kinderen ‘sonder eenige middelen tot subsistentie’. Mr. Johan 
Herman Claessen zal jaarlijks een tractement van ‘vijff hon-
dert hondert ponden te veertig groten ’t pond’ ontvangen. Op 
11 december 1720 legt hij ‘wel en getrouwelijk’ zijn scherprech-
terseed af voor Mr. Adriaen Pieter de Hinojola, de president 
van het Hof van Holland.51

In het kasboek van het Burgerweeshuis te Haarlem wordt op 
17 maart 1721 een betaling aan Helena Claessen gedaan: ‘aan de 
Wed[uwe] van de Scherpregter Foges voor meesterloon’, 40 gul-
den. Waarschijnlijk een nagekomen betaling voor haar overle-
den man wegens een heelkundige behandeling in het weeshuis.52 
Op 7 juni 1724 verschijnt Helena Catharina Claase (weduwe 
van wijlen Hermanus Voges) als boedelhoudster en univer-
seel erfgenaam van haar overleden man (conform testament 
de dato 31 oktober 1719) voor notaris Jan van Dijk in Haarlem. 
Met het doel om haar twee kinderen (Peter Hendrik en Frans 
David) ‘behoorlyk te alimenteeren ende groot te maken’ en in 
geval van hertrouwen ‘aan deselven te assigneeren ende te 
bewijsen ten minste de somma van twee duysent guldens’. Zie 
hier ook de boedeladministratie van Helena Claasse.53

Op 5 juli 1724 verschijnt de weduwe Voges (=Helena Claessen) 
voor het Haarlemse Collegium Medicum en beklaagt zich over 
de mishandelingen van chirurgijn mr. Kip ten opzichte van 
haar zoon (=Peter Hendrik Voges), ‘voor Leer Lingh bij de sel-
ve staende’.54

Uit dit huwelijk:
1.  Maria Christina Voogt (Voges), gedoopt Utrecht (luth.) 

5 november 1708, jong overleden.
2.  Peter Hendrik Voges (vader: ‘Hans Harmen Voges 

Scharp Rigter alhier’), gedoopt Utrecht (luth.) 1 novem-
ber 1709 (getuigen: Anna Catharina [Pau], Marcus van 
Beckkom), leerling-chirurgijnsknecht te Haarlem (1724 
bij chirurgijn Kip), leerling-chirurgijnsknecht te Haar-
lem, per 7 mei 1727 leerling bij mr. Pieter Neuman (zie 
afbeelding 3)55, daarna chirurgijnsknecht te Utrecht, 
lidmaat (luth.) Utrecht ‘Gegen den ersten und 2ten 
Sontag Monaths July 1728’56, begraven Utrecht (Buur-
kerk, geref.) 7 december 1730 (als: ‘Pieter Voges jongh-

2. Portret van bendeleider Jacob Frederik Muller (1690-1718), alias Jaco, 
circa 1718 (Collectie Stadsarchief Amsterdam)
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man, laet na sijn moeder en stiefvader tot Haerlem, 
doch is alhier overleden buijten d’Wittevr[ouwe]poort 
ontrent d’Kruijpersteegh’, 8 d[ragers]).

3.  Hermanus Gotfried Voges (vader: ‘Herman Voges 
Scharp Rigter alhier’), gedoopt Utrecht (luth.) 17 mei 
1711, begraven Utrecht (Jacobikerk, geref.) 16 juni 1712.

4.  Francoys Davidt Voges, gedoopt Utrecht (luth.) 26 
april 1713 (getuige: Anna Catharina Pou), begraven 
Utrecht (Jacobikerk, geref.) 13 mei 1713.

5.  Ferdinand Voges, gedoopt Haarlem (luth.) 4 septem-
ber 1714 (getuigen: Johan Stouwpeet, Barent Looman), 
begraven Haarlem (Grote Kerk, geref.) 21 augustus 
1717.

6.  Frans David Voges, gedoopt Haarlem (luth.) 19 april 
1716 (getuigen: Barent Looman, Anna Catharina Voges), 
leerling-chirurgijnsknecht bij mr. chirurgijn Hendrick 
Vestens te Haarlem (per 4 augustus 1728), daarna een 
opleiding als chirurgijnsknecht bij mr. chirurgijn Hend-
rick Kip te Haarlem, 1734-1735, begraven Haarlem (Gro-
te Kerk, geref.) 20 augustus 1735 (als: ‘Frans Voogens’).

 Op 4 augustus 1728 ‘Compareert Frans Voges als leerlingh 
bij Hendr[ick] Vestens Solvit Leges’.

 Op 7 januari 1734 in Haarlem wordt Frans Voges ‘als knegt’ 
bij chirurgijn Mr. Hendrick Kip ingeschreven.57

 In zijn testament van 27 juli 1735 legateert Frans David Vo-
ges ‘12 nieuwe hemden’ aan Hendrik Cleijne58 en ‘aan zijn 
Neeff Jan Jurrian Diepenbroek’ (zie II-6d.) de boeken die 
onder hem berustende sijn’, als mede de ‘Scheermessen en 
Lancetten (=chirurgijnsge reedschap) die hij ondersig heeft’. 
Aan de Lutherse armen binnen de stad Haarlem legateert 
hij nog eens 200 gulden en zijn halfbroer Johannes (Andre-
as) Voges [sub voce IVb-2.] wordt in het testament als zijn 
‘Eenigen Erffgenaam’ aangewezen.59

 Uit het register van de boedeladministratie van Helena 
Claessen (Archief Weeskamer) blijkt dat met de begraafin-
schrijving van 20 augustus 1735 (‘Frans Voogens’) met 
zekerheid de begrafenis van Frans David Voges bedoeld 
wordt.60

7.  Ferdinand Voges, gedoopt Haarlem (luth.) 24 januari 
1718 (getuigen: Barent Looman, Anna Maria Klaessen), 
begraven Haarlem (Grote Kerk, geref.) 9 september 
1718.

8.  Anna Maria Voges, gedoopt Haarlem (luth.) 15 septem-
ber 1719 (getuige: Gerrit van Russel), begraven Haar-
lem (Grote Kerk, geref.) 22 september 1719.

9.  Hermina Voges, (postuum, vader overleden), gedoopt in 
het scherprechtershuis (!) te Haarlem (luth.) 9 juni 1721 
(getuige: Johannes Hermanus Klaessen [=de grootvader 
van het kind]), mogelijk dezelfde dag reeds overleden (?).

IIIb. Franz Melchior Voigt (Vogt), gedoopt Hannover (Markt-
kirche, luth.) 13 juli 1671, scherprechter te Hannover 1694-
170061 en tevens te Celle 1696-1700, woonde Celle in de 
‘St.-Georgstrasse (nr. 16) in der Masch’, overleden Celle tus-
sen 28 juli-31 december 1700, trouwt circa 1696 (Anna) Ca-
tharina Müller, gedoopt Altenburg (luth.) 15 november 1667, 
begraven Braunschweig (Martini, luth.) 9 januari 1750, we-
duwe van Jürgen Darneden (Tornedde, Dernedde), militair 
scherprechter te Celle (1685), daarna scherprechter te Celle 
1693-1695/96, dochter van Barthel Müller, scherprechter 
te Altenburg (Thüringen), en Elisabeth (Heylandt?); zij her-
trouwt (3) Braunschweig (Martini, luth.) 13 augustus 1701 Jo-
hannes Andreas Pfeffer, geboren Quedlinburg (Wiperti, luth.) 
23 januari 1683, (plaatsvervangend) scherprechter te Hanno-
ver 1701-1728 en scherprechter te Braunschweig 1728-1757, 
overleden Braunschweig (Martini, luth.) 13 augustus 1757, 
zoon van Johannes Christoph Pfeffer (scherprechter te Sal-
zwedel en Braunschweig) en Catharina Magdalena Schlotte.
Uit dit huwelijk:
1.  Matthias Johann Vogt (Voigt), (vermoedelijk) geboren 

Celle (Blumlage), scherprechter te Hannover 1728, 
kreeg op 12 maart 1728 van koning Georg II een eigen 
aanstelling als scherprechter te Hannover62, begraven 
Hannover (Marktkirche, luth.) 29 november 1728 (als: 
‘Herr Matthias Johann Voigt’), ongehuwd.63

2.  Anna Dorothea Juliana Vogt (Voigt, Voges), (vermoe-
delijk) geboren Celle (Blumlage), zij hief als ‘Anna 
Dorothea Juliana Voges, des Nachrichters [=scher-
prechter] zu Hannover Franz Voges Tochter’ op 6 juni 
1718 de doop bij een kind van scherprechter Johann 
Philipp Clages en Anna Margaretha Elisabet Fahner in 
Neustadt (am Rübenberge). In 1729 woonde zij nog on-
gehuwd bij haar moeder in Braunschweig.64

3.  Franz Henrich (‘François’) Voogt (Vogt, Voges), volgt 
IVb.

IVb. Franz Henrich (François) Voogt (Vogt, Voges), ‘jongman 
van Zell’ (= Celle), geboren Celle (Blumlage) circa 1698, 
(vermoedelijk) assistent-scherprechter te Haarlem 
1724-1727, ‘binnen-scherprechter’ te Amsterdam 1730-
1762 (aanstelling per 3 mei 1730, ontheven per 19 okto-
ber 1762)65, lidmaat (luth.) Haarlem 1724 (als: ‘François 
Hendrick Voges van Celle’), wonende Amsterdam in de 
Lange Leidsedwarsstraat, per 3 mei 1730 benoemd tot 
binnen-scherprechter te Amsterdam, per 19 oktober 1762 
aldaar uit zijn scherprechtersambt ontheven (dan ‘gede-
porteert’ naar het Rasp- of Tuchthuis), op 25 oktober 1762 
veroordeeld wegens sodomie tot ‘de tijd van Tien Jaaren 
op de Secrete plaats in ’t Rasphuys deeser Stad’ met een 
verbanning ‘uyt den Landen van Holland en West Vries-

3. Inschrijving Pieter Voges ‘van Uytregt’ als leerling-chirurgijnsknecht 
bij Mr. Pieter Neuman te Haarlem, 7 mei 1727. (Collectie Noord-Hollands 
Archief Haarlem)
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land’66, overleden Amsterdam circa 29/30 april 176367 
(‘aldaar in het Tuchthuis in den Jaare 1763 overleden’), eer-
dere relatie met Anna Sophia Brandt uit Alfeld (stift Hil-
desheim), trouwt daarna Haarlem (luth. en voor de sche-
penen) 25 juni 1724 (Anna) Helena Catharina Claessen (ook 
wel: Claasen, Claasz, Claes), ‘weduwe van Boecke’ (=Bo-
chum), geboren Bochum circa 1687, ledenzetster te Haar-
lem 1724-172668, lidmaat (luth.) Utrecht ‘Gegen pfings-
ten’ 1708 (als: ‘Anna Helena Voossen des Scharffrichters 
fraw’)69, lidmaat (luth.) Haarlem augustus 1713 (als: ‘Helena 
Catharina Claessen van Boeken, Land van der Marck’), be-
graven Haarlem (Grote Kerk/geref.) 22 oktober 1726 (‘een 
legerste in de grootekerk voor de vrouw van Fransooys 
Voogens opt laage koor’, 22 gulden), weduwe van Herman-
nus (Harmen) Vogt (Voges, Voogens, Voogd, Voos) [zie 
verder onder IVa.], dochter van Johann Hermann Claes-
sen (sedert 1680 scherprechter-chirurgijn te Bochum, te-
vens sedert 1693 te Kleef, garnizoensscherp rechter (1701) 
te Wesel, scherprechter-chirurgijn (1704) voor de stad, 
voogdij en nederambt Geldern, eveneens te Utrecht 1706-
1707 en Haarlem (Hof van Holland) 1720-1722 en 1724-1727 
(was ook als regiments-scherprechter onderweg met het 
Staatse leger in de Spaanse Successieoorlog 1701-171470)) 
en Anna Maria Schneider (Snijder).

Bij het overlijden in 1700 van zijn vader was Francois nog erg 
jong, circa twee jaar oud. Zijn moeder hertrouwde in 1701 met 
Johannes Andreas Pfeffer, die dan tot (plaatsvervangend) 
scherprechter te Hannover werd benoemd. Uit een latere ge-
tuigenverklaring uit 1762 in Amsterdam blijkt dat Francois ‘een 
stiefvader had gehad waar meede hij niet over weg had kun-
nen komen, en daarom vandaar [Hannover] na deze stad [Am-
sterdam] was gerijst’, alwaar hij ‘van zijn renten’ kon leven.71

Op 26 september 1726 verschijnen de ‘egte Luyden’ Monsieur 
Francois Voges en Helena Claassen voor notaris Hendrick van 
Eeckhout in Haarlem. De testratrice is dan al ‘sieck te bedde 
leggende. Zij benoemen elkaar tot enige en universele erfge-
naam. Mocht Helena de eerststervende zijn zonder kinderen, 
dan zou haar vader (Johan Herman Claassen) de legitime por-
tie ontvangen die ‘hem na rechten’ toekomen. Verder heeft 
Helena de wens, dat de vier boeken die door haar overleden 
man (=Mr. Hermanus Voges) zijn geschreven ‘door haar jegen-

woordige man [Francois Voges] sullen mogen werden uytge-
schreven’. En dat deze vier boeken ‘die van de medicijnen sijn 
handelende’ ten goede zullen komen aan ‘haar testatrice twee 
voorkinderen als een prelegaat’. Ook stelt de testatrice Mon-
sieur Frans Groot Harmen en Johannes van Vaarlen aan tot 
voogden over haar beide voorkinderen.72

Op 19 februari 1727 verkopen Frans Goedharmen en Johannes 
van Vaerlen, als sequestoren en curatoren over de nalaten-
schap van Helena Clase huisvrouw van Frans Voges, ‘een huys 
metten erve, staende ende leggende in de Wijngaertstraet’ 
in Haarlem voor 885 caroli guldens aan Anthony Gerritz. Het 
huis grenst aan de achterzijde aan dat van ‘den heer Mr. Gerrit 
Pauw (!), geboren Hoeufft, Heere van Heemstede, Raed ende 
Regeerend Schepen deser Stad’. Dit huis werd destijds op 30 
december 1713 voor ruim 863 gulden door Hermanus Voges 
‘Mr. van den Scherpenswaarde’ aangekocht.73

Op 27 mei 1727 verkopen Frans Goedharmen en Johannes van 
Vaerlen, als sequestoren en curatoren over de nalatenschap 
van Helena Clase huisvrouw van Frans Voges, ‘een huys metten 
erve, staende en leggende in de Wingaertstraet’ in Haarlem 
voor 305 caroli guldens aan Cornelis en Johannes Terweijden. 
Het huis grenst aan de achterzijde aan dat van ‘den heer Mr. 
Gerrit Pauw (!), geboren Hoeufft, Heere van Heemstede, Raed 
en Regeerend Schepen deser Stad’. Dit huis werd destijds op 9 
september 1717 voor 315 caroli guldens door Harmanus Voges 
‘Mr. vanden Scherpen Swaarde’ aangekocht. Dit huis was direkt 
gelegen naast het andere huis (hoofdwoning) van het overleden 
echtpaar Mr. Frans Voges en Helena Catharina Claessen.74

Op 23 oktober 1742 compareerde Fransois Voogt (dan ‘42 Jaar-
en’ oud) voor notaris Salomon de Fremeri en legde aldaar een 
notariële getuigenverklaring af ten behoeve van de Amster-
damse hoofdofficier Van Collen. Voogt was er op de avond 
van vrijdag 12 oktober 1742 (dan staande op de Botermarkt) 
getuige van geweest hoe ‘een rijtuig op een draf aen quam rij-
den’. Een open rijtuig met daarop vier of vijf mannen. Het rijtuig 
hield stil en één van deze manspersonen sloeg met een zweep 
naar de omstanders. Hierop reed de wagen de Botermarkt 
rond en kwam dan ‘met nog grooter vaerd en een groot ge-
schreeuw’ teruggereden. De wagen werd nu echter onder drei-
gementen van de omstanders tegengehouden. Daarop trok 
een manspersoon op het rijtuig zijn degen en verwondde daar-

4. Advertentie in verband met het overlijden van Francois Voogd en zijn gezochte erfgenamen (Amsterdamsche Courant, 21 juli 1763)

5. Advertentie in verband met het overlijden van François Voogd en zijn gezochte erfgenamen (Amsterdamsche Courant, 2 maart 1773)
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bij een omstander. Na passering van de akte, werd Voogt de 
volgende dag (24 oktober 1742) als (eerste) getuige beëdigd.75

Op 25 oktober 1762 zetten de schepenen ‘Francois Voogd van 
Selle’ wegens een zedenmisdrijf (sodomie) voor tien jaar ‘op 
de Secrete plaats in ’t Rasphuys deeser Stad [Amsterdam]’ 
achter slot en grendel. Bannen hem verders voor altoos uyt 
den Landen van Holland en West Vriesland’. In april 1763 komt 
François in het tuchthuis te overlijden en verschijnt er op 21 
juli 1763 een advertentie in de Amsterdamsche Courant met 
het verzoek van notaris Jacob Campen (curator) om al dege-
nen ‘welke zoude mogen sustineeren Erfgenaamen’ te zijn, 
vóór 1 januari 1764 te reageren (afbeelding 4). Echter er mel-
den zich geen erfgenamen. Tien jaar later (1773!) laat notaris 
Jacob Campen nogmaals een advertentie in verschillende 
couranten opnemen ten behoeve van de eventuele gerechtig-
den tot de ‘Nalaatenschap van François Voogd, geweezen bin-
nen Scherprechter t’Amsterdam, en aldaar in het Tuchthuis in 
den Jaare 1763 overleeden’ (afbeelding 5).76

Uit een eerdere relatie:
1.  Johann Christopher (Vogt, Brandt), onwettig geboren: 

‘Der Vatter soll seyn Franz Voigt aus Hannover’77, ge-
doopt Windheim (luth.) 4 januari 1723 (moeder: Anna 
Sophia Brandt uit Alfeld in het stift Hildesheim).

Uit het huwelijk:
2.  Johannes Andreas Vogt (Voges), gedoopt Haarlem 

(luth.) 5 april 1725 (getuigen: Albert Drost, Elisabeth 
Geerding), overleden na 20 augustus 1735.78

Naschrift en dankwoord
Een speciaal woord van dank aan mevrouw dr. Gisela Wilbertz 
te Hannover (D) voor haar meer dan uitstekende bemiddeling 
bij de totstandkoming van dit artikel. Dankzij onze jarenlan-
ge samenwerking (30 jaar) mocht ik dankbaar gebruik maken 
van onze gedeelde kennis en data, maar vooral van haar grote 
deskundigheid in dezen.  <<

6. ‘Beulsrekening’ van François Voogt, 30 mei 1732 (Col-
lectie Stadsarchief Amsterdam, Schout en Schepenen, 
inv.nr. 122, Bijlagen schoutsrekeningen 1732-1741, onge-
folieerd, 30 mei 1732.)
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ANTON NEGGERS

De familie Buckincx en de  
cantorij van Oirschot (deel 2)
Vervolg van pag. 176, Gens Nostra nummer 3

VIIa. Henrick Aert Buckings, gedoopt Oirschot 10 december 
1692, groeide op in Beek en Donk, en vestigde zich op Mil-
schot onder Gemert, collator van de cantorij van Oirschot, 
begraven Gemert 25 september 1753, huwt Gemert RK 25 
januari 1729 Jenneke Peter van Gaesbeek, begraven Ge-
mert 23 december 1763, dochter van Peter Antonis van 
Gaesbeeck en Elisabeth Peters. 

