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Het Nederlands College Heraldiek is door de NGV 
ingesteld als registratiecommissie voor wapens van 
particulieren. Sedert de samenwerking met de Hol-
landse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 
worden ook de wapens vanuit die vereniging geregis-
treerd en het college heeft enkele leden uit die kring 
opgenomen. Nieuw is dat naast familiewapens uit de 
voorvaderlijke lijn, ook matrilineaire wapens kunnen 

worden geregistreerd, d.w.z. wapens die langs vrou-
welijke lijn aan dochters worden doorgegeven. Het 
Heraldisch Tijdschrift publiceert regelmatig nieuwe 
wapen registraties, want publiceren is onderdeel van 
de bescherming daarvan. 
Meer info op onze website.

Dit is een rectificatie op Gens Nostra 2019 p.273.
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Schilderij op paneel van David Kleyne: Scheepvaart voor Veere, circa 1790. Collectie Zeeuws Museum, objectnummer M81-049.  
Meer over David Kleyne / Kleijne op pagina 374 en volgende van dit nummer.
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In Memoriam erelid Nico Hamers
Onverwacht is op woensdagavond 11 september 2019 overle-
den in zijn vertrouwde omgeving te Malden, in zijn 92e levens-
jaar, Nico (Nicolaas Alanus) Hamers. Hij was geboren te Nij-
megen op 14 oktober 1926 als zoon van Laurentius Theodorus 
Hamers (1893-1971), onderwijzer, hoofd ener school, leraar 
kweekschool, en Elisabeth Victoria Schwering (1899-1977). 
Nico is begraven onder veel belangstelling op woensdag 18 
september 2019 op het parochiekerkhof van de H. Antonius 
Abtkerk in Malden.
Op 17 juni 1954 trad Nico te Nijmegen in het huwelijk met Tilly 
(Mathilda Helena) Westenend. Zij kregen drie zonen en een 
dochter en elf kleinkinderen. In juni jongstleden hebben zij nog 
samen hun briljanten huwelijksfeest gevierd. Nico volgde in 
de oorlogsjaren eerst de mulo-opleiding en daarna de kweek-
school-leergang, beide te Nijmegen. Na zijn eindexamen stond 
hij als onderwijzer aan de lagere school te Gendt en Nijmegen 
en hield zich in zijn vrije tijd enthousiast bezig als vaandrig en 
hopman in de scoutingwereld met opvoeding van de jeugd. 

Uiteindelijk is hij benoemd tot geschiedenisleraar aan de Pe-
dagogische Academie te Nijmegen, waar ook zijn vader circa 
twintig jaar tot het lerarencorps behoorde. 
Naast zijn gezin, familie en werkkring had hij echter ook een 
speciale hobby, namelijk de genealogie. In 1941 overleed zijn 
grootmoeder in Franeker en kwam onder andere een meer 
dan 150 jaar oud kerkboek in het bezit van de familie in Nijme-
gen. Het is juist dat boekje dat bij hem de belangstelling voor 
verder genealogisch onderzoek heeft gewekt. Nico was toen 
nog geen vijftien jaar oud.
Nico was op het gebied van de genealogie een markante per-
soonlijkheid. Hij was actief in alle facetten van de genealogi-
sche wereld. In 1952 werd hij lid van de Nederlandse Genealo-
gische Vereniging en werd later medeoprichter en bestuurslid 
van zowel regionale afdelingen als ook lid van het hoofdbe-
stuur der NGV. In Nijmegen was hij 25 jaar actief voorzitter 
van de NGV afdeling. Ook was hij jarenlang hoofdredacteur 
van het blad Gens Nostra. Hij publiceerde honderden ar-