Niclaes Jacobs, oud schepen en borgemeester, en Henrick van 
Achel, collecteur, verklaren op verzoek van Henrick Aert Buc-
kens dat hij ‘is geboortich binnen de vrijheijt van seer eerlijc-
ke en gequalifiteerde ouders, dat zijn voorouders in Oirschot 
lid waren van de magistraat, en dat hij zich altijd voorbeeldig 
heeft gedragen’1.
Op 20 januari 1725 leent hij 290 gulden tegen 4% rente aan 
Peter Hendricks van Beeck uit Gemert2. Het restant van die 
schuld van 140 gulden cedeert Henrick op 25 februari 1738 aan 
Joan van Ravestein3. Op 19 mei 1730 leent Hendrick Buckems 
100 gulden capitael aan Martinus Manders4. Op 16 december 
1748 leent hij nog eens 100 gulden aan Peter Teunisse5.
Op 21 oktober 1737 koopt Hendrick een huis en aangelag op 
Milschot van Antoni Franssen6. De schepenen van Gemert 
transporteren op 10 juni 1738 een nieuw erve van de gemeijnt 
op Milschot aan Hendrick Buckems, die daarvoor 50 gulden 
betaalt7. Op 10 januari 1751 koopt hij van Marie, de weduwe van 
Jan Teunisse, teulland op Milschot8.

Zijn schoonvader Peter Thonis van Gaesbeeck cedeert9 op 3 
oktober 1743 twee vorderingen aan zijn kinderen: een van 200 
gulden ten laste van Jan Driessen van Gaesbeek en een zelfde 
bedrag ten laste van Hermen Joost Cuijpers. Die kinderen zijn: 
Hendrick Buckems als man van Jenneke, Toni Janse van de El-
sen als man van Anneke, Toni Janse Geraerts als man van An-
tonetta, en de zes onmondige kinderen van Francis Corsten, 
weduwnaar van Marie. Jenneke is weduwe van Hendrick Buc-
kems als zij op 18 juni 1756 met haar zwagers de nalatenschap 
van hun ouders deelt10. Zij erft land in de Mortel en in d’Aarle. 
Op 3 februari 1772 verkopen de kinderen Buckings het onroe-
rend goed uit de nalatenschap11, behalve het ouderlijk huis en 
aangelegen landerijen, dat al een jaar daarvoor is overgedra-
gen aan de enige zoon Arnoldus.

Uit dit huwelijk:
1.  Joanna Henrick Buckings, gedoopt Gemert 6 novem-

ber 1731, woont in Den Haag, trouwt Den Haag (stad-
huis) 19 januari 1777 Gijsbert van der Lubbe, weduw-
naar, overleden aan ‘verval van kragten’, begraven Den 
Haag (Eikenduinen) 29 augustus 1795.

 Op 7 mei 1771 verkoopt Joanna haar vierde part in het 
ouderlijk huis aan haar broer Arnoldus voor 300 gulden 
tegen 3% rente12. Arnoldus leent op 6 augustus 1777 dat 
bedrag van heer Antony van den Elsen uit Helmond, om 
de schuld aan zijn zuster te kunnen voldoen13. Jan van de 
Ploesterdonk neemt als gemachtigde van Gijsbert van de 
Lubbe en Joanna Henrick Buckings te ’s-Gravenhage het 
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bedrag in ontvangst. Op 8 augustus 1795 maken de Eersa-
me Gijsbert van der Lubbe en Johanna Hendrika Bokkems 
een testament op langstlevende14.
2.  Catharina Henrick Buckings, gedoopt Gemert 21 fe-

bruari 1734, trouwt Gemert RK 31 januari 1768 Jacobus 
Lamers van den Bergh.

 Arnoldus, Elisabeth en Catharina Hendrick Buckems ko-
pen op 6 februari 1765 een huisplaats en enkele percelen 
land op Milschot van de kinderen van Teunis Jansen15.
3.  Arnoldus Henrick Buckings, gedoopt Gemert 12 juli 

1736, volgt VIIIa.
4.  Lijsbeth Henrick Buckings, gedoopt Gemert 1 decem-

ber 1738, trouwt (1) Gemert RK 27 januari 1771 Lamber-
tus Henricus van de Crommenacker; trouwt (2) Boekel 
19 februari 1789 Peter Janse van der Deenen (ook: Den-
ne), overleden Boekel 2 juli 1824, zoon van Jan van de 
Deenen en Maria Smits. Hij trouwt (2) Catharina de Wit.

 Joannes van de Crommenacker doet op 6 maart 1792 een 
gelofte van 450 gulden tegen 3½% voor Elisabeth Hen-
rick Buckings, weduwe van Lambert van de Crommenac-
ker en thans huijsvrouwe van Peter Janse van de Denne, 
en haar vier kinderen uit eerste bedde16. De schuld wordt 
in 1801 afgelost. Op 28 janauri 1801 leent Gerardus Arnol-
dus Verschure, echtgenoot van Josina Jansen van Herpen, 
450 gulden tegen 3½% rente van Elisabeth Hendrick 
Buckings en haar voorkinderen17. Elisabeth woont dan met 
haar man Peter van de Denne in Boekel.

VIIb. Aert Thomas Buckings, gedoopt Oirschot 5 juni 1683, be-
graven Oerle 8 januari 1733, trouwt Oerle (schepenbank) 
26 juni 1712 Maria Gilis Bourlet, begraven Oerle 18 decem-
ber 1732. 

Voor zijn vestiging in Oerle krijgt hij op 28 januari 1714 een 
borgbrief van de schepenen van Oirschot.18

Uit dit huwelijk:
1.  Petrus, gedoopt Oerle 3 oktober 1713.
2.  Adrianus, gedoopt Oerle 8 januari 1715.
3.  Laurentius Buckums, gedoopt Eersel 10 april 1716, 

begraven Oerle 5 februari 1784, trouwt (1) Oerle 
(schepenbank) 28 november 1751 Maria Verschuren, 
begraven Oerle 13 december 1773 (laat geen wettige 
geboorte na); trouwt (2) Oerle (schepenbank) 6 febru-
ari 1774 Margriet Hagelaars uit Oerle.

4.  Wilhelmus, gedoopt Eersel 24 oktober 1717.
5.  Maria Catharina, gedoopt Eersel 15 april 1719.
6.  Norbertus, gedoopt Eersel 6 juni 1720.
7.  Maria Catharina Buckings, gedoopt Eersel 13 juli 1722, 

trouwt Antwerpen (St. Jacob) 22 januari 1743 Mathias 
Groentiens (getuige is Arnoldus Buckings, neef van 
haar vader, die ook in Antwerpen woont).

 Marij Catrien dogtere Aert Buckincx, out ontrent 18 jaer, 
woont bij Luijcas Blanckers op de Kerkhof. De armmees-
ters besluiten in 1738 haar tot toebaat te geven 3 hemb-
den 1 voorschort 1 schort 1 paer koussen en schoenen 
socken en blocken en 1 neusdoeck19. Het schepenprotocol 

vermeldt in de marge: De nevenstaende persoon heeft 
den armen bedankt.
8.  Catharina, gedoopt Eersel 24 januari 1724.
9.  Petronella, gedoopt Eersel 9 januari 1726.
10.  Anna Helena, gedoopt Eersel 28 december 1727.
11.  (waarschijnlijk) Jan Aert Buckincx, out ontrent 10 jaren, 

woont in 1738 bij Dielis Ariaens van Collenborgh op 
de Kerkhof20. De armmeesters beslissen dat voor Jan 
twee hembden moeten worden gemaakt. Aert Lauren-
sen van Nunen levert de hemden voor ƒ2-10-0.

VIIc. Henrick Buckums, gedoopt Bergeijk 4 december 1689, 
overleden Bergeijk 29 oktober 1772, trouwt (1) Wintelre 
(RK) 5 november 1711 Theodora Hoppenbrouwers, gedoopt 
Wintelre 17 januari 1682, dochter van Dielis Lambert Hop-
penbrouwers (uit Oirschot) en Maria Peter Huijberts; 
trouwt (2) Wintelre 19 november 1724 Adriana Thomisse 
(of Antonisse) van Hout, begraven Bergeijk 24 januari 1776.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan, gedoopt Wintelre 4 juli 1715.
2.  Margriet Buckens, gedoopt Wintelre 5 september 1716, 

begraven Zeelst (laat na een kamer en hof) 4 november 
1779, trouwt (1) Zeelst (RK) 14 januari 1759 Jan Andries 
van Nunen; trouwt (2) Zeelst 24 mei 1767 Hendrik Bij-
nen, weduwnaar van Elisabeth Niclaas Vermeeren.

 Voor haar vestiging te Zeelst brengt ze een borgbrief 
mee21. Hendrik Bijnen laat ten behoeve van zijn voorkin-
deren Elisabeth en Jacobus Bijnen op 18 mei 1767 door de 
schepenen een inventaris opmaken22. Op 4 november 1774 
verkoopt Margriet, tweemaal weduwe, alle levende have, 
hooi, strooi etc. tot voldoening van haar schulden23.
3.  Egidius, gedoopt Wintelre 7 mei 1719.
4.  Petrus, gedoopt Wintelre 11 februari 1722.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Theodorus, gedoopt Wintelre 17 oktober 1725.
6.  Johannes (Jan), gedoopt Bergeijk 31 januari 1729.
7.  Dijmpna Buckings, gedoopt Bergeijk 8 oktober 1731, 

trouwt Stephanus Laukens.
8.  Anna Maria Buckings, gedoopt Bergeijk 31 augustus 

1735, begraven Zeelst 12 maart 1800, trouwt Oerle 
(schepenbank) 17 februari 1765 Leendert van Dooren, 
van Zeelst.

 Ze heeft op 4 februari 1765 van de schepenen van Bergeijk 
een borgbrief gekregen24.

VIId. Bartel Aert Buckings, gedoopt Oirschot 2 januari 1679, 
meester hoedenmaker25, begraven Oirschot (kerk) 11 mei 
1736, trouwt Oirschot (RK) 28 januari 1714 Anneke Dirck 
van de Biggelaar, gedoopt Oirschot 11 oktober 1693, doch-
ter van Dirck Henrick van de Biggelaar (hoedenmaker) en 
Lijsbeth Jan Goossens.

Bartel woonde voor zijn huwelijk te Amsterdam, maar krijgt 
op 25 april 1714 een borgbrief voor zijn vestiging in Tilburg26. 
Net als zijn schoonvader is Bartel Hoeijmaker van beroep27. 
Mogelijk heeft hij het vak van hem geleerd.
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Bartel Aert Buckings is eigenaar van huize Diest op de Kerk-
hof, dat hij erft van zijn schoonouders28. Henrick van de Bi-
chelaer en Bartholomeeus Buckincx, delen op 19 mei 1717 als 
erfgenamen van wijlen Jan soone Dirck van de Bichelaer en 
Elisabet Goossens, hen comparanten broeder ende swaeger, 
de nalatenschap29.
Tussen 1714 en 1723 woont Bartel in Tilburg, in de Nieuwlantse 
straet. Hij huurt een woning van het echtpaar Hendrick Frans 
Bacx en Maria Peter Cauwenbergh30. Bartel Buckings ont-
vangt op 17 februari 1732 36 gulden voor het ses weken te 
luijden over het affsterven van de Vrouwe van Oirschot. Het 
betreft de moeder van de heer, de douairière Sweerts de 
Landas31. Op 10 juni 1733 wordt Bartel Aert Buckincx voor de 
schepenen gedaagd door Leonard de Marcq, de secretaris 
van Oirschot, vanwege achterstallige betaling van 35 gulden 
19 stuivers 4 penningen die gedaagde per reste is schuldigh 
gebleven van verscheijde coopdagen32.
Op 25 november 1733 wordt Bartel Buckincx gedagvaard voor 
de schepenbank door Mons. Cornelis de Cort, borger ende 
coopman in weijnen te ’s-Hertogenbosch, vanwege een schuld 
van 64 gulden 11 stuivers en 10 penningen33. Uit het proces-
dossier blijkt wat Bartel sinds 1723 bij de Cort en compagnons 
heeft aangeschaft tussen 1723 en 1732.
Hendrick Clercx executeert in 1741 bij autorisatie van de sche-
penen de failliete boedel van Bartel Aert Buckings34.
Het huis Diest wordt verkocht aan Cornelis Snellaars voor 
307 gulden, het werckhuijs levert 84 gulden op. De executeur 
betaalt 271 gulden 16 stuivers aan preferente schuldeisers. 
Daarna resteert nog een bedrag van 866 gulden en 19 stui-
vers aan niet geprefereerde schulden, waarvoor nog maar 119 
gulden 4 stuivers overblijft. Hendrik Clerx heeft zelf als brou-
wer nog een vordering van 161 gulden en 15 stuivers voor gele-
verd bier. Hij zal er maar 13% van uitgekeerd krijgen.
In 1738 woont Anna, de weduwe van Bartel Buckincx, als al-
leenstaande op de Kerkhof nummer 10335. Haar kinderen 
vestigen zich in Antwerpen. Op 22 maart 1741 verlenen de 
schepenen permissie aan Anna om mits dese conjuncture van 
tijden en omstandigheijt waer in sij sigh bevindt, niet in staet 
wesende de verlope intersteten der pandtcreteuren, dorps-
lasten en andere schulden te konnen voldoen om huize Diest 
in het openbaar te verkopen36. Arnoldus, Mechelina en Bartel 
Buckincx, wonende tot Antwerpen, hebben daartoe op 9 fe-
bruari 1741 procuratie verleend aan de heer Hendrick Clercx, 
koopman te Oirschot.

Uit dit huwelijk:
1.  Arnoldus Bartel Buckings, gedoopt Tilburg 22 janua-

ri 1715, hoedenmaker, trouwt Antwerpen (Onze Lieve 
Vrouwe Zuid) 13 maart 1744 Anna Maria van Meeselen, 
begraven Antwerpen 24 mei 1773.

 Arnoldus Bartels Buckincx krijgt op 30 juli 1737 van de 
schepenen van Oirschot een certificaat dat hij is gebo-
ren37 en opgevoed te Oirschot uijt eerlijcke en wettige ou-
ders, en dat hij voornemens is te gaen reijsen na Brabant 
off Vrankrijck om sijn hantwerck te volleeren, waartoe de 
schepenen een ieder verzoeken hem ongehinderd te laten 

passeren38. Op 10 april 1741 wordt hij als poorter in Ant-
werpen geregistreerd39.
2.  Mechtildis Barbara Buckings, gedoopt Tilburg 5 de-

cember 1716.
3.  Bartholomeus Bartel Buckings, gedoopt Tilburg 12 fe-

bruari 1719, overleden tussen 1749-1772, trouwt Joanna 
Maria Crols, overleden Antwerpen 28 december 1772.

 Aalbertus van Nahuijs, deurwaarder van de Raad van Sta-
ten der Verenigde Nederlanden, legt op 31 maart 1749 be-
slag op de vaste goederen van Bartel Bartels Buckings, 
om daaraan te verhalen de verponding van het jaar inge-
gaan Primo April 1746 en expirerende ultimo Maart 1747, 
tot eene gulden40. Ook voor de verponding van het jaar 
1747/48 wordt beslag gelegd op de goederen van Bartel41. 
Hij woont dan in Antwerpen, waar uit zijn huwelijk met 
Joanna Maria Crols op 26 oktober 1749 een dochter Hen-
derina Joanna wordt gedoopt.
4.  Johanna Bartel Aert Buckings, gedoopt Tilburg 16 

maart 1721.
 Johanna is in 1743 dienstmeid bij Monsieur Henrick van 

Boxmeer in huis de Pauw in de Koestraat. Op 10 augustus 
van dat jaar steekt haar baas in zijn eigen huis de God do-
mense boer Jan van de Laerschot dood met een degen. Di-
rect na die doodslag komt Johanna uit de keuken en zegt 
tegen Henrick: Had gij mij liever een voet onder mijn gat 
gegeven als die man daar doot te steeken, wat sullen uwe 
arme kinderen gaen doen? De dader ontvlucht de heerlijk-
heid Oirschot42. De schepenen Soetens, Neggers en Moe-
scops verhoren zijn huisgenoten op 14 augustus43. Aan 
Johanna Buckings vragen ze of niet en wist waar haaren 
Baas was, maar zij antwoordt sulcx niet te weeten, want 
dat hij laatstleede sondag s’morgens vroeg uijtgegaan 
was, en dat sij hem t zedert hier niet gesien en had.
5.  Hendrina Bartel Buckings, gedoopt Oirschot 20 april 

1723, trouwt Antwerpen (St. Joriskerk) 1 juli 1756 Joan-
nes Pooters.

6.  Elisabeth Buckings, gedoopt Oirschot 18 oktober 1725, 
jong gestorven.

7.  Michiel Bartel Buckings, gedoopt Oirschot 29 juni 
1730, volgt VIIIb.

VIIIa. Arnoldus Henrick Buckings, gedoopt Gemert 12 juli 1736, 
collator van de cantorij van Oirschot, begraven Gemert 28 
mei 1795, trouwt Gemert (RK) 1 mei 1768 Hendrien Janse 
Smits, gedoopt Gemert 24 februari 1743, boerin, overle-
den Gemert 14 september 1820, dochter van Jan Smits en 
Maria van den Elzen.

Met zijn zwagers verkoopt Arnoldus op 6 februari 1771 een 
huis op de Mortel en alle overig onroerend goed van zijn 
schoonouders44. De koper van het huis, Peter van Lijssel, doet 
een gelofte van ƒ400 aan Arnoldus Henrick Buckings45. Arnol-
dus cedeert de vordering op 23 februari 1773 aan zijn zwager 
Jacobus Lambers van den Bergh46. Op 7 mei 1771 verkopen zijn 
zuster en zwagers hun vierde part in het ouderlijk huis en bij-
gelegen landerijen aan hun broer Arnoldus47.
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De weduwe Arnoldus Buckings woont in 1808 op Milschot. Zij 
betaalt 3 gulden 3 stuivers belasting. De kinderen verkopen, 
na de dood van hun moeder, op 9 januari 1821 het onroerend 
goed en bomen in het openbaar voor ƒ26848.

Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Bukkings, gedoopt Gemert 19 september 

1769, collator van de cantorij van Oirschot, overleden 
Gemert 5 februari 1851, trouwt (1) Gemert (schepen-
bank) 14 september 1806 Joanna Godefridus van Kes-
sel, gedoopt Gemert 26 november 1784, overleden Ge-
mert 29 juli 1830, dochter van Godefridus van Kessel 
en Johanna Maria van der Burgt; trouwt (2) Gemert 1 
maart 1832 Theodora Michels, gedoopt Gemert 17 juli 
1797, overleden Gemert 3 april 1873, dochter van An-
dries Michels en Dorothea Heijbloemers.

 Op 9 juni 1821 maakt Hendrik Bukkinx met zijn eerste 
vrouw een testament op langstlevende voor notaris Jan 
Francis Aelders49 en op 21 december 1834 met zijn twee-
de vrouw50. Dorothea Michels doet op 3 mei 1851 aangifte 
voor de successie van de nalatenschap van haar echtge-
noot Hendrik Bukkings51. Het zuiver actief van de nalaten-
schap bedraagt ƒ239,09½. Hendrik wordt als collator van 
de cantorij van Oirschot opgevolgd door zijn neef Arnol-
dus (zie 2 ad a).
2.  Joannes Buckings, gedoopt Gemert 20 maart 1771, 

overleden Gemert 10 juli 1823, trouwt Gemert (RK) 
17 juni 1804 (dispensatie wegens verwantschap in de 
3e/4e graad) met Catharina Godefridus Goorts Hen-
driks, geboren Bakel, boerin, overleden Gemert 8 juni 
1823, weduwe van Cornelis Hendriks van Dooren, doch-
ter van Goort Henricks en Antonetta van Velthoven.

 Zij wonen op Elsdonk. De kinderen doen op 4 januari 1824 
aangifte voor de successie52. Jan bezit een huisje met aan-
horigen hof en aangelag, groot circa 85 roeden 15 ellen.

Hun zoon is:
a.  Arnoldus Buckings, gedoopt Gemert 23 oktober 

1806, landbouwer, overleden Boxtel 1 mei 1874, 
trouwt Boxtel 19 oktober 1839 Elisabeth van der 
Hagen, gedoopt Boxtel 3 maart 1803, overleden 
Boxtel 25 februari 1892, weduwe van de timmer-
man Theodorus Bevers, dochter van Johannes van 
der Hagen en Maria van Diest.

 Met de spelling van zijn familienaam wordt door de 
ambtenaren van de gemeente Boxtel nogal gegoo-
cheld: bij zijn huwelijk is het nog Buckincx, maar later 
wordt het Bueckenex, Beukenix en uiteindelijk over-
leeft de naam Beukenex. Notaris H.A.F. Hoppenbrou-
wers te Oirschot gebruikt echter aan het einde van 
de negentiende eeuw nog steeds de naam Buckincx53. 
Arnoldus woont met zijn vrouw, haar vijf voorkinderen 
en hun kinderen Theodorus, Catharina en Hendrika in 
1850 op Lennisheuvel (wijk C) nummer 7354. Arnoldus 
is collator van de cantorij van Oirschot sinds de dood 
van zijn oom Hendrik Buckings in 185155, ondanks het 
feit dat hij volgens zijn huwelijksakte verklaart niet te 

kunnen tekenen. Hij wordt als collator opgevolgd door 
zijn enige zoon Theodorus Beukenex, geboren Box-
tel 14 augustus 1847, damastwever, overleden Boxtel 
29 december 1914, trouwt Boxtel 17 mei 1881 Catha-
rina Spooren, geboren Helvoirt 27 mei 1853, overle-
den Boxtel 14 augustus 1934, dochter van Wilhelmus 
Spooren en Gerardina Schoonus.

 Theodorus wordt vrijgesteld van militaire dienst uit 
hoofde van broederdienst van een oudere (half)broer. 
Hij woont met vrouw en negen kinderen in het cen-
trum van Boxtel56. Ondanks het feit dat zijn voorou-
ders al vier generaties uit Oirschot weg zijn bezit hij 
nog steeds een aantal percelen grond onder Best, in 
de Kanters, in de Vleutstraat en in de Burggraaf. Met 
andere gerechtigden verkoopt hij tussen 1890 en 1905 
in de zomer nog vrijwel elk jaar in het openbaar de op-
brengst van de percelen, gras te velde, granen, schaar-
hout en hout op stam. De verkoop van 1904 vindt 
plaats op 7 juli namiddags vier uur in de herberg van 
Adrianus Bressers in de Vleutstraat57. Ingezet wor-
den negen kopen gras, onvervoerd van de plaats waar 
zulks gewassen is. De opbrengst bedraagt ƒ175. Door 
de jaren heen varieert de opbrengst van ƒ113,05 tot 
ƒ339,50: de gemiddelde opbrengst is ƒ214,55. Bij zijn 
dood woont Theodorus in de kom der gemeente, wijk 
A nummer 106. Zijn zoon Josephus Theodorus Hendri-
kus, geboren Boxtel 11 juli 1889, overleden Tilburg 22 
juni 1960, volgt hem op als collator van de cantorij van 
Oirschot.

3.  Johanna Buckings, gedoopt Gemert 31 januari 177358, 
herbergierster, overleden Erp 15 januari 1848, trouwt 
Wouter van den Bergh, geboren Erp, ijzersmid, over-
leden Erp 17 januari 1828, weduwnaar van Antonet-
ta Brugmans, zoon van Jan van den Bergh en Helena 
Smits.

4.  Maria Buckings, gedoopt Gemert 10 november 1774, 
boerin, overleden Gemert 3 juli 1818, trouwt Gemert 
(schepenbank) 28 februari 1808 Dorus Willems van 
Hout, bouwman, overleden Gemert 4 juni 1837, zoon 
van Willem van Hout en Hendriena van de Kerkhof.

5.  Catharina Bukkings, gedoopt Gemert 31 oktober 1776, 
overleden Gemert 5 oktober 1839, trouwt (1) Gemert 
(schepenbank) 8 mei 1808 Francis Gijsbert Slaats, 
overleden Gemert 10 januari 1811, weduwnaar van Pe-
tronel Adam van de Leemput; trouwt (2) Gemert 10 
juli 1813 François van Gerwen, geboren Bakel, zoon van 
Helena François van Gerwen.

6.  Jacobus Buckings, (ook: Bukkings, Bukkems), ge-
doopt Gemert 16 november 1778, bouwman, over-
leden Gemert 28 november 1850, trouwt (1) Ge-
mert (schepenbank) 29 mei 1808 Antonet Cornelis 
Geenen, gedoopt Gemert 25 augustus 1773, over-
leden Gemert 4 mei 1812, weduwe van Jan Cornelis 
van de Vondervoort, dochter van Cornelis Geenen en 
Elisabeth van de Elsen; trouwt (2) Gemert 28 janua-
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Noten
1. RHCe N Oirschot 97 f. 26v
2. GAGB R Gemert 130 nr. 218. 

Voor het Rechtelijk Archief van 
Gemert-Bakel is gebruik gemaakt 
van de Indices en transciripties 
van het Gemerts Schepenpro-
tocol van Simon van Wetten, te 
raadplegen in het Archief.

3. GAGB R Gemert 137 nr. 54
4. GAGB R Gemert 132 nr. 163
5. GAGB R Gemert 143 nr. 4
6. GAGB R Gemert 137 nr. 21
7. GAGB R Gemert 137 nr. 81
8. GAGB R Gemert 144 nr. 39
9. GAGB R Gemert 140 nr. 152
10. GAGB R Gemert 146 nr. 11
11. GAGB R Gemert 151 nrs. 98 t/m 101
12. GAGB R Gemert 151 nr. 37/38
13. GAGB R Gemert 153 nrs. 127/128
14. SAsG N 5234 f. 267
15. GAGB R Gemert 148 nr. 267
16. GAGB R Gemert 157 nr. 228
17. GAGB R Gemert 162 nr. 97
18. RHCe R Oirschot 2463 f. 8

19. RHCe R Oirschot 2467 f. 413
20. RHCe R Oirschot 2467 f. 413v
21. RHCe OAA Veldhoven 1493 f. 36
22. RHCe R Zeelst 46 f. 92
23. RHCe R Zeelst 49 f. 1v
24. RHCe R Bergeijk 84 f. 61v
25. RHCe R Oirschot 2467 f. 286v
26. RHCe R Oirschot 2463 f. 29v
27. A. Neggers, Tweemaal van de Big-

gelaar, G.T.O.B. XXIV (2009) pag. 4
28. Huizen en hun bewoners te 

Oirschot van de zeventiende tot 
de twintigste eeuw, Campinia II 
(1972) pag. 130.

29. RHCe R Oirschot 2464 f. 7v
30. RAT N Tilburg 69 nr. 73
31. RHCe R Oirschot 2466 f. 382
32. RHCe R Oirschot 1840
33. RHCe R Oirschot 1970
34. RHCe R Oirschot 2980
35. RHCe OAA Oirschot 6644
36. RHCe R Oirschot 104 f. 22
37. Arnoldus is gedoopt te Tilburg
38. RHCe R Oirschot 2467 f. 286v; 

L. Lijten, Oirschotse emigranten 
naar Frankrijk en elders, Campinia 
XXII (1992) pag. 142.

39. Antwerpse poorters afkomstig 
uit Zuid-Oost Brabant, Campinia 
XV (1985) pag. 136

40. RHCe R Oirschot 2471 f. 237
41. RHCe R Oirschot 2471 f. 371
42. RHCe R Oirschot 1471
43. BHIC Raad van Brabant 266.263
44. GAGB R Gemert 150 nr. 233 e.v.
45. GAGB R Gemert 150 nr. 243
46. GAGB R Gemert 152 nr. 36
47. GAGB R Gemert 151 nr. 37, nr. 44, 

nr. 45
48. GAGB N Gemert 2133 nr. 130
49. GAGB N Gemert 2133 nr. 189/190
50. GAGB N Gemert 2139 nr. 201/202
51. BHIC MvS Helmond 62 nr. 51
52. BHIC MvS Sint Oedenrode 8 nr. 8
53. RHCe N Oirschot 452, 453
54. BHIC Bevolkingsregister Boxtel 11 

blad 629
55. Volgens Peijnenburgh, De 

Cantorij, a.w. pag. 69 is hij collator 
van 1856 tot 1884: volgens mijn 
reconstructie moet dat zijn van 
1851 tot aan zijn dood in 1874.

56. BHIC Bevolkingsregister Boxtel 
23 blad 271.

57. RHCe N Oirschot 448 nr. 104
58. De doopaantekening luidt: Joan-

nes, filia Arnoldi Bukkings
59. BHIC MvS Helmond 60 nr. 258
60. BHIC Bevolkingsregister Oploo 

1840 blad 15
61. de familienaam van de vader 

wordt in de akte niet vermeld.
62. RHCe R Oirschot 2472 f. 318v
63. Antwerpse poorters, a.w. pag. 136
64. FAA Bevolkingsregister Antwer-

pen 1800-1815 wijk 1
65. In de huwelijksakte: Michel
66. FAA Bevolkingsregister Antwer-

pen 1800-1815 wijk 3

ri 1815 Arnolda van Dooren, gedoopt Gemert 17 juni 
1791, boerin, overleden Gemert 18 april 1860, dochter 
van Franciscus Aert van Dooren en Antonia Jansen 
van de Boom. 

 Arnolda van Doren, weduwe, en haar kinderen Arnoldus, 
Francis, Antonet en Henrica, doen op 7 maart 1851 aangif-
te voor de successie59.
7. Joannes Wilhelmus Bukkings, gedoopt Gemert 8 febru-

ari 1781, overleden Oploo 16 augustus 1852, trouwt Jo-
hanna van de Kerkhof, geboren Gemert, overleden Op-
loo 21 juni 1861, dochter van Andreas van de Kerkhof en 
Anna Maria van de Laar. 

 In 1840 woont Jan Wilm Bukkems als rentenier met zijn 
vrouw te Oploo nummer 2760.
8.  Elisabeth Buckings, gedoopt Gemert 5 april 1783.

VIIIb. Michiel Bartel Buckings, gedoopt Oirschot op 29 juni 
173061, hoedenmaker, trouwt (1) Antwerpen (Onze Lieve 
Vrouwekerk Noord) 7 december 1755 (Anna) Isabella Bo-
gaert uit Antwerpen; trouwt (2) in de zelfde kerk 2 juli 1764 
Maria Carolina Isabella Schrawen, ex Posdam. Het bruids-
paar wordt vrijgesteld van één roep.

In 1753 woont Michiel als meerderjarig jongman te Antwer-
pen, wanneer hij procuratie verleent aan Jacobus Schippers, 
zijn oom en gewezen momboir, om in zijn naam twee percelen 
genaamd het Britsen en den Kemmer, beide gelegen onder de 
Kerkhof, te transporteren, mitsgaders de kooppenningen te 
ontvangen62. Hij wordt als hoedenmaker op 12 december 1755 
als poorter van Antwerpen ingeschreven63.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Anna Maria Theresia Buckens, gedoopt Antwerpen 28 

oktober 1756.
2.  Maria Catharina Josepha Buckens, gedoopt Antwer-

pen 25 juni 1758.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Carolina Buckens, gedoopt Anwerpen 27 januari 1766.
4.  Carolina Sofia Buckens, gedoopt Antwerpen 5 mei 

1767, trouwt Jean van de Kerkhoven, hoedenmaker.
 Hij heeft op de Grote Markt (huisnummer 666) een hoe-

denwinkel met Corneille Goossens als fille de boutique en 
vier dienstmeisjes64.
5.  Maria Elizabetha Buckems, gedoopt Antwerpen 19 

november 1769, overleden Oudenbosch 9 september 
1845, trouwt Antwerpen (Onze Lieve Vrouwe Noord) 17 
mei 1796 Franciscus van Aken, ex Oudenbosch.

6.  Petrus Josephus Buckens, gedoopt Antwerpen 16 ja-
nuari 1771, hoedenmaker, overleden Antwerpen 1 de-
cember 1843, trouwt Antwerpen 30 Nivose jaar IX (20 
januari 1801) Isabella Maria Lingnant, overleden Ant-
werpen 30 oktober 1851, dochter van Philippus65 Lig-
nant en Isabella Maria Deelen.

 Pierre Joseph Buckens, heeft een hoedenwinkel op de 
Place de Meir, huisnummer 1078, waarin meerdere filles 
de boutiques en servantes werkzaam zijn66. Zijn overlijden 
wordt aangegeven door zijn zoons Josephus Joannes (41), 
hoedenmaker, en Philippus Carolus (34), klerk.  <<



238  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 3

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 Arjen Bakker en Jan de Ruiter: Steken wij af naar dieper 
water, Gereformeerden op Terschelling. uitgave in eigen 
beheer d.d. 2018, 304p. ill; index; info: www.arjenbakker.nl

Steken wij af naar dieper water is een ruim driehonderd pa-
gina’s tellend boek dat in woord en beeld verhaalt over de 

Gereformeerden op Ter-
schelling. De titel van 
het boek is ontleend aan 
een uitspraak van een 
ouderling van de Ge-
reformeerde Kerk van 
West-Terschelling. Na de 
gebruikelijke koetjes en 
kalfjes bij het begin van 
het huisbezoek sprak hij 
de woorden: ‘En nu ste-
ken we af naar dieper 
water.’
Het boek beschrijft de 
ruim 125-jarige geschie-

denis van de Gereformeerde Kerken te West-Terschelling 
(inclusief Vlieland) en Midsland, inmiddels gefuseerd tot 
Protestantse Gemeente ET-10. Ook het recreatiewerk in ET-
10 komt uitgebreid aan de orde. Daarnaast bevat het ruim 
dertig interviews met gemeenteleden en portretten van de 
predikanten. Het stipt ook veel zaken aan uit de algemene 
geschiedenis van het eiland, zoals de opkomst van het toeris-
me, de ramp met de loodsschoener, de Tweede Wereldoorlog, 
de bouw van Avondrood, het reddersleven van Klaas van Urk. 
(TB)

 Ї E.M. Faessen- ter Horst, Henri Lambooij, kunstschilder 
& de overige bewoners van het Lambooijhuis te Henge-
lo. 16 p.; ill, geen index; info: pietvandenheuvel@onsnet.nl

Met dit booklet brengt de kleindochter van de kunstschilder 
Henri Lambooij een ode 
aan haar grootvader. 
Henri Lambooij kreeg de 
eerste teken- en schil-
derlessen van de kunst-
schilder Johan Marinus 
Tibbe. Nadien ging hij in 
de leer bij schildersbe-
drijf Versteeg en ver-
volgens begon hij voor 
zichzelf als decoratie-, 
toneel – en huisschilder. 
De auteur geeft een be-

knopt relaas over het gezin van Henri Lambooij dat 50 jaar 
lang woonde in het Lambooij huis in Hengelo. Naast een aan-
tal familiefoto’s bevat het boekje ook afbeeldingen van een 
achttal schilderijen die door Henri Lambooij zijn vervaardigd. 
(TB)

 Ї Chris Woerden: VOC-dienaren uit de Proosdijlanden. 
Uitgave Stichting Proosdijer Publicaties; ISBN 978-90-
805536-6-8; 112 p; ill; index.

Sommigen kijken met trots terug op de geschiedenis van de 
VOC en anderen zijn beschaamd over wat zich onder de VOC-

vlag heeft afgespeeld. 
De auteur vertelt zijn 
verhaal vanuit historisch 
perspectief, zonder ethi-
sche bril. Hij deed onder-
zoek naar de betrokken-
heid van bewoners van 
de Proosdijladen bij de 
VOC, waarbij de situa-
tie in de Proosdijlanden 
in de zeventiende en 
de achttiende eeuw be-
schrijft. Vanzelfsprekend 
geeft hij ook een alge-
mene toelichting op de 
VOC: de vaarroutes, de 

administratie, de bevoorrading, de handelswaar en de func-
ties van de opvarenden. In de archieven vond hij gegevens van 
ruim 250 streekgenoten (uit Uithoorn, Waverveen, Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis en nog diverse andere plaatsen). En over 
een 25-tal opvarenden geeft de auteur een wat uitgebreider 
verslag van hun wedervaren en dan blijkt dat dat het leven op 
de koopvaardijschepen naar de Oost, geen onverdeeld genoe-
gen is geweest: scheurbuik, kielhalen en zeemansgraven wa-
ren nu eenmaal aan de orde van de dag.
Het boek sluit af met een naamlijst van de opvarenden waar-
uit blijkt dat veel schepelingen niet repatrieerden, maar aan 
boord van het schip of in een ver land overleden. De uitgave is 
rijkelijk voorzien van mooie illustraties die het verhaal onder-
steunen. (TB)

 Ї Peter Luijten, Heerlijk leven. Luijten in Zuid-Limburg 
1550-1950, Tilburg 2016, 391 p., ill..geen index; uitgave in 
eigen beheer, ISBN 978-90-825685-0-9, informatie via 
info@skrpt.nl.

Vergeleken met een aantal jaren geleden neemt het aantal 
professioneel ogende uitgaven op genealogisch gebied toe. 
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Dat vindt zijn oorzaak 
aan de ene kant in de 
mogelijkheden om zelf 
een mooi resultaat te 
maken, en aan de andere 
kant in het verschijnen 
van laagdrempelige ma-
nieren om dat resultaat 
vervolgens gedrukt te 
krijgen. Een mooi ogend 
resultaat betekent niet 
altijd een interessant 
boek. Gelukkig is het Pe-
ter Luijten gelukt om zo-
wel een mooi als interes-

sant boek het licht te laten zien. Dat er lang niet altijd sprake 
is van ‘de’ familie blijkt ook uit dit boek, zoals de auteur zelf al 
op pagina 7 schetst is er in dit geval sprake van zes families 
Luijten, twee uit Geleen, een uit Munstergeleen, een uit Geul-
le, een uit Wyck en tenslotte een uit Berg en Terblijt. De her-
komst uit dezelfde streek suggereert dat er mogelijk verband 
tussen deze zes groepen is. Wellicht kan DNA onderzoek hier 
meer duidelijkheid brengen; enkele personen hebben al stap-
pen in die richting gezet.
Het boek valt uiteen in twee delen, waarvan het eerste letter-
lijk ‘leest als een boek’. Gekozen is voor een verhalende vorm 
waarin naast persoonlijke verhalen ook ruimte is voor de bre-
dere geschiedenis van de streek. Als ‘Hollander’ (al is het dan 
van Zeeuwse afkomst) moet ik bij Limburg gelijk denken aan 
de ‘bokkenrijders’, en zowaar, we worden op onze wenken be-
diend want ook bendes komen in dit boek voor. De verhalen 
betreffende latere generaties zijn zo te zien vaak uit persoon-
lijke herinneringen ontstaan, voorzien van vele foto’s en ande-
re afbeeldingen. In deze verhalen komt een ander Limburgs 
fenomeen voor, de Céramique, een van de grote aardewerk-
fabrieken uit Maastricht. In de twintigste eeuw fuseerde deze 
fabriek met de andere aardewerkgigant, de Sphinx van de fa-
milie Regout, om vervolgens uit het stadsbeeld te verdwijnen. 
Thans bevindt zich op het terrein van de fabriek een mooie 
woonwijk. Door de keuze van de verhalende vorm is het boek 
niet alleen interessant voor de familie, want door te lezen leer 
je heel wat over het Limburgse leven uit het verleden. In deze 
zin mag het boek zeker als voorbeeld gelden voor anderen.
Het tweede gedeelte van het boek toont de genealogie van 
de familie. Weliswaar een stuk ‘saaier’ dan het eerste deel, 
maar onmisbaar voor de familie, want op die manier kan men 
ontdekken waar in de stam men thuis hoort. Duidelijk en 
overzichtelijk gepresenteerd, zonder verdere illustraties, al 

wordt bij een aantal personen in de marge hun handtekening 
gepresenteerd. Dat de overzichten duidelijk en overzichte-
lijk zijn neemt ten dele het ontbreken van een index weg. Zelf 
vind ik dat ontbreken altijd jammer, want als een genealogie 
in gedrukte vorm wordt gepresenteerd is voor een buiten-
staander de index meestal de eerste ingang tot het boek. 
Gezien het feit dat het boek ook als leesboek is ingedeeld wil 
ik het de auteur van harte vergeven. Soms moest ik in andere 
besprekingen een kritische noot plaatsen bij de kwaliteit van 
de afbeeldingen. Dat is hier absoluut niet van toepassing, de 
afbeeldingen zijn vrijwel allemaal van uitstekende kwaliteit. 
Ook dat voegt toe aan het plezierige gevoel dat het doorne-
men van dit boek bij mij heeft achtergelaten. (HvF)

 Ї R.G. Louw, Nicolaes Ruts, Jan Butler en David Butler en 
hun naaste familie. Fragment-genealogieën Ranson, 
Rutgers (van Rozenburg), Ruts en Butler, 2015, 478 
p., ill., index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-94-
02201588-5, informatie via RGLouw@kpnplanet.nl.

Vanaf de kaft van deze publicatie kijkt Nicolaes Ruts de po-
tentiële lezer met een licht gefronst gezicht aan; in zijn rech-

terhand een briefje. 
Is hij gestoord in een 
zakelijke bespreking? 
Zijn kleding is kostbaar, 
donkere stof, bont en 
een geplooide kraag. In 
tegenstelling tot wat 
veel mensen denken is 
donkere kleding geen 
zaak van soberheid: in 
de zeventiende eeuw 
behoort zwarte stof tot 
de duurst verkrijgbare. 
Nicolaes is dan ook een 
succesvol koopman uit 
Amsterdam en de schil-

der van het portret is Rembrandt. Het is niet de enige be-
kende ‘Nederlander’ uit de zeventiende eeuw die een plaats 
in deze publicatie vindt, Joost van den Vondel schreef enkele 
gedichten ter ere van personen die in de publicatie behandeld 
worden. De drie gedichten zijn als bijlage opgenomen. We be-
vinden ons met Nicolaes Ruts en zijn verwanten in een groep 
families die aan het begin van de zeventiende eeuw mede aan 
de basis stond voor de grote economische bloei van de Repu-
bliek en de stad Amsterdam. In de inleiding wordt de positie 
van de verschillende personen geschetst, en komen hun acti-
viteiten goed voor het voetlicht.
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Na de inleiding worden de genealogieën gepresenteerd, van 
de Antwerpse familie Ranson (de familie van de eerste echt-
genote van Nicolaes Ruts), van de eveneens Antwerpse fa-
milie Rutgers / Ruts, waaronder de oudere generaties van 
de later in de Nederlandse adel ingelijfde familie Rutgers 
van Rozenburg, en de genealogie Butler (de familie van een 
schoonzoon van Nicolaes Ruts); deze familie is via Engeland 
in de Republiek terecht gekomen. Het laatste genealogische 
overzicht betreft de afstamming van de auteur van onder 
meer Nicolaes Ruts. Naast de drie genoemde gedichten van 
Vondel bevatten de bijlagen nog meer interessants. Zo is de 
akte waarbij Jan Butler en Agneta Ruts in 1656 hun winkelne-
ring overdeden aan hun dochters Cornelia en Sara overdeden 
in extenso overgenomen. Boeiend zijn de verslagen van David 
Butler over zijn Russische belevenissen. Deels verdienden 
leden van de familie hun geld in de Moscovische handel. Dat 
de contacten met Rusland niet zonder risico waren bewijzen 
de brieven van David Butler. Materiaal voor een avonturenro-
man, die vervolgens verfilmd kan worden!
De naam van de auteur staat borg voor gedegen werk. En 
dat blijkt ook weer uit deze publicatie, die een zeer gedegen 
en professionele indruk maakt. De uitvoering van het boek 
is keurig en overzichtelijk. Als ik al iets van kritiek heb, dan is 
dat het geringe aantal illustraties. Het prachtige portret van 
Rembrandt springt er uit, dat is waar. Maar her en der had een 
afbeelding het beeld wat verlevendigd. Maar dat doet niets af 
aan de waarde van deze publicatie. (HvF)

Herplaatsing met  
correcte afbeelding

 Ї Frans Winkens: Geboren uit warme landen, een Indische 
familiegeschiedenis ‘David’. Uitgave in eigen beheer 2017, 
ISBN 978-9463422451; 310p.; ill; index; info: frans@win-
kens.eu

Dit boek beschrijft de familiegeschiedenis van de familie Da-
vid, die haar wortels heeft in Nederlandsch-Oost Indië (het 
tegenwoordige Indonesië). De stamvader van deze familie is 
Paulus David, die vóór 1788 moet zijn geboren en afkomstig 
was uit Besbrien/Besbrum. Ondanks intensieve naspeuringen 
is de auteur er niet in geslaagd te achterhalen welke stad/
dorp daarmee wordt bedoeld. Deze Paulus David was militair 
(dragonder) en trouwde Siempen, een vrije inlandse vrouw. De 
nakomelingen van dit echtpaar worden in een parenteel weer-
gegeven welke doorloopt tot en met de achtste generatie en 
waarvan de kinderen zijn geboren na het jaar 2000.
Daarnaast is in deze uitgave een kwartierstaat opgenomen 
met als kwartierdrager Beatrix Maria Johanna(Bea) David, 
de echtgenote van de auteur. In de familiekring van de auteur 

werd ze vaak geksche-
rend het ‘meisje geboren 
uit de warme landen’ ge-
noemd, hetgeen de titel 
van dit boek verklaard. 
Van elk ouderpaar die 
in deze kwartierstaat 
voorkomt, zijn in meer of 
mindere mate gegevens 
opgenomen over hun le-
vensloop.
Het spreekt vanzelf dat 
de auteur ook aandacht 
geeft aan de geschiede-

nis van Indonesië en aan diverse aspecten van dat land, zoals 
flora en fauna, bevolking en de bestuurlijke indeling. Het is 
een prachtige uitgave van een familiegeschiedenis, die rijke-
lijk is voorzien van familiefoto’s van vooral de laatste genera-
ties van de familie David. (TB)

Verder ontvingen wij:
Clemens Hogenstijn: Rond de Watermuldersplaats, in en 
om een woonhuis in de Deventer binnenstad. Uitgave in 
eigen beheer, Deventer 2018, 32p; geen ill.; geen index.
W.J. Klok van Dasselaar: Familie van Dasselaar, Uitgave ei-
gen beheer, 1998; 326p; index; ill
P. Dekker: Een ‘gulden snede’ door het Zijper geslacht 
Blaauboer; deel 2. Uitgave PIROLA dec. 2004; ISBN 90-
6455436-6; 330p; ill; index
Historische Vereniging Barendrecht: 2 DVD ‘s in het kader 
van het 40-jarig bestaan van de vereniging. DVD 1: 40 jaar 
historie van de vereniging. Deel 2: Transcripties van oude 
kerkboeken met namenindex en foto’s van de acht kerk-
boeken van de dorpskerk in Barendracht over de periode 
1591-1889.
Streekarchief Eiland IJsselmonde: Een DVD met de titel: 
De tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde 1578-
1778, met transcripties van de akten, scans van de akten 
en een indexbestand.
Anne Geert Bosma: Von Lindern, een eeuwenoud ge-
slacht. Uitgave in eigen beheer 2018; 102 p; ill; geen index.
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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).

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.

TIJDSCHRIFTEN

België
Het Land van Nevele, jg. 49, 2018-3. Nummer gewijd aan WOI. 
A. Dhondt: De aanval van het 4de Jagers te Voet op Lande-
gem op 31 oktober 1918 [relaas mede gebaseerd op dagboek 
van luitenant Valère De Boodt]; A. Dhondt: De dodenzorg na 
de Grote Oorlog in groot Nevele; R. Luttens: Het raadsel ‘ge-
denksteen J. & A. Martens’ ontsluierd [geen broers maar ach-
terneven]; A. Bollaert: Het verhaal van André della Faille de 
Leverghem [1887-1918 ]; A. Bollaert: Koning Albert I bezocht 
het bevrijde en vernielde Nevele [6 nov. 1918]; J. Luyssaert: De 
Duitse verdediging bij Landegem in de laatste oktoberdagen 
van 1918 [mede gebaseerd op amtliche Kriegstagebüchern 
van Beierse regimenten]; A. Dhondt: Het verhaal van de Fran-
sen [Franse soldaten bevrijden Nevele].
 Idem, 2018-4. J. Luyssaert: Verklarende lijst van Nevelse 
straatnamen; A. Bollaert: Fietsen in het land van Filips van 
Montmorency, de graaf van Horn [gereden 5 juni 2018, de 
450e sterfdag van Filips; met tekst van het in 1577 als vlug-
schrift uitgebrachte ’beclaegh Liedeken van den Edele Graven 
van Egghermont ende van Horne’]; A. Bollaert: De terechtstel-
ling van Egmont en Horn in de kunst [een twintigtal schilderij-
en gebaseerd op de prent ‘Alva’s troon’ uit 1569]; P. Huys: De 
Nevelse familie Bafoort twee eeuwen geleden (1816) [nazaten 
van Joannes Bafort x 1712 Petronilla Verdonck te Nevele en te 
Drongen].
 Idem, jg. 50, 2019-1. A. Dhondt: De dodenkaart na het eind-
offensief 1918 [ruim 200 gesneuvelden binnen het grondge-
bied van Nevele, gegroepeerd naar begraafplaats]; P.A. van 
Nevel: De Eerste Wereldoorlog in de Gazette van Moline 
(nov. 1918-jan. 1919) [enkele artikelen uit dit Nederlandstalige 
weekblad, uitgegeven in Moline, Illinois, USA]; A. Bollaert: Jac-
ques de Lalaing in het Land van Nevele [befaamd toernooirid-
der, in Bourgondische dienst; de slag van Nevele (1452) tijdens 
de Gentse opstand; de Lalaing werd gedood bij het beleg van 
Poeke in 1453].

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 73, 2018 nr. 422. J. Tilleux: 
Les Marotte de Beauraing et de Biesme [afkomstig uit Dinant; 
genealogie, 7 gen. 17e-19e eeuw]; J. Van der Straeten: Het ge-
slacht Van der Straeten te Brussegem [de ware ouders van 

Hendrick van der Strae-
ten 1600-1669 (x 1628 
Anna van Herbosch) blij-
ken Geeraerd x Cathe-
lijne van den Eynde]; G. 
Waltenier: Les origines 
familiales du peintre Gu-
stave Camus (1914-1984) 
[exm. Renard; kwst. t/m 
nr. 95; Uvier, Lerude]; 
G. Waltenier: Actes de 
fourmorture passés 
devant les échevins de 
la poësté d’Hérinnes 
[verv.; 118 wezerijakten, 
1751-1770]; Y. D’Hoir: 

Stad Aalst: Klapper op de overlijdensakten voor de periode 
1796-1812 [verv. ca. 630 overlijdens; achternaam Decraec-
ker-Desmet]; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales ... de Hai-
naut, 18e siècle [verv. huwelijken te Quévy-le-Grand, Quévy-le-
Petit en Quiévrain, met verwantschapschema’s].
 Idem, 2018 nr. 423. G. Waltenier: Les origines familiales 
de Georges Sarton [1884 -1956, wetenschapshistoricus, exm. 
Van Halmé, kwst. compleet t/m nr. 31]; D. Navez: Descendance 
de Remy Navez de Buvrinnes (1) [ca. 1605-1678, omvangrijke 
genealogie 17e-20e eeuw; nazaten uit 1e huwelijk met Marie 
Bodart, ook de kinderen van dochters veelal vermeld]; G. Wal-
tenier: Les changements de noms en Belgique [verv.; ca. 60 
wijzigingen van achternaam 1930-1932]; R. David: Les Ballot 
de Forchies-la-Marche, une famille durement éprouvée à la 
fin du 19e siècle [vader en drie zoons sterven door mijnonge-
lukken]; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales ... de Hainaut, 
18e siècle [verv. huwelijken te Ramegnies, Rebaix en Roisin, 
met verwantschapschema’s].
 Idem, 2018 nr. 424. G. Waltenier: Légitimation par mariage 
subséquent ou les volte-face de dame Thémis [Rémond Fau-
vernier *1863, x 1885 Sophie Leroy *1856 en erkent haar voor-
kinderen *1874 en 1876 als de zijne]; D. Navez: Descendance 
de Remy Navez de Buvrinnes (2) [nazaten uit 2e huwelijk met 
Anne Dufrasne, enkele nazaten heetten Navet]; G. Waltenier: 
Le S.C.G.D. s’enrichit dun nouveau fonds: le fonds Jean Denoël 



242  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 4

[archiefbestand van Belgische dragers van de achternaam Noël 
en varianten, 17e-20e eeuw]; G. Waltenier: Dispenses matrimo-
niales ... de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Roucourt, 
Rouveroy, Saintes en Saint-Ghislain, met verwantschapsche-
ma’s].

De Mechelse Genealoog jg. 42, 2018-5. De Engelse zweetziek-
te en koning konijn [in 1806 bezocht koning Lodewijk Napole-
on Aarle-Rixtel, waar de (thans uitgestorven) ziekte was uit-
gebroken]; L. Mertens: Sprokkels over ‘Den Gulden Ram’ in de 
Sint-Katelijnestraat in Mechelen [al vermeld in 1482, brouwe-
rij van de familie Van Floerssem, dan kunstatelier van Claude 
Dorizi, Pieter Breugel de Oude werkte voor hem]; L. Vervloet: 
De Poortersboeken van Antwerpen [verv. lijst van ca. 65 Me-
chelaars die in de periode 1564-1576 poorter werden te Ant-
werpen].
 Idem, jg. 43, 2019-1. L. Vervloet: Boekbespreking Onder 
Neerlands Vaan [de vergeten Belgen van het Nederlands 
Oost-Indisch leger]; L. Vervloet: De binders van Pijpenheide 
[historische gegevens uit de jaren 1790 inzake de later geroman-
tiseerde roversbende onder leiding van Adriaan Goyvaerts, bij-
genaamd Cartouche]; Eeuwenoud raadsel onthuld [Gerard van 
Uden, stichter van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw 
te ’s-Hertogenbosch, geeft omstreeks 1318 een oorkonde uit 
als schout van Antwerpen]; Zwarte Piet verdronken [nuchter 
stuk over de slaven en de VOC]; Aan tafel met Margaretha van 
Oostenrijk [archeologisch onderzoek in de prestigieuze Begij-
nenstraat].

Le Parchemin, jg. 83, 2018 nr. 437. A. Van Cauwelaert-De Wij-
els: Nos beaux objets armoriés. Une reliure aux armes van 

Hove et van der Goes 
[boekband uit 1546, hu-
welijksjaar van Charles 
van H. en Catherine vd 
G.]; FL. a’Weng: Fulgen-
ce Fiévée de Jeumont 
(1789-1858), un médecin 
belge au destin parisien 
[x 1823 Mélanie Salma-
de; kwst. van hun doch-
ter]; J-J. van Ormelingen: 
La croix pectorale en 
héraldique ecclésiasti-
que belge au 18e siècle 
[borst- of bisschopskruis 
onder aan een wapen 
hangend]; M. Belvaux: 

Lou Tseng-Tsiang (1871-1949), diplomate en Chine et moine 
en Belgique [x de veel oudere belgische Berthe Bovy † 1926, 
wordt monnik na haar overlijden]; Th. D’Orjo: Les Walcourt; 
les rameaux cadets des Rochefort, fin 14e et début 15e siè-
cles [verv. nazaten van de jongere zonen van Jean I de Wal-
court-Rochefort en Isabella van Loon-Agimont; kleindochter 
Isabelle de Rochefort x 1399 Jean de Jauche-Mastaing; korte 

biografieën van de 10 getuigen bij hun huwelijkscontract].
 Idem, 2018 nr. 438. G. de Failly: Cabinets d’armes, méreaux 
et Obiits [rouwborden van het geslacht Van Volden, baron 
van Lombeek sinds 1783; genealogie 16e-19e eeuw]; H. Doux-
champs: Les quarante familles belges les plus anciennes 
subsistantes, Rochelée [vermoedelijk stammend van een 
bastaard van Thierry de Haneffe † 1337; stamreeks 22 gen. 
14e eeuw-heden]; J-J. van Ormelingen: La croix pectorale en 
héraldique ecclésiastique belge au 18e siècle [addendum op 
artikel in nr. 437]; G. de Mauraige: Généalogie et état présent 
de la famille de Mauraige de Warlu, 1600-2018 [patriciaat uit 
Henegouwen, adeldom erkend in 1775, genealogie 13 gen. 17e 
eeuw-heden].
 Idem, 2018 nr. 438bis. Inhoudsopgave en index 2018, aan-
vullingen en correcties op artikelen uit 2016 en 2017; voorts B 
D’Hoore: Inventaire des archives de la famille de Floen Adler-
crona.

De Rode Leeuw, jg. 49, 2018-1. E. Cuppens: Daniël van Meu-
wen, schout te Neeroeteren, betrokken bij de ‘duistere’ ver-
koop van een rentebrief herkomstig uit het jaar 1524 [met 
schema’s Meuwen/Mewen en Bormans 15e-17e eeuw]; R. 
Driessen: Het testament van Jan Dierna, een Stokkemer 
notabele (1653) [exm. Thielen, x Neelken Bouten]; T. Schalen-
borgh: Het archief van de rechtbanken voor oorlogsschade 
[verv.; aanhoudingen om allerlei redenen].
 Idem, 2018-2. A. Daerden: Eerherstel voor gefusilleerde 
soldaten in de eerste Wereldoorlog [Leopold Noël, Alfons 
Gielen en Louis de Vos, 19 okt. 1914 wegens plichtverzuim 
terechtgesteld; kwst. t/m nr. 15 van Gielen]; T. Schalenborgh: 
Het archief van de rechtbanken voor oorlogsschade [verv.; 
burgerslachtoffers onder de oorlog]; E. Cuppens: Daniël van 
Meuwen, schout te Neeroeteren, betrokken bij de ‘duistere’ 
verkoop van een rentebrief herkomstig uit het jaar 1524 [verv. 
en slot; eigendomswisselingen van de rentebrief; proces over 
de rentebrief 1621-1627]; Th. Coen: Van huilbier tot ongeoor-
loofde vleselijke conversatie [lijst van 38 onwettige geboor-
ten in Neerharen 1704-1795, zoektochten naar de vaders; de-
floranten in de familie Groenen].
 Idem, 2018-3. J. Maenen: Denis Jozef Maenen uit As, alias 
Tarzan, één van de 24 Limburgse partizanen geëxecuteerd 

door de Nazi’s in het fort 
Breendonk op 11 april 
1944 (1) [beschuldigin-
gen en veroordelingen]; 
A. Marut: Een Poolse 
familiegeschiedenis: de 
stam Marut uit Wolhy-
nië [treurige geschie-
denis, familie in WOII 
slachtoffer van etnische 
zuiveringen door Oek-
raïnse fanaten]; T. Scha-
lenborgh: Het archief 
van de rechtbanken voor 
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oorlogsschade [verv.; vergoeding van door de Duitsers opge-
legde boetes]; Th. Hendriks: De broers Antoon en Adriaan Van 
Lindt van Overpelt sneuvelden in 1915 en 1918 [met onvolle-
dige kwst. over 12 gen.; nr. 7 Maria Anna Verweyen kwam uit 
Borkel, thans Valkenswaard]; M. Kunnen: Gichtregister van 
Visserweert 1664-1796 [thans gemeente Echt-Susteren; re-
gister van overdracht van goederen; aangekocht door Regio-
naal Historisch Centrum Limburg te Maastricht].
 Idem, 2018-4. J. Ernots: De brand van het genachtenhuis 
te Mal. Brandstichtster Catharina Meesen sterft op de brand-
stapel [1752]; P. Vrancken Peeters: Notariszoon en student 
geneeskunde Willy Elens van Stokkem, voor Koning en Vader-
land gesneuveld te Langemark op 29 april 1918 [kwst. t/m nr. 
63, nr. 7 Maria Rosalia van Moll kwam uit Weert]; T. Schalen-
borgh: Het archief van de rechtbanken voor oorlogsschade 
[slot]; M. Kunnen: Uit onze ledenfamilie [kwst. Fons Moons 
*1930, exm. Bongaers, t/m nr. 63]; J. Maenen: Denis Jozef Mae-
nen, één van de 24 Limburgse partizanen geëxecuteerd door 
de Nazi’s in 1944 (2) [personalia 24 slachtoffers; genealogie 
Maenen 6 gen.; gedenksteen in Bergen-Belsen].

Van mensen en Dingen, jg. 16, 2018-4. F. Vancraeynest: Eind-
woord? [tijdschrift gaat in 2019 digitaal]; Oost-Vlaamse Zan-
ten 1926-1995 [terugblik op jaargangen van dit tijdschrift, dat 
toen Oost-Vlaamse Zanten heette]; B. Vos: Oost-Vlaamse 
Zanten 1996-2005 [van Zanten naar Dingen]; J. Van Daele, F. 
Vancraeynest :Van mensen en dingen 2006-2018 [terugblik]; L. 
Devriese: Vagevuur en aflaten: De boekhouding van het hierna-
maals 1862-1932; L. Devriese: Nooddoopsel, erfzonde, ziekte 
en lijden [in geval van nood mag en moet iedereen dopen].

Vlaamse Stam, jg. 54, 2018-4. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA: In de weer met DNA-matches levert nieuwe familiever-

halen op [de lengte van 
gemeenschappelijke at-
DNA-fragmenten wordt 
uitgedrukt in centiMor-
gan; tabel met gemid-
delde cM waarden voor 
diverse verwantschap-
pen; na zes generaties 
vindt men echter vooral 
vals-positieve matches]; 
P. Eyckerman: Een bij-
zondere groepsfoto uit 
1860 [van Jules Storm 
1832-1874 en familie]; F. 
Bommarez: Leurders 
van de Nieuwmarkt te 
Roeselaere in Aalst 

[Bargoens sprekende gemeenschap van straatverkopers; 
sommige vechtlustige leurders werden aangeduid als weer-
wolven, genealogieën van de verwante leurder-families Clae-
ys, Lietaert, Gaytant, Dancet, Lammertyn/Lambertin, vooral 
19e eeuw]; E. Das: De familie Das uit het Hageland [genealogie 

Petrus Das x 1674 Elisabeth Janssens, takken te Hageland, te-
Molenstede en Zelem, te Assent en Wever, en te Bekkevoort]; 
G. Andries: Wie is tante Lisette? [grafisch navigatieconcept 
voor het combineren van genealogische gegevens, foto’s en 
‘specifieke feiten’]; Nieuw geregistreerde wapens [8 stuks, 
met afbeelding, beschrijving en motivatie; o.a. Craenen, Van-
dorpe, De Greef]; M. Van den Cloot: Het DNA-Benelux-project, 
een stand van zaken [1657 verwerkte DNA-afnames]; L. Vanac-
ker: Het drama van ‘Le Cochon Noir’en ‘Le Pont du Halot’ [lijst 
van 169 Belgische vluchtelingen in Noord-Frankrijk op 22/23 
mei 1940 omgekomen door bombardementen van de gealli-
eerden]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van 
Gend’ 1795 [veelal met fragmenten uit de kwartierstaat van 
de overledene, o.a. Arents uit Eeklo, Dobbelaere en Minnaert 
uit Brugge, van Hende uit Oostende]; E. Baus, M. Windros: De 
geboortekaartjes van het Fonds De Brouwer [verv. analyse 
van de teksten].
 Idem, jg. 55, 2019-1. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA: 
De gevoelige zoektocht naar een biologische betovergroot-
vader [familievraagstuk opgelost via DNA-analyse]; P. Eyc-
kerman: Van de ronde van België tot het strand van Oostende 
[identificatie van een wielrenner op een groepsfoto uit 1906; 
Dochain]; J-J. van Ormelingen: Het archief van de Tongerse 
familie de Fastré [sinds eind 16e eeuw, in de 20e uitgestor-
ven, een vader en zoon uit de periode 1745-1845 waren actie-
ve genealogen]; W. Devoldere: Wielrennen zit in het bloed, op 
bezoek bij de wielrennersfamilie Meersman [6 wielrennende 
nazaten van Maurice Meersman 1922-2008]; L. Claus: Ant-
werpse koppen (1) [reeks van 50 voorouderreeksen (steeds 
t/m nr. 31) van bekende Antwerpenaren: wielrenner Stan 
Ockers, luchtvaartpionier Jan Olieslagers, voetballer Victor 
Mees]; F. Santers: Vierhonderd jaar vinkensport in Vlaande-
ren; D. De Zaeytijd: In het wiel van Marc Renier [bronnen voor 
een boeiende wielerbiografie]; K. Descheemaeker: Sportief 
archief [archief Sportkring Deinze]; C. Schwartz: De Koning 
en De Keizer [familienamen afkomstig uit de schuttersgilden]; 
M. De Schinckel: De velofanfare ‘l’Aigle’ te Gent en Edmond De 
Schinckel [familie-overlevering over datum foto blijkt onjuist]; 
A. Coucke: Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen van 
de klerken van de vierschaar [ca. 180 transcripties uit periode 
1571-1585, namen huwelijkspartners en veelal ouders en getui-
gen]; F. Verheyde: Landmetersarchief als genealogische bron 
[inventaris van het archief van landmetersfamilie De Bersa-
ques (1578-1744) nu digitaal beschikbaar].

Westhoek, jg. 34, 2018-2. W. Goussey: Het Mate-Boek van 
Beveren-aan-de-IJzer anno 1603 [verv.; volledige transcrip-
tie van het gedeelte de Westhoek]; F. Verheyde: Bezoek van 
de koninklijke landmeter Louis de Bersacques in Langemark 
en Woumen (1628-1644) [schema 4 gen. de Bersacques, hun 
archief in Kortrijk, analyse van de grootgrondbezitters]; F. de 
Meulenaere: La Seigneurie d’Ingeland à Neuve-Eglise et Niep-
pe (16e-18e siècle) châtellanie de Bailleul puis de Warneton 
[Tayspil, de Logenhaghen, de Tenremode].
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Duitsland/Oost-Europa
An Niers und Kendel [Goch e.o.], 2018 nr. 61. P. Friedrichs: Der 
jüdische Friedhof Hinter der Mauer [1944 opgeheven; protes-
ten; verplaatst]; W. Verführt, D. Bullack: Radfahrerverein ‚For-
tuna‘ Pfalzdorf [2e vereniging, 1903; Hendricks, Ambrosius, 
Vondermann, Preyers, Seven, Bruckmann, Artz, Janssen, Hol-
termann, Rosenboom]; F. van Well: Stadtjugendring Goch [In-
genbleek, Lensing]; H.-J. Koepp: Mord in Hassum [1935: Spar-
kassenrendant Janssen door Vüllings].

Archiv für Familiengeschichtforschung (AfF), jg. 22, 2018-1. L. 
von Lehsten: Die Wappen von ‚Luthers Freunden‘ in Friedrich 
Keysers Reformations-Almanach von 1817 [uit Erfurt; Voigt, 
Niemeyer, Vulpius, de Wette]; F. Praetorius: Autobiographie 
und Pilgramfahrt des Matthias Friderich Schulz [uit Neuhal-
densleben bij Magdeburg; Schardius, Schwatzlosin; Bau-
mann, Bodenstein, Geissler, Guntherin; rondreis 1671-1681 via 
Stockholm, Koerland, Polen, Oostenrijk]; D. Weissleder: Mit 
Genealogie um die ganze Welt [USA, Australië, Azië]; R. von 
Frankenberg: Die frühen Frankenbergs [uit Chemnitz en Po-
len; wapens].

Beiträge zur Westfälischen Familienforschung [WGGF], Bd. 
74, 2016. Themanummer Ostwestfalen-Lippe. W. Schindler: 

Zur Glaubwürdigkeit von 
bürgerlichen Familienü-
berlieferungen des 16-18 
Jh. ... Grafschaft Ravens-
berg [Gogerichtsproto-
kolle: Crüwell/Cruwel, 
Fürstenau, Burggraffe, 
Segesing/k gen. Koch, 
Schoning, Höcker, Strop 
x Schreve, uit Zweden; 
Pott, Bergmann, Opper-
mann, Lupeker, Lybec-
ker, Consbrock, Schlip-
stein, Nedderhoffs, von 
Brielen, Steinenbömer, 

Wedekind, Wilken, Lürssen, Ganter, Focke, Bekker, Schwager, 
Hatzen, Kerkmann, Nagel, Wellmann, Ludwig, von Schönach, 
von Rintel, Kerssenbrock, von der Lippe, Fanders, Giessen-
bier, Sander]; G. Wilbertz:‚ Ein wohlehrenfester guter Freund‘ 
- Scharfrichter in Herford [ook hier veel privileges, chirurgen 
en onderling trouwen; v.a. 1493; Hartmann, Kahle, Reinhard, 
Kleine naar Nederland; Sapp/Zapf in Deventer; Asmuss, Leis-
ner, Rudolph, Doring, Brehemeyring, Kleijmann, Muth, Meyer, 
Schmeider, Voss, Rathmann, von der Hovestadt, Veltman, 
Meisner, Moller, Steffens, Ristenpath x Habbes, Görteler, 
Vogt, Sachse, Bröcker, Kaufmann, Kopmann, Everts/Ewerts, 
Struck, Daefeld, Farnecke, Brandhorst, Renzhausen x Pfeiffer, 
Albrecht, Kammermann, Glaser, Schuermann, Froböse, Stal-
hauer, Fahner, naar Zwolle?; Lohdi/Laudi, Vagedes, Vehoff, 
Carius/ Karges, Hop, Budde, Haeger/Heeger, Hoffmeijer, Hof-

fmann, Funke, Vogeler, Schrader, Frisch, Höcker, Rahe, Rose, 
Budde, Friederissen, Friederichs, Hagemann, Tebbe, Hirsch]; 
F. Buchmeier: Neubauern, Küster und Pfarrer. Wilhelm Buschs 
Vorfahren in Ilvese und Buchholz [von/vom Bussche, Blei-
ke/Bleeken (= Emmen), Coevinus, Kleine, Stümcke, Krüger, 
Wichmann, Benekings, Seemeijer, Strangmann, Huckesholt, 
Luchtemeier, Lüning, Witte, Bock, von Schedelich, Rehling, 
Brinkmanns, Kindermann, Brüning/Brunninck]; W.A. Lewe, J. 
Ossenbrink: Die Drostenfamilie Balke (von Balcke) aus der 
Grafschaft Rietberg [v.a 1352; von Twickel uit Rheda, van den 
Wyngarden, Hovemann, Herr zu Graswinkel, Döinghaus/Di-
dinckhusen, von Quernheim, von Lürwald, von Kleinsorgen, 
Poppelbaum]; H. Sander, U. Standera: Die Höfe Ostmann, 
Niemann und Stölting in Währentrup bei Oerlinghausen [ook 
hier weer talloze naamsveranderingen en processen voor het 
Gogericht; von Quaditz, von Barkhausen, Nügemann, up den 
Elkenkamp, Kespohl, Hesse, Voss/Lungemann, Ober/Weeke, 
uff dem Brink, Goiermann, Högermann, Upmeier, Havergo, 
Barckhausen gen. Ellies, Gruttmann, vom Krawinkel, Hune-
ke, Hilker, Lücking, Plöger, Dalkmann/Dalkmeier, Frormann, 
Sünkel, Rabe, Siveking, zur Thorwesten, Reue/Rohe, Have-
rich, Hellweg, Schlichting, Mellies, Möllen, Welschmeier]; H.J. 
Rade: Von 1658-1665 verstorbene Mitglieder der Delbrücker 
Rosenkranzbruderschaft [contra-reformatie; 33 van de 1356 
m/v; Rören, Henckeler, von der Recke, Temme, Hülsshorst 
x Öffelerss, Grotehoff, de Pere, Hagemeijerss, Stuefferss, 
Saldtmannss, Linnenbrink, Krammen, Lohman x Nadermanss, 
Vierfues, Steppeler x Heymeyer, Sönning, Tegethoff x Ruth-
mann]; H.J. Rade: Die Erfassung ‚wuthender und schwachsin-
niger‘ Persohnen im Amt Boke, Horste und Thüle des Amtes 
Boke 1803 und ‚Unkluge‘ aus dem Amt Delbrück im Paderbor-
ner Zuchthaus [22 pers., ook epileptici]; H.J. Rade: Die Hövel-
hofer Canton-Rolle von 1803 [lijsten recruten/volkstelling 
met beroepen, jaren, knechten]; H.J. Rade: Die bäuerlichen 
Vorfahren der Freiherren von Rolf aus dem Delbrücker Land 
[uit Westenholz: von Hörde, Sieding, von Heiden, von Fürsten-
berg, Brunnert, Böckmann, Lüicke, Neelmann, Kiffe z.v Keu-
meijer x Maes, Sudhold, von Hanxleden, Robin, Hillebrand, 
von/de Bruchhausen, von der Horst, Petermeijer, Klönner, Bel-
len-/Blumenschnieder, Grundt]; J. Barkhuizen: Die Ansiedlung 
meines Stammvaters J.N.W. Barckhausen am Kap der Guten 
Hoffnung 1766 [VOC-er uit Horn/Vörder-Eichholz; Meier zu 
Niederbarckhausen, Janse van Rendsburg, van Rooijen, Clebe, 
Wiegandt, Plage, von Weichs, Buhl, Volland, Winter, Botha].

Blätter für fränkische Familienkunde [GFF], 2018 nr. 41. J. 
Korn: Ein Seelenregister von Gattendorf im Landkreis Hof 
aus dem Jahre 1669 [gezinssamenstellingen]; W.D. Rimro-
th: Personendaten von Issigau-Kemlas (1750-1875) ... Pfarrei 
Berg [OFB verschijnt: naamlijst uitgebreid: Apfelbach-Zeeh]; 
R. Glas: Der Güldene Stern - vom Gasthaus zum Pfarrhaus [in 
Forchheim vanaf 1482; Büttner, Stern, Dentzel, Hagen, Schrei-
ber, Braun, Schürstab]; R. Unterburger: Chronik des Land-
kreises Roth und der Stadt Schwabach I [tot de 13e eeuw; 
von Aberberg, von Stauf, Meckenhausen; met Hilpoltstein, 
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Kammerstein, Röttenbach, Rohr, Schwanstetten, Spalt, Wen-
delstein e.o.]; G. Rechter: Zur Stellung der Juden im modernen 
Bayern ab 1806; G. Seiderer: Die Judenmatrikel von Oberfran-
ken [edict van 1813; emancipatie; bekering]; H. Schott: Ansäs-
sigmachung-, Verehelichungs-, Konzessionsakten sowie Hei-
matakte im StA Nürnberg [AVK: Obergruber, Geier, Reigel, 
Hofmann, Bach; overzicht per plaats: Ansbach-Wassertrü-
dingen]; B.K. Rabus: Die Brüder Jakob und Ludwig Rabus [do-
minees; loon]; P. Engel: Meine Vorfahren Röder in Mainstock-
heim, jüngst in Schweinfurt (1625-1833) [Sterzbach, Kress, 
Vieweg, Merck, Büttner, Vogler, Kotzer, Vockenmüller, Hauser, 
Spindler]; A. Gössner: Die Familie Lotzbeck im mittelfränki-
schen Beyerberg (1712-1848) [dominees; Beck, Uhl, Preu, Moll, 
Cronnagel, Zäuner]; Zufallsfunde in Frankfurt am Main 1630-
1670.
 Idem, Mitteilungen GFF, 2018 nr. 57. Nieuw Pfarrerbuch.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN/Roter 
Adler], jg. 13, 2018-3. B. Steinbrecher: Förstereien im Land-

kreis Oder-Spree ab 
1650 bis 1945 (1): Bees-
kow en Fürstenwalde 
[boswachterij, jachtop-
zicht, Heidereiter en 
Heideläufer; Brandt, 
Lehmann, Barnikow, 
Büttner, Busse, Eckart, 
Gersdorf, Kittel, Knie-
ger, Moebus, Radke, 
Siebenbürgen, Tiemann, 
von Hardenberg; Ru-
dolph, Baschin, Härtel, 
Hempel, Meix, Garke, 
Schlüter, Miecke, Mylis]; 
G. Schwarzlose: Fried-

höfe im Land Brandenburg - Landkreise Oder-Spree und Dah-
me-Spreewald [ruim 100 van Alt- Zauche tot Zützen]; Chronik 
der Familie Tröster; G. Schwarzlose: Raub der KB durch die 
Franzosen [Dreising in Stansdorf].
 Idem, 2018-4. B. Steinbrecher: Förstereien im Land-
kreis Oder-Spree ab 1650 bis 1945 [verv.; um Beeskow und 
Fürstenwalde/Spree (2): uit Buschschleuse, an der Fluth, 
Beerenbusch en Breitegestell; Zimmermann, Schönknecht, 
Burchardi, Krüger, Topp, Busse, Grunow, Kittel]; G-C. Treut-
ler: Kreisgebietsreformen im Havelland [nieuw district, dus 
andere archiefvormers]; U. Morschka: Terpt - Dorf und Kir-
chspiel in der Niederlausitz [= Terpe bij Luckau; Auswärtige 
Trauungen 1662-1801; Konfirmationen 1799-1811: Balke-Zschi-
pan]; M. Senninger: Klaffke - ein bekannter Familienname der 
Neumark unnter Benennung einer Stammlinie aus Schwerin 
an der Warthe [Klasse, Klemowicz, Zimmert, Boldin, Pöthke, 
Wiese, Krause]; U. Euent: Wie ich zu meinem Wappen kam [in 
Retzow]; D. Kuss: Kriegsgräberstätte Friedhof Hohenwutzen 
[nu Bad Freienwalde; naamlijst Baillier-Tech].

Computergenealogie [Magazin für Familienforschung], 2018-
3. Themanummer beroepen. Bauern und Weber; Mein Uropa 
war ... vreemde beroepen; Die besten Genealogieprogramme 
unter Windows; Der Dreissigjährige Krieg, vor 400 Jahren; Die 
Friedenskirche zu Schweidnitz; C. Katz: Drei Frauen hat Herr 
Baer.
 Idem, 2018-4. Themanummmer DNA: Mit Wattenstäbchen 
zur Ahnentafel?; M. Keilholz: Einführung in die DNA-Genealo-
gie; H.C. Scherzer: Anbieter DNA-Tests [vergelijkingen]; T.A. 
Kemper: DNA-Matching in der praktischen Anwendung; J.I. 
Koch: Herkunftsschätzung [ervaringen]; D. Reuter: Die ‚besten‘ 
Genealogie-Programme für den Mac/Linux [statistieken]; M. 
Keilholz: Vor 100 Jahren ... Ende W.O. I [zoekmogelijkheden]; 
Zweedse kranten 1734-1906 digitaal, ook bisdom Passau; 
archief Wast naar Berlin, Bundesarchiv; Archion: scans van 
Hildrizhausen vrij.

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF; AKdFF], jg. 44, 2018 nr. 168/169. Gefallene Ploschitzer 
in W.O. II [verv.; 51 man: Adelhart-Wetzel]; G. Haug: J.M. und 
J.G. Haug aus Gingen an der Filz ... in die Batschka [16e eeuw; 
Sessler, Ulmer, Vischer, Ilg, Danner, Schmid, Straub, Adlung, 
Schurr, Vetter, Kettinger, Meyer, Fetzer, Clement, Muehlich, 
Rapp, Scheiffele, Hettich, Bahlinger, Hitzler, Bühler, Herb, 
Eiselen, Bührlin, Bausch, Weyler, Sapper, Presmar, Villfurth, 
Hoffmann, Kreidenweiss, Schurr, Rapp, Seyfang, Kuhn, Zapp, 
Dunkel, Weber]; H. Schwarz: Das Firmbuch der Pfarrgemeinde 
Sackelhausen (3) [verv.; 36 kinderen uit Szakalhaz met getui-
gen]; M. Ferrier: Zufallsfunde I – Banater, Donauschwaben und 
Ungarndeutsche in Siebenbürgen [19e/20e eeuw; 24 vond-
sten]; M. Weifert: Ergänzung der Ahnenliste von Angela Hef-
ner-Hess [Köppel/Keppel, Hemmert, Mügel, Schöneberger, 
Dormeyer]; Das Bistumsarchiv Pecs geht online [zie matricula.
hu en andere links].

Düsseldorfer Familienkunde [DFK], jg. 54, 2018-3. H.-U. Os-
mann: Familie Schultheis zu Dorp - Schöffen des Erkrather 

Landgerichts [1435-1843; 
von der Horst zum Hel-
lenbroch, von Elverfeldt, 
Pabst/Paiss, Scholtiss/
Scholt-huysen/Schultus, 
Brochhausen, Dieken/
Diekes, Höltgen, Bö-
ner, Rolland, Brabender, 
Cürten]; P. Derks: Die 
Sprache der Pastoren 
[verv.; dialect]; H. Se-
betzky: Eheschließun-
gen der Pfarrei Hamm 
1810-1849 [verv.; alf. lijst 
Becker-Bender]; F. Koh-
tes: Todesanzeigen von 

Adel [de Lassalle von Louisenthal-Liebieg Dagstuhl, von Vit-
tinghoff- Schell zu Schellenberg, alf. lijst: von Amelunxen-von 
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Boeselager]; A. Strahl: Musiker am Hofe des Herzogs und 
Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-1635 [verv.; Billenstein, 
Bluem, Kettel; Haltzle/Holtzle, Marini, Kossler, Maass/Mesel, 
Mang, Paurmiller/Baumüller]; wapen Carstanjen.
 Idem, 2018-4. R. Mohr: Das Kallenhaus an der Münster-
strasse in Neuss [Dünbier, von Loe zu Wissen, Jordans, Ro-
sellen, Biermann]; F. Kohtes: Todesanzeigen von Adel [alf. lijst: 
von Brauchitsch-Rimburg - François]; A. Strahl: Musiker am 
Hofe des Herzogs und Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-
1635 [verv.; Sadeler/Sadella/Sattler, Lollio, Ortiz]; M. Degen-
hard: Liste der Höchstbesteuerten des Cantons Opladen 
1812 [naamlijst 50 personen]; H.-J. Schroff: Namensdefiniti-
on Grüter; H. Sebetzky: Eheschließungen der Pfarrei Hamm 
1810-1849 [verv.; alf. lijst Bender-Borgs]; H. Kuht: Schatz & La-
gerbuch Amt Mettmann ab 1670-1700 [in Eller]; J. Kaldenbach: 
Hollandgängerei; H. Sebetzky: Neues Register der Düsseldor-
fer Taufen 1710-1809; wapen von Loe.

Der Eisenbahner-Genealoge [BSW/EWH], jg. 45, 2018-6. J. 
Böhm: Der Südwestkirchhof in Stahnsdorf [door het IJzeren 
Gordijn verscheurd; in 1901 station; Prominentenkerkhof; Zil-
le, Caspari, Harteneck, Wissinger, von Siemens, Begas, Sch-
leich, von Kluck, Rohrbach; Gropius, Reichelt, von Richthofen]; 
Der Kaiserbahnhof in Potsdam; A.C. Kronenberg: Familie von 
Steinberg [in Hildesheim, Bodenburg, Bornhausen en Wester-
burg; vanaf 1288; von Oberg, von Alten, Post, von Veltheim, von 
Münchhausen]; G. Reiss: Napoleon Bonaparte und seine Zeit 
1769-1821 [met Pfalzische relaties; Jourdan; Russlandfeldzug; 
Fischler, Krauss, Popp, Montgelas]; M.G. Berndt: Eisenbahner 
aus dem Jülicher Einwohner-Adressbuch von 1898 [naamlijs-
ten per functie]; M.G. Berndt: Die Bewohner des Stolberger 
Bahnhofs sind Eschweiler Bürger [naamlijsten per functie].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung [AFAL], 
Bd. 29, 2018 nr. 145. H. Voort: Von Erben und Kotten in der 

Grafschaft Bentheim: 
Das Beispiel Vogelkot-
ten in Samern [ontwik-
keling Markkotten; Sa-
merrott; Walkotte vanaf 
1372; Kaetmann, Venne-
kaete, Albertink, Suto-
ris, Kremer, Dennemann, 
Wynterink, von Munster, 
Gerdenkamp]; H.-J. Ro-
semann, J.H. Boerrig-
ter: Die Hofgeschichte 
der Holtgeerts im Holt 

[1685; Pieper, Moss, Kamps, Glüpker, Lankamps, Holthuis, 
Gelsman, Brookman, Roling, Wolterink, Schwarberg, Stroe-
ven, Bronger, Bonke, Kloeten, Lugt, Zwiens, Ströer, Switser, 
Morsing, Klokkers, Bode, Hoebeke]; H. Voort: ‚Ich Endtsben-
enter Gutsherr zu Salzbergen‘. Von der Gutsherrschaft des 
Peter v. Derenthal im Jahre 1722 [v. Hamm, Wischebrinck, Win-
terting, Nortmeijer, Vehr, Poggemann, Anstoter, Thies, Schul-

te Dalsing, Piper, Gilmer, Westendarp, Hut Meyer, Lemeker, 
Dayen, Keyser]; Th. Brüning: De Hüürmannske. Aus dem Leben 
einer Heuerlingsfrau [Silies; levensbeschrijving]; J. Franke: 
Brüder von Wilhelm Busch waren Georgianer. Geschichte des 
Lingener Gymnasium [9000 scholieren en leraren, deels op in-
ternet; Nöldeke, Buitkamp, Wilken, Hoping, Heinig, Grotefend, 
Klukkert, van Roye, Lessing, Pagenstecher, Möllenbrock]; J. 
Mausch: Ein bisschen Deitering steckt in jedem [uit Wiet-
marschen, reünie, ook in USA]; C. van Bevern: Auch Lingener 
kämpften bei Waterloo gegen Napoleon [Ostfriesisch-Lin-
gen-Tecklenburgische Landwehr-Inf. Reg...1813-1815; van D. 
Ziesing]; C. van Bevern: Flugplatz Plantlünne: Postflieger und 
Kampfeinsätze [W.O. II; Ortmann]; M. Crabus: Zwölf Wider-
standskämpfer 1943 in Lingen erschossen [Belgische ‚Zwarte 
Hand‘; de Bondt, de Cat, Daes, Dielis, Hofmans, Maes, de Mol, 
Verhavert]; CD Rentmeister-Rechnungen Ibbenbüren [1555-
1579, deels in het Nederlands!].
 Idem, Bd. 28, 2017: register op namen en plaatsnamen.
 Idem, 2018 nr. 146. L. Remling: Genealogische und stadt-
geschichtliche Aspekte der Erbauung des sog. Danckel-
mann-Palais in Lingen [richter en Gograf van Oranje, land-
rentmeester van Salland; van Haersolte tot Haerst, von 
Velen, Roskam, Hanekensundern, von Ripperda, von Langen, 
Greving, Hanker, Steding, von Schade, de/van Roy, Berlage]; 
R. Cloppenburg: Tod und Zerstörung in ... Aschendorf und 
Heede im 30-j. Krieg [von Mansfeld, Dieler, Tilly; naamlijsten 
van hele en halve erven, Kottere en Brincksitzere; meeste 
boerderijen ‚wueste‘; ook uit Tunxtorff, Bokull, Borsumer, Nen-
ndorff, Harberumb en Lehe]; L. Remling: Eine Beschreibung 
der Stadt und Grafschaft Lingen 1725 [door Gundling op last 
van koning Friedrich Wilhelm; 14 kerspels]; M. Crabus: Wie die 
Lingener Waisenkasse das Waisenhaus unterstützen sollte 
[Luning, Pontanus, Hüllesheim; inkomsten 1710 uit loterijen in 
Overijssel en Den Haag en drankbelasting; von Danckelmann, 
Halffbrodt, Schoos, Muller, Rodesmont]; C. van Bevern: 5 
Stolpersteine in Lingen [Os, Lewald, Meyer, Herz, Moses]; D. 
Hausfeld: Grenzgeschichten: Schmuggel und Brief an Hitlers 
Schwester [Schmale-Neef].

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], Bd. 9, jg. 27, 
2018-2. S. Scholz: Fernweh - Die unerfüllten Kindheitsträu-

me des Dittersdorfer 
Strumpfwirkers Gott-
fried Hähnel (1769-1846) 
[geografie; Fritsche, Uh-
lich, Hilsebein, Gläßer, 
Sprung, Köfer, Rössler]; 
P.-J. Klippstein: Alten-
gottern, Quellen aus der 
‚ Vo r ki r c h e n b u c h ze i t ‘ 
[tijnsregister Duitse 
Orde 1563; Gerß, Rost, 
Güntzigerodt, Vorlutter, 
Hain, Neuschilt, Richen-
bach, Portz, Triebe, 122 
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namen, met visitatierapport van 1575 en Seelenregister van 
1656: Alden-Zimmermann]; boek Mein Leben als Böttcher 
[kuiper Stauch]; R. Schönfuss-Krause: Auswanderung sächsi-
scher Altlutheraner 1838 USA [Stephan, von Lindenau].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein [GSHG], jg. 
57-2018: J. Wieske: Kirchenbuchbegräbnisse und testamen-
tarische Spenden im fehmarnschen Mittelkirchspiel vor dem 
Einsetzen der Sterbematrikel 1661 [bron: Unfreiheitenbuch; 
Brandt, Gossel, Hannemann, Johansen, Kosse/Koess, Mac-
kepang, Raleff, Rawert, Schmalfeld, Schulte, Serck, Seyer, 
Siewert, Töke, Witte, Wolder]; E. Vöhringer: Die Tews Kate und 
ihre Bewohner [in Alt Malente; 5 gen., 1769-1938; Petersen, 
Klüver, Mohr, Ivens, Bader]; H. Jebsen: Die Vögte der Osterdöf-
ft in Dithmarschen vom 13.-16. Jh. und ihre Nachkommen 
[naamlijsten: Theden, Marquard, van Palen/Paul, Carsten, Wi-
derick, Detleffs, Marten, Grote]; H.J. Meggers: Eine ungewöh-
nliche Karriere im 18. Jh. [in Mekkerkoog; Jürgens, Meggers, 
Hedde, Bornholt]; C. Lehmann: Todeserklärungen in den ... An-
zeigen 1838-1875 [61 namen: Adam-Voderberg]; M. Schwahn: 
Christenson, Däneke, Frahm, Friedrichsen, aus Holstein vor 
die Tore Wiens (3) [verv.; Althöper, Breth, Baumgartner, Pres-
sbaum, Tüllnerbach-Lawies, Puls]; Personenverzeichnis A-Z.
 Idem, Mitteilungen [GSHG], 2018-95. I.E. Momsen: Erin-
nerungen an den Mäzen Ernst Georg Jarchow (1931-2018); 
D. Knaack: Heinrich Rantzau (1526-1598) als Amtmann von 
Segeberg uns Statthalter des dänischen Königs in den Her-
zogtümern [bezoek Christiaan IV; Gottorf, von der Wisch, von 
Utenhof, von Halle, Braun, Hogenberg, Greve, Walstrop, von 
Wagrien, Henniges] J. Ocker: Ein biographischer Überblick 
zum 200. Geburtstag des holsteinischen Rittmeisters Carl 
Hanssen (1818-1892) [uit Hohenaspe; Hirschfeld]; C. Loose: 
Die diplomatische Tätigkeit Petrus Axens und die Exilpolitik 
Christian Albrechts ... 1677 [Petersen, von Friesen, Kerssen-
burg]; M. Wortmann: Der freie Mann Fr.A. Eschen (1776-1800) 
... [dissertatie; uit Eutin; Voss, Boie, Hellwag, Reichardt].

Genealogie [Deutsche Zeitschrift für Familienkunde; DAGV], 
jg. 67, 2018-2.M. Blazek: Genealogische Studien der balti-
schen Besiedlung ... in Neuendorf auf der Insel Wollin (Pom-
mern) 1800-1813 [naamlijst Bartelt-Zimmermann met reges-
ten]; H. Banse: Hurenkinder und Anderes in den KB des 18. 
Jh. in Michelstadt im Odenwald [Cranz, Luck, Arnold, Winter, 
Keyser, Engelin, Büchler, Gretz, Obester, Löwelin, Schachin, 
Schicketanz, Scheuermann, Nobis, Gebhard, Berlinger, Hil-
denbrand]; A. Kraft: Welcher alchemistische Schriftsteller 
verbirgt sich hinter dem Pseudonym Johann de Monte Rap-
haim? [1703 in Amsterdam uitgegeven; Jb. Rösser uit Butt-
stadt; Ayermann].

Der Genealogische Abend [Land Lippe], 2018 nr. 69. Kwar-
tierstaat Rainer Büngerer [Gärtner, Krumhaar, Furst, Viehre, 
Arensmeyer]; Biografische Quellen im Stadtarchiv Bad Salzu-
feln [Brandes, Witter, Blome, Kesting, Upmeier, Koring, Krec-
ke, Strunk]; Verordnung Betteljuden von 1784 uit Detmold.

 Idem, 2018 nr. 70. Kwst. Jürgen Kottmann [Starke, Kleine-
gees, Biere/Schmaske, Meyer/Linnemann]; lijkvondst in bosje 
1875 in Hakedahl; doodstraf S.P. Phönius 1662 [Hildebrand]; 
vraag: Scheer uit Lemgo/Brazilië.
 Idem, 2018 nr. 71. Kwst. Dietrich Tölle [Möller, Lahmann, 
Böger, Gosker, Löwe, Albers]; Beschreibung des Marc-
ken-Rechts in Westfalen [uitleg 1763 en 1787 van Zehnt, Mahl-
vieh, Mahlschweine, door graaf Ludwig Heinrich Adolph, ook 
Souverän von Vianen und Ameiden, Erbburggraf zu Utrecht]; 
Verlustlisten Postmitarbeiter in W.O. II digitaal; anonieme ge-
boorten in Universitätsfrauenklinik Göttingen 1794-1857.
 Idem, 2018 nr. 72. Kwst. Hartmut Kehmeier [archivaris, nu 
gepensioneerd; Bunte/Frevert, Finke, Depping]; Zwei beson-
dere Sterbefälle [Stivarius, 1755 Höwen en 1760 Streicher]; 
emigranten: http://Lippe-Auswanderer.de
Grundbücher/Hypothekenbücher; grafsteen uit 1514 in Oer-
linghausen Kanne gen, Tofall; vraag Sassen.

Hessische Familienkunde [HFK], Bd. 41, 2018-1. H. Banse: Sol-
daten sind in der Stadt Michelstadt. Truppendurchzüge-Ein-

quartierungen-Preussi-
sche Werber 1648-1775 
[Luck, Straub, Walther, 
Vorreuter, Hegers, Cusi-
an, List, Pfreundt, Wey-
rauch, Ulrich, Reichard, 
Hartwig, Reike, Büchne-
rin, Lehr, Schicketanz; 
volontaires de Flandres]; 
R. Grimm, B. Lamb: Hei-
raten in Bad Vilbel 1792-
1817 [chronologisch]; E. 
Ritscher: Mennoniten 
- Eine Religionsgemein-
schaft, die am Beginn 
der Reformation ent-

stand [overzicht; o.a. in Ibersheim]; U. Orth: Liste der Nach-
kommen des Samuel Orth in Eibelshausen [Mertz, Vogel, Arch, 
Waldschmidt, Schlappig, Gast, Müller, Pfeifer]; Schummeln 
mit Taufschein? [Jost, Hotz, Kumpf, Grasmann]; Die Siedler in 
Friedrichsbrück. Ihre Herkunft - ihre Personalien [Dietz, Eiff, 
Koch, Vogt, Sänger, Walter].
 Idem, 2018-2. P. Engel: Meine Vorfahren Zentgraf im Nord-
hessischen, Nachfahren der beiden Caspar Cruciger [Luther’s 
collega; Fröschel, Magirus, Wick, Knöppel, Sartorius, Schim-
melpfennig]; C. Regner: Grabstein-Geschichte: Der alte Binger 
Friedhof (1) [Kwst. Allmann (14 gen., 1360-1881; de Brentano 
di Tremezzo), Augstein (7 gen., 1669-1858), Ranickel (9 gen., 
1540-1870)]; B. Heil: 12 Briefe des Philosophen Moriz Carri-
ère an seine Tante Amalie Weinrich-Bender, die Gattin des 
böhmischen Zuckerpioniers Karl Weinrich [1838-1839; Knorr, 
von Röder, Cullmann; in Dobrowitz]; Kleine Mitteilungen: Hes-
sische bidprentjes in Aken; Senz x Wittekind; Schnittspahn, 
huwelijk Mountbatten-Windsor x Markle.
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Mitteilungsblatt für Friedrichstädter Stadtgeschichte 2018-
94. G. Klussmeier: Meine Kindheit 1944 bis 1951 ... ; P. Burmeis-
ter: Rückblick auf die Stadtgeschichte der Jahre nach 1945; J. 
Norden: englische Zeitung ... 1850; uitgebreide generale index 
van nrs. 1-92 op auteurs, personen en zaken.
 Idem, 2019, Kalender historische Ansichten.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, 2016 nr. 88 
P.H. Koch: Neue Erkenntnisse ... jüdischen Grabstein ... Ge-
schichte [van 1281; Nanda Jizchak; von Ledebur, Benith, Pocg-
hen, Stromeyer, von Falkenstein]; H. Nordsiek: Luther, Minden 
und die Folgen [Nisius, von Wartenberg, von Calenberg]; S. 
Arend: Die Mindener Kirchenordnung von 1520 [Krage, Dreyer, 
Oemeken]; V. Lauhof: Glaube, Liebe oder Vaterland [Frauen-
verein Rode Kruis 1867-1937; Hoppe]; M. Knüppel: Franz 
Boas und die Sibiristik [expeditie naar Siberië 1897-1902; Io-
chel’son, Brodskaja, Fowke]; Juden in Preussisch Oldendorf.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Fami-
lienkunde [WGFF], Bd. 48, jg. 106, 2018-7. H.-F. Kartenbender: 

Das Leben der Familie 
Kartenbender in Bingen 
von 1714-1867 [Weyll, We-
bers, Schilling, Phildius]; 
G.-A. Fülling: Die falsche 
Stammtafel - Neues zur 
Geschichte der Fami-
lien Wolfertz und Jün-
gel aus Solingen-Wald 
[Dings, Wester, König, 
Grahe, Herbertz]; W. Nol-
ten: Ergänzung zu dem 
Aufsatz über Christian 
Quix [uit Zuid-Limburg; 
Bischoff, Mertens, Jon-
gen, Meijers, Rosen-

boom, Keularts, Merkelbach, Meens].

Mitteilungsblatt Anglo-German Family History Society [ag-
fhs.com], 2018 nr. 121. Names of interest [naamlijst gezochte 
families]; Senator W.A.R. Gussefeld [uit Russow, Schoenberg, 
Mecklenburg-Schwerin; jurist in Nauslau; CDU-er in Hamburg; 
Die Zeit-directeur]; Johann Rebholz [uit Sigmaringen]; Her-
man Korf, the tailor of Ongar in Essex; Introductie ‚Centre and 
Database for WWI Internment‘; ‚Has anyone seen a German 
Band?‘ [zoektocht naar musici en liedjes]; Fr. L. Quensell [uit 
Hudemühlen; Baardman, Jahns, Schröder, Seligmann, Scott].

Mosaik [Klever Land], 2018-3. M. Fonck: Leopold Rote ring 
- Rentmeister auf Schloss Wissen 1835-1858 [von Loë, vol-
machten 1840- 1852; boedelscheiding]; P.-J. Heister: Die Vor-
fahren des Stefan Heister [Pelzer, Maas, Seifert, Burkhardt, 
Bienemann, Fink, Artz, Custers uit Ottersum, Welkenaar uit 
Vrasselt, Hietfeld, Poen, Rubrock, Langenberg, Kempkes, van 
Dillen uit Bergh].

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2018 nr. 97. G. Har-
telt: Leben diesseits und jenseits der Warmenau; H. Höpner: 

Wer waren die Erbauer 
der Mühlenburg und der 
Werburg in Spenge? Wer 
baute die Burg Aschen? 
[1468; Ledebur, von Salm 
Rheineck, von Haller-
mund]; J. Kaldenbach: 
Die Autobiografie von 
Ernst Heinrich Krela-
ge [verv.; Nieman, Reijs, 
Grammé, Fresenius, 
Christ, Kruijfsohn]; I. Tie-
mann: Die Manschaft im 
Ambt Iborg anno 1664 
(2): Kirchspiel Bissen-
dorf [naamlijsten, ook 

uit Stockum, Holsten, Middendorp/Mündrup, Uphusen, en 
Narbergen]; W. Dreuse: Osnabrücker Amerika-Auswanderer 
in Delphos (Ohio) [naamlijsten Appelbaum-Wulfhorst; Trent-
mann]; G. Hartelt: Wer war Peter Heinrich Westerhaus? [Jay 
Cress, Brandt, Korfhagen].

Quellen und Forschungen zur Ostrftiesischen Familien- und 
Wappenkunde, jg. 67, 2018-3/4. C.E. van Dijkum: Die Häuser 
und ihre Eigentümer in Wybelsum 1786-1936 [met Hammrich; 
uit Hypotheken, Feuerversicherungs-kataster, Hannoversche 
Flächenmanual, Volkszählung, Urflurbuch, Gemarkungskar-
ten, Gebäude- und Grundstücksrollen; 102 huizen met naam-
lijsten, huisvernummeringen en opeenvolgende eigenaren; 
o.a. Bakker, Bleeker, Bloempott, Boots, Brommer, Brons, 
Lauterbach, Swart, v.d. Velde]; G. Janssen: Kaufhaus J.M. Valk 
Söhne [Manufacturwaarenhandlung im Uptrapp, met arise-
ring en onteigeningen; de Taube, Gossels, Arons, Kretschmer, 
Bödeker, Schosteck, Bar Nets, Levy, Preuss]; Ortssippen-
bücher van Manslegt, Pilsum en Westerholt; Archion is met 
digitalisering 1000 KB in Oldenburg begonnen.
 Idem, Naamregister 2017: Abels-Zuidema.

Saarländische Familienkunde [ASF/SFK], Bd. 13/3, jg. 51, 2018. 
B. Gölzer: Ein Heidelberger Historischer Kalender für die 
Jahre 1313 bis 1533 [veel oorlogen en sterfgevallen; Hertzog, 
Croll, Lehmann, Wirth, Meichsner, Thomas (uit Luik), Freher, 
Lamey, Masius, Trithemius, Pareus]; K.L. Jüngst: Leopold Sel-
lo und seine drei Jüngsten [Bergmeister uit het Siegerland; 
Calamé, Vopelius, Wagner, Kämper, Nasse, Weber, Kunkel, 
Eisenbeis]; M. Detemple: Die Nassau-Saarbrücker Kreiskom-
pagnie 1768/69 [volkstelling; compagnie von Maldiss met 172 
manschappen, met geloof, leeftijd, soms gezin; v. Rousillon, 
Zimmermann, Hermann, Stoquy, Breit, Crass, Rinck, Hofmann, 
Braun, Kleinpeter, Jungmann, Schmelzer, Heckert]; R. Geiger: 
Forschungen zur Vita des Hl. Wendelin [vergelijkende studie 
naar legendes]; C. Lippold-von Mering: Die Lothringerin C. 
Blandin-Barbe 1752-1830 [Pigcot, Albrecht, Carvola, Mangin, 
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de la Vollée, Bervanger, 
Kiffer, Henry]; P. Glass: 
Hat die alteingessenen 
Ensheimer Marx-Sippe 
etwas mit Karl Marx zu 
tun? [geen familie; Angel, 
May, Jung, Marechal, Gil-
len, Grentz, Adt, Nauer]; 
R. Geiger: Dienstboten 
in Trier im Jahre 1833 
[952; Demuth; naamlijst 
Aach-Zawar]; E. Schwer: 
Fahrpostverbindung von 
der Saar zum Mittelr-

hein [19e eeuw; Achenbach, von Bodelschwingh, Karp, Thurn & 
Taxis, Haas, Reusch, Croot, Scriba, Medicus, Cäsar]; P. Glass: 
Die digitale Bavarica ... b.v. Lateinschule Blieskastel [von der 
Leyen; naamlijsten leerlingen 1839-1846: Allgayer-Witte]; M. 
Detemple: Was ein Poesiealbum mit Familienforschung zu 
tun hat [Treiss 1905; Altpeter, Loch, Pfeiffer, Pfander]; M. Kno-
bloch: Spuren und Sippengeschichten. Unterwegs in Skan-
dinavien [mijnbouw 1646; Grape, Reenstierna/Oxenstierna, 
Momma, Servais/Servo, Billstein, Woll, Schuchenn, Pira (uit 
Luik), Henin, Henningh; naamlijst Abborre-Zimann].
 Idem, ASF Informationsdienst, 2018 nr. 208. Schwalba-
cher Häuser erzählen ihre Geschichte; Spitzenahnenliste 
Klein [Altmayer-Ziegler]; emigranten uit Theley naar New York 
[Lermen, Dewes, Hoffmann, Conrad, Prinz, Ury, Notar].
 Idem, 2018 nr. 209. Nieuwe OFB‘s: Friedrichsthal und May-
bach 1723-1905, Bietzen-Harlingen-Menningen mit Geyermüh-
le und Saarmühle 1519-1907; kwst. Lamy: Altpeter-Zehner; 
Gelegenheitsfund: Birtel [19e eeuw, uit Wadern en Nuhweiler; 
op passagierslijst getranscribeerd als Bieslan!].

Sedina-Archiv, Bd. 15, jg. 64, 2018-3. 
Sedina-Archiv [Familiengesch. Mitt. Pommerns], jg. 64, 2018-
4. E.P. Weichbrodt: In Königsberg verstorbene Pommern [19 
pers. tussen 1626-1637; met ouders, vrouwen, beroepen, 
kinderen]; W.-J. von Rodbertus: Nachfahrenliste M. Billroth 
[Corssar, von Blandow, Freytag, von Stuckert, Walanger, Schü-
bel/Schüwel, in Groningen en Winschoten: van Arum, Cram-
winckel, Loor, Verhey, Avis (Zaandam), Masius, Bindemann, 
Nagel, Susemihl, Kaasch, Grasemann, Hofstädt]; H. Meyer: 
Das interaktive Ortschronikenportal für Mecklenburg-Vor-
pommern; N. Wewezer: Die Ewert’sche Sammlung [digitale 
bestanden].

Spuren [Warendorf], Bd. 7, jg. 32, 2018-1. A. Smiezschala: Das 
Gerbaulet Wappen [met Kurzgenealogie: Artmann, Panhof]; 
A. Smiezschala: Eisenbahner Familien [uit Oelde: Plehn, Nol-
te, Kühl, Preuss, Kanning, Nollmann; uit Westbevern: Welz, 
Pottmeier, Pellmann; A. Smiezschala: Auf der Durchreise ge-
storben [Cosmann, Schüer-Lubbert, Walkenfoert, Forsch]; J. 
Ossenbrink: Eigenhörigkeit.
 Idem, 2018-2. Kwst. Mgr. Portmann [Hinkelmann, Weingä-

rtner, Reimann, Wallmeyer, Austermann, Daelhoff/Dahlhof]; A. 
Smiezschala: Auszug aus dem Status Animarum Bockum 1749 
[Hinkelmann, Die(r)se]; A. Smieszchala: Andersgläubige auf 
katholischen Friedhöfen; A. Smiezschala: Eisenbahner Fami-
lien [uit Oelde: Müller gen. Kessler, Frevert, Golze, Landmann, 
Schiffmann, Kohlbrunn, Drenkelfort, Gosewinkel].
 Idem, 2018-3. A. Smiezschala: Sonderbestattungen: von 
der Anatomie-Leiche zur Körperspende [uit Münster, 1836-
1916; meestal gevangenen: Gehrke, Neuhaus, Brügge, Prange-
meier, Mendel, Dissen, Horstmann, Glahn, Eisenhuth, Engel-
kamp, Wennekamp, Bat; Grossklauser, Bröcker, Krietenbrinck, 
Janning, Saunier, Btauckhagen, Wolf, Reher- Dange, Möller, 
Steewe- Dettermann, Schäfers, Wiegers-Hurting, Zimmer-
mann, Degenhardt, Pankok-Bier, Cappenberg, van Hamme, 
Fromm].
 Idem, 2018-4. L. Strohbücker: Kleine Kottmann [uit Strom-
berg: Borchert, Diessmann, Niehoff, Brüggemann, Kleine-

meyer, Poll, Mittrup, 
Weddepohl, Ullmes, 
Grabenkötter, Cobus-
cher, Nordberg]; A. 
Smieszchala: Urliste 
über die Volksaufnahme 
1852 Amtsbezirk Oelde 
[Nolde, Windmüller, Hof-
fmann, Wolf, Daldrop, 
Hope]; A. Smiezschala: 
Soldaten in kath. KB 
[Walzizek, Wellenbrink, 
Johnsmann gen. Fech-
tel, Langona, Brinkmann 
gen. Brüggenkamp, Kel-
ling, Tönnemann, Borg-

mann, Elbers, Nettelhof, Laumann gen. Linning, Beiermann, 
Kiffmeyer, Lüke, Sensfeld, Dopheide].
 Idem, Namensregister Band 6, 2013-2017, Heft 1-20. Ab-
benhorn–Zwoll en Ortsregister.

Verein für mecklenburgische Familien- und Personenge-
schichte [MFP], 2018 nr. 18. G. Ruickholt: Die Volkszählung in 
der Stadt Parchim im Januar 1764 [2957 personen, 726 huizen 
en 3 kerken; Ackermann-Ziese, met alle huisnummers, wij-
ken, beroepen en evt. eigendommen;ook een gezin Schutzju-
den Wolf Katz]; G. Kruse: Otto Grosschopff. ein Müller und 
Untertan [Grotehopf/Grotschob; voorvader van Lenin/
Uljanow; 1654 in Witzeeze en Camin; Brockmüller, Reimers, 
von Siethen, Pentze, von Bülow, Schley, Büschen, rechtzaak 
belastingontduiking; arrest in Schwerin in 1665; Borcholt, 
Evermanns/Övermann, Amerpohl, Wellner/Weldener, Wulff, 
Lange]; H. Alsleben: Kloster Dobbertin - 800 Jahre [Borwin 
I, Benedictijner broeders en nonnen; von Thun, Möller, von 
Bülow, von Bassewitz, von Oldenburg, von Krackewitz, von 
Lowtzow, von Raven, von Oertzen, Le Fort, Demmler, von 
Maltzan, von Oertzen, von Blücher, von Pressentin].
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Westdeutsche Gesellschat für Familienkunde - Bezirksgrup-
pe Mittelrhein-Koblenz, 2018 nr. 40. H. Thur: Die Auswander-
ung aus Briedel - Ursachen und Ablauf [historisch overzicht 
vanaf de Kimbren en Teutonen; emigratie gezinnen naar 
Pozuzo in Peru in 1857; Fischer, Goeres, Hochscheid, Rees, 
Schunck, Stadler, Müller, Schaus, Unfried]; J. Kaldenbach: 
Nachkomme eines Mayener Beamten wurde zum Baron in 
Belgien und Holland [Ludel/Liedel, Cramp, Sterrenberg, van 
Stepraedt, von Schloissnigg, von Evers van Aldendriel, der 
Nederlanden, Wardenier]; K. Layendecker: Bürgermeister und 
Waldförster zu Ediger und Eller 1616-1627 [naamlijsten, ook 
van Weinbergschützen, Bürger, Holzzeichner en Oberschmit-
te]; Th. Keul: Die Wandlung des Endres Born [uit Jülich, werd 
in 1585 lijfeigene in Nassau en Sain; Schott]; Th. Keul: Steuer- 
oder/und Einwohnerlisten [17e eeuw digitaal: uit de Bann Mon-
tabaur, Trier, tientallen dorpen]; OFB Niederbieber en Engers.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte [AMF/
ZMFG], jg. 59, 2018-3. J. Wagner: Torgauer Nachbarschaften 
der Reformationszeit [met Besitzfolgen 1505, 1525 en 1531; hon-
derden namen, per straat]; P. Engel, L. Martini: Nikolaus Merten 
(1510-1585) Amtsschösser auf der Veste Heldburg [= Rentamt-
mann; gedicht van Bötzinger, Gromann, Wolfrum Dehn gen. 
Rothfelser, Zapf, Wolf, Volk]; H. Ritzke: Zur Genealogie der Mül-
lerfamilie Rump in Wilsen (Mecklenburg) [Ganzelin, Meyenburg, 
Gehrant, Glöckner, Wiese, Hecht]; F. Spring: Bürger und Einlie-
ger von Garz (Rügen) [verv.; naamlijsten 1715-1720]; M. Bock: Zur 
unerwarteten Rolle eines Mädchens zwischen Krieg und Frie-
den [in Grosshartmannsdorf 1763; Haase, Krumbiegel, Müller].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 93, 2018-3. 
D. Nolden: Die Bremer Pianistin Marie Gerdes (1872-1964) und 

ihre Tochter Edith Gerdes 
[Pein, Remmert, Rauter]; 
W. Volmar: Die Grafen 
von Ranzow aus Holz-
minden auf Ceylon und in 
Ostindien und ihre Nach-
kommen [1711-1878; von 
Lützow, van Lier, Brandt, 
Koek, de Wind, Zowran, 
Senn van Basel, Swaab, 
Weinschenk, Raaf, Ehren-
cron, van Waardenberg, 
Eman, Stortenbeker, 
Barkmeijer, van de Poel, 
Stein van Colonesse, von 
Nattermoeller, van der 
Burgh, Zeterding, Brü-

ning/Brünjes, Vonderheide, Hofmann];T. Rumann: Die Rettung 
des Restes des 1845 durch Blitzschlag zerstörten Gauss-We-
ber- Telegraphendrahtes [bezitters Rumann].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [AGOFF], jg. 
66, 2018-3. A. Warmbold: Flucht, Heimkehr und Vertreibung 

1945 [E. & W. Döbber aus Neu Kunersdorf; Verworner]; H.P. 
Albers: Die Familie Mutschke aus der Umgebung von Xions, 
Neustadt a/d Warthe und Jarotschin [Handow, Maj, Derber/
Deeber, Schade, Werner, Wiesner, Stürzebecher, Rensner, 
Garbas, Fechner]; Th. Urch: Heiraten Ostdeutscher in Wilster 
1736-1835 [naamlijst Bayer-Wilckens]; D. Kuss: Das Geburtsre-
gister des Standesamt Zirke-Land in Posen von 1874 [naam-
lijst Abraham-Wibyszewski]; J. Kaldenbach: Ein Dutzend ost-
preussische Chirurgen in Schweden [Offerberch, Kuhn (ook in 
Harderwijk)].
 Idem, Arbeitsbericht [AGOFF], 2018-3. Indiceringen web-
site; kerkhoven in Kreis Osterode; doopboek Schweidnitz 
1687-1697 gekocht, wordt gerestaureerd en gedigitaliseerd; 
overzicht KB Liegnitz.

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], jg. 40, 2018 nr. 159. G. Renaudin: En-
tre 1806 et 1813 deux Plessis-Luzarchois dans les guerres 
Napoléoniennes (1) [brieven aan ouders van Jean Louis Tho-
mas *1785, gesneuveld Wagram 1809 en broer Louis Michel 
*1790, gesneuveld 1813]; S. Coutancier: Liste éclair de Mathil-
de Elisabeth Raymonde Demay [overzicht archiefstukken 
met vindplaats inzake voorouders, alf. lijst Albeque-Horath]; 
G. Callu: Nourrissons parisiens décédés à Chars de 1713 à 1732 
[verv. lijst van 60 jong overleden voedsterkinderen, met ver-
melding van beide in Parijs wonende of werkende ouders]; J. 
Rocher: Mariages d’horsains au Plessis-Bouchard [horsain = 
persoon van elders (oorspronkelijk Normandische aandui-
ding); 37 huwelijken 1696-1787].
 Idem, 2018 nr. 160. A. Papelard: La Grande Guerre; mes 
deux grands-pères [Léon Papelard, artillerist, en Lucien Quet-
te, infanterist, vochten en overleefden]; S. Coutancier: Liste 
éclair de Mathilde Elisabeth Raymonde Demay [verv.; alf. lijst 
Horath-Yoult]; G. Renaudin: Entre 1806 et 1813 deux Ples-
sis-Luzarchois dans les guerres Napoléoniennes [verv. brie-
ven]; M. Pinault: Les herbes de Chaudray [Christophe Ozanne 
1633-1713, beroemde kruidendokter].

Groot-Brittannië
Genealogists’ Magazine, jg. 32, 2018-11. J. Goldsmith: The de-
ath of William de Braose of Bramber, Sussex [11e eeuw]; A. 
Adolph: Arndell and Arundell: a genealogical paradox [met 
schema 12 gen., 1671-heden; Jago, Lanyon, Pender, Noy, Lava-
ter, McKeverican]; N.B. Wilson: James Silk Buckingham [uit 
Flushing 1786; Hambly Philp, Millar, Humphreys, Jennings]; P. 
Maggs: Ernie’s war. Marine private Ernest Maggs at the bat-
tle of Jutland [1914-1921]; Chitty x Simpson, 22 kinderen [1858-
1887]; The notice of Award of Family Allowances; They shall 
grow not old [Potts, Blunden, Law, Robson, Hobday].
 Idem, 2018-12. S. Abrahart: An eye witness account from 
the Society’s archives [ooggetuige verslag van de executie in 
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1618 van Sir Walter Ra-
leigh door mr. Edward 
Prue]; M. Hinton: Echoes 
of the crimean war in 
Dublin’s Anglican cathe-
drals [1854-1856; Arm-
strong, Croockshank, 
Dallas, de Salis, Paken-
ham, Tylden e.a.]; M. 
Gandy: Writing it up (for 
people who don’t want 
to write it up [tips voor 
vastleggen oral history 
voor het nageslacht]; H. 

Dawkins: Major Edward Mannock [levensschets]; They shall 
grow not old [gesneuvelde militairen; Caswill, Patterson, Ni-
cholls, Steed, Floyd, Collet, Edwards.

Oostenrijk
Adler, Bd. 29, 2018-6/7. G. Frölichsthal: Rechtswirkungen der 
Eheschliessung adeliger Damen und der späteren Wiede-
rannahme des adeligen Geburtsnamen [overzicht]; M. Göbl: 
Johann Weickard Freiherr von Valsavor und sein Wappen 
[1641-1693; von Galleneck, Rauber]; R.K. Höfer: Erste digitale 
Siegelsammlung zu den Bischofssiegeln der Salzburger Me-
tropole [http://gams.uni-graz.at/contex-tepis]; H. Hayn: Steiri-
sche Gemeinden und ihre Wappen; G. Haberbauer, H. Fischer: 
Der Friedhof um die St. Jacobs Kirche in Wien-Penzing [naam-
lijst Adler-Xaramillo]; C. Mache: Die Sammlungen und Nachläs-
sen der Gesellschaft [naamlijst collecties: Aigner-Willig].

Zuid-Afrika
Capensis, 2018-2. Vervolg Jacob Heineman [boedelscheiding 
1852; uit Paderborn; Nortier, Beck, Nieuwoudt, de Villiers, 
Bosman, Grundling, Weidemann, Adlam, Badenhorst, Raath, 
Matthews, Gouws].
Capensis, 2018-3.

Familia, jg. 55, 2018-2. E. de Jager: ‘n Kykie in die verlede: ‘n 
skermgreep uit die lewe van Mary Alilis Dednam [Britse set-
tlerfamilie 182, uit Wiltshire; 5 gen., 1772-1998; Badenhorst, 
Debenham, Schoeman]; D. Kinghorn: My Moodie forebears: 
traced from the late 1700’s to the end of 2017 [uit Schotland, 
settled in 1817, 7 gen.; McFarlane, Allan, Scott]; C. Els: Die ver-
stotelinge [onderzoek naar doodgezwegen familielid, bleek 
melaats te zijn; Britse concentratiekampen in Zuid-Afrika 
1900-1902 (database via internet doorzoekbaar) en andere 
bronnen].
 Idem, 2018-3. S. du Plooy: Helena du Plessis (née du Plooy) 
kinderlose moeder van vele [zij zou de moeder van 13 kinderen 
zijn geweest en groot nageslacht hebben, helaas is sprake 

van een opeenstapeling van foutieve publicaties; omvangrij-
ke zoektocht naar haar ware identiteit en die van haar man, 
zij bleek kinderloos te zijn overleden; de Klerk, de Wet, du 
Preez]; C.G.S. de Villiers: Piet Retief se aangetroude familie 
uit Caledon en die voorgeslag van Gen. C.R. de Wet [Greyling, 
Maree, Opperman]; S.J. Basch: Martha Barnardt se mense - ’n 
lewe geleef [afkomstig uit Keulen, sinds 1710 op de Kaap; Kru-
ger, van der Vyver, Strand, Terburgh]; H. Rauch: Die Brummer 
van Brummeria [Jones, Marais, Boshoff, Meiring].
 Idem, 2018-4. R. Landman: Die Nel-susters [=Neel, uit 
Rouen (F) 1663; van Luckhoff, Strydom, van Rensburg, Lam-

brecht]; K. Clarkson: 
How political, social 
and economic circum-
stances shaped the for-
tunes of the Aberdeen 
branch of the Clarkson 
family in South Africa 
[7 gen., 1854-heden]; D. 
Opperman-Gericke, D. 
Laurie: Jeanne Sauzeau, 
eerste vrou van die Du 
Plessis-stamvader [hu-
welijk eindelijk bewe-
zen, datum 18-11-1674 in 
Lusignan]; R.F. Crowser: 
Loesch - die setlaars van 

Don Don [uit Bernsdorf in Sachsen 1834, 4 gen. tot heden].

Zwitserland
Regio-Familienforscher [Basel], jg. 31, 2018-3. W. Henderson: 
Faltbriefe aus Newark [1853; Müller]; R.T. Hallauer: Bewoh-
ner des Basler Waisenhauses 1870 [verv.; Honesta/Ehrlich, 
Regenass, Schäublin]; R.T. Hallauer: Hans Joggi Jeker [verv.; 
doodslag; Lauben, Wäber, Uecker]; Neues vom Bürgerfor-
schungsprojekt Basel-Spitalfriedhof BBS [met vondelingen: 
Dornbusch, Schweri, Schanzer, Meister, Gerteis-Dirig, Dürig]; 
R.T. Hallauer: Familienarchive von B.A. Rippstein von Kien-
burg/SO [Soland]; KB Kanton Sankt Gallen online [1146 stuks].
 Idem, 2018-4. B. Stadler: Verschollen geglaubte Birch-
meier ... Chile [emigranten; Rennhard, Thommer, Rohner, Dep-
peler, Spuler, Laube]; R.T.Hallauer: Moler/Mohler von Dieg-
ten [opgehangen in de Bauernkrieg van 1653; Frey, Biderker, 
Hägler, Eck, Sägismann, Buser, Stückelberger]; E. Strich: Die 
Familie‚ Birsfelder‘ [Dettwiler, Gasser]; J. Rauber: Die Umstän-
de der Auswanderung des Joseph Rudolf Lüthi [Leety, Schüp-
bach, Nafzger, Schweizer]; J. Rauber: Die Aussichtsthurm-Ge-
sellschaft Gempen [vanaf 1897; ledenlijst]; J. Rauber: Das 
Melderegister von Wedel von 1908-1910 [Birbaum-Wägli]; J. 
Rauber: Der Selbstmord des Melkers Jeker von Erschwil 1731 
[Rauber, Ueckher]; R.T. Hallauer: Sechs Jahre Galeerenstrafe 
für Niklaus Baum von Langnau im Kanton Bern.
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PORTRET

Johanna Baptista Massee  
en David Jacobus Hissink

David Jacobus Hissink, zoon van Jan George Hissink (ge-
meentesecretaris en secretaris/thesaurier van de Polders, 
de Schutterij) en Anna Catharina Berntrop (lerares), geboren 
Kampen 22 oktober 1874 (evangelisch luthers), chemicus en 
bodemkundige, wonende Amsterdam, Nederlands Oost-In-
dië, Goes, Wageningen, Groningen en Den Haag, overleden 
Haren (Groningen) 17 januari 1956, trouwt Goes op 12 septem-
ber 1900 (ondertrouw Goes en Buitenzorg in augustus 1900) 
Johanna Baptista Massee, geboren Goes 10 september 1877, 
apotheker, overleden Den Haag 13 februari 1941, dochter van 
Cornelis Elisa Massee (winkelier en koopman) en Maria Adria-
na Arents (particuliere en industrieële).
Uit dit huwelijk:
1.  Marie Betsy Hissink, geboren Buitenzorg, Nederlands 

Oost-Indië 1 augustus 1901, lerares scheikunde en ver-
pleegkundige A, wonende Groningen, Bussum, Haren en 
Bentveld, overleden Heemstede 6 augustus 1982, trouwt 
Groningen 2 juli 1926 Kornelis Beintema, geboren Engwie-

rum 19 juni 1897, huidarts, wonende Groningen, overleden 
Blaricum 5 april 1940, zoon van Douwe Kornelis’ Beintema 
(landbouwer, kerkvoogd en administrerend kerkvoogd) en 
Akke Jacobs Dijkstra (boerin).

2.  Anna Catharina Hissink, geboren Goes 14 januari 1906, 
jurist en adjunct directeur Bureau Statistiek Gem. A’dam, 
wonende Groningen en Amsterdam, overleden aldaar 13 
februari 1966.

3.  David Jacobus Hissink, geboren Wageningen 4 februari 
1909, chirurg, wonende Rotterdam, Bosch en Duin, Amers-
foort en Bennekom, overleden Wageningen 18 november 
1996, trouwt (1) Zeist 30 maart 1944 Paulina Antonia Kuit, 
geboren Leusden 4 juni 1905, overleden Wageningen 30 
mei 1964, dochter van Jozeph Kuit en Paulina Antonia de 
Graaf. Zij trouwt (1) Amersfoort 27 augustus 1924 (echt-
scheiding Amersfoort 18 december 1931) Johann Bernhard 
Steenbeek, geboren Bochholt in 1903, metaalslijper, zoon 
van Sander Steenbeek (koopman en koopman) en Evertje 
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I.  Pieter Luijt, geboren 1827, overleden 1898, trouwt Stijn-
tje van der Kloot, geboren Hillegersberg 31 oktober 1826, 
overleden 1905.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis, geboren Hillegersberg 1 september 1852, 

trouwt Henderina Petronella Vente, geboren Hille-
gersberg 29 november 1857.

2.  Pieter Johannes, volgt II-1.
3.  Ane Leendert, geboren Hillegersberg 13 januari1858.
4.  Maarten, geboren Hillegersberg 30 december 1860.

II.1. Pieter Johannes, mijn overgrootvader, geboren Hillegers-
berg 13 juni 1855, tuionder, overleden Rotterdam 19 de-
cember 1935, trouwt Rotterdam 17 februari 1886 Adriana 
Apon, geboren Rotterdam 5 mei 1865, dochter van Abra-
ham Apon en Jannetje van der Veurt.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, geboren Hillegersberg 11 september 1806.
2.  Johanna, geboren Hillegersberg 15 oktober 1888.
3.  Stijntje, geboren Hillegersberg 12 januari 1890, trouwt 

Dirk de Heer. 
 Zij is vernoemd naar haar grootmoeder Stijntje van der 

Kloot, zodat ik uiteindelijk ook naar haar ben vernoemd.

Brandsen. (Hij trouwt (2) Amsterdam 16 november 1932 
Jacoba Martina de Loos, geboren Boskoop in 1911, dochter 
van Gerrit de Loos en Teuntje Boom. Zij trouwt (1) Rotter-
dam 19 oktober 1932 Hendrik Pieter Johannes Glim, gebo-
ren Rotterdam in 1901, zoon van Jan Hendrik Glim en Wil-
helmina Adriana Zeegers).

David trouwt (2) Hailsham (Engeland) 24 mei 1966 Elisabeth 
Maria Andriessen, geboren Amsterdam 4 augustus 1911, onder-
wijzeres, wonende Groningen, Bennekom en Wageningen, over-
leden aldaar 2 maart 2002, dochter van Andriessen (hoofdamb-
tenaar bij de PTT, later referendaris). Zij trouwt (1), gescheiden, 
J. A. R. van Bruggen, huisarts, wonende te Groningen.

Mijn man’s grootouders studeerden beiden in Amsterdam, zij 
pharmacie en hij scheikunde. Na zijn promotie in 1899 vertrok 
hij naar Nederlands Oost-Indië, per boot. Hij was benoemd tot 
scheikundige bij ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Tevens 

werd hij een half jaar gestationeerd te Medan op Sumatra.
Toen Anna haar apothekersbul verkreeg, in 1900, trouwde 
ze met de handschoen en vertrok naar Buitenzorg. Het leven 
aldaar beviel hun maar matig. In 1903 keerden ze al weer te-
rug naar Nederland, alwaar Ko medewerker werd bij diverse 
Rijkslandbouwproefstations in den lande. Uiteindelijk werd 
hij directeur van het pas opgerichte Bodemkundig Instituut 
te Groningen. De zuivere scheikunde had hij hiermee ingeruild 
voor de bodemkunde! Jaren lang was hij secretaris van de In-
ternationale Bodemkundige Vereniging. Hij was Officier in de 
Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Neder-
landschen Leeuw.

Foto is genomen te Goes ter gelegenheid van hun verloving in 
1898. Fotograaf onbekend.

Kineke Beintema- Meijer

PORTRET

Stijntje Luijt-van der Kloot en haar zoontje
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Mijn betovergrootmoeder Stijntje Luijt-van der Kloot had een 
hachelijk avontuur: zij verdronk bijna in de Rotte bij Terbregge, 
nadat zij haar eerste zoontje Cornelis had gered. Zijzelf werd ge-
lukkig ook gered en daarvan werd een tekst met foto voorgedra-
gen op een vergadering van het Departement der Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen te Hillegersberg op 8 december 1854, 
alwaar haar vader Cornelis van der Kloot, die wethouder was van 
Hillegersberg, ook aanwezig geweest zal zijn.

De tekst luidt:
‘Op den 21ste oktober 1853 is te Terbregge, een buurt tot de 
gemeente Hillegersberg behorende, een kind van Pieter Luijt, 
oud één jaar, genaamd Cornelis, in de rivier de Rotte gevallen. 
Zoodra de moeder Stijntje van der Kloot dit bemerkte en het 
kind niet kon bereiken, is zij in de rivier gesprongen om het 
kind te redden. Het kind gegrepen hebbende is de moeder 
gezonken, terwijl zij het kind zoolang mogelijk boven water 

hield. Intussen kwam Maria van Slingerlandt, diestbode van 
Arie den Houter, die het kind drijvende zag, met een bootje te 
hulp en had het geluk het kind te grijpen. Terwijl dit voorviel, 
vernam Jan Touw, oud 60 jaren en baggerman van beroep, aan 
de overzijde der Rotte wonende, wat er gebeurde, en hoe-
wel door ongesteldheid en een ongemak aan het been niet in 
staat zijn gewone werk te verrichten, aarzelt hij niet om in de 
Rotte te springen en naar de overzijde te zwemmen. Hierdoor 
reeds afgemat blijft hij nochtans al zijn krachten inspannen 
om de moeder te bereiken, en na herhaald duiken, gelukt het 
hem haar van den grond naar boven en behouden aan de wal 
te brengen.’

Wat ben ik die Jan Touw ontzettend dankbaar! Hij heeft haar 
gered. Als die man haar niet had gered, had ik immers niet be-
staan.

Stijntje Alida Lommen-de Heer.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, is 
hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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