tikelen en schreef handleidingen op genealogisch 
gebied. Bovendien gaf hij lezingen en cursussen. Hij 
was hoofdredacteur van de serie ‘Zoeklichten’ (1995-
2015).
Hij was natuurlijk vanaf het begin in 1972, abonnee 
van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Bekend 
zijn de uitgaven ‘Geschiedenis van het Brunssumse 
geslacht Hamers’, en was medeoprichter van de ‘Ver-
eniging Limburgse Hamers Genealogieën’ met de ar-
tikelenreeks ‘Hamers Bulletin’. Zijn vroegst bekende 
voorouderpaar was Jan Hamers geboren circa 1632, 
landbouwer, overleden Brunssum in 1684, die aldaar 
trouwde in 1657 met Sibil Jans (1635-1709).
Op 22 april 1995 werd hij door de Algemene Vergade-
ring van de NGV benoemd tot erelid van de NGV. Voor 
zijn vakkennis en zijn belangrijke onderzoek, heeft 
Nico toen hij 70 jaar werd in 1996, een Koninklijke On-
derscheiding mogen ontvangen als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Ook in 1996 verscheen ter gelegen-
heid van zijn zeventigste verjaardag een omvangrijke 
bundel ‘Liber Amicorum Nico Hamers’, geschreven 
door 23 vrienden en auteurs. Zijn bibliografie bevat 
een lezenswaardige lijst van meer dan 15 pagina’s.
In december 2018 was hij met zijn echtgenote nog 
eregast op het jubileumfeest ter ere van het 40-jarig 
bestaan van de NGV-afdeling Land van Cuijk en Ra-
venstein, waarvan hij in 1978 medeoprichter was.
We zullen Nico Hamers zeer missen en wensen zijn 
echtgenote Tilly, met kinderen, kleinkinderen en fami-
lie alle sterkte.

Arno J. CoopmansFoto beschikbaar gesteld door de famile
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Twee Brabantse jonkvrouwen, liberaal opgevoed, zetten zich aan het einde van de 
negentiende eeuw in voor de emancipatie van de – ook niet-adellijke – vrouw. Zij worden 
in het begin gesteund door hun echtgenoten, de eigenaar van het Catshuis en een van de 
beroemdste Nederlandse componisten.

Genealogie als leeshulp bij 
'Cécile en Elsa, strijdbare freules' 

van Elisabeth Leijnse

DIK JAGER

1. Het besproken boek
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Voor deze dubbelbiografie (afb. 1) ontvangt de schrijfster 
Elisabeth Leijnse in 2016 de Libris Geschiedenis Prijs. Dit 
boek vertelt het levensverhaal van de twee zussen en vrien-
dinnen Cécile (1866-1944) en Elsa (1868–1939) de Jong van 
Beek en Donk. Het gaat over sociale bewogenheid, opkomend 
feminisme, literatuur en muziek. Maar ook over (het ontbre-

ken van) de liefde, over muziek en literatuur. In de kringen van 
gegoede burgerij en (lage) adel was het gewoon dat mannen 
studeerden en promoveerden. Vrouwen leefden wel voor de 
kunst, maar mochten bijvoorbeeld hun schilderijen niet ver-
kopen. Deze twee freules wilden daar verandering in brengen.
Het gaat niet altijd over deze hogere klassen. Opvallend in het 

2. Geneagram van de hoofdrolspelers

3. Geneagram familie Nahuys
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boek zijn de passages (en portretten!) die gewijd zijn aan de 
kindermeisjes en de gouvernante van de zusjes: Doris Leege, 
Alma Keuffel en Suzanne Devenoge. Deze vrouwen krijgen in 
veel boeken geen gezicht en naam.

De andere hoofrolspelers

Naast de ouders Johan en Anna en de broer Jan Olphert de Jong 
van Beek en Donk van beide jonkvrouwen spelen hun echtge-
noten uiteraard een belangrijke rol. Cécile huwt eerst de rijke 
vastgoedontwikkelaar Adriaan Goekoop en na hun scheiding 
in 1904 de scheikundige Michel Frenkel. Haar zusje Elsa trouwt 
met de componist Alphons Diepenbrock. Na diens dood in 1921 
beheert ze zijn muzikale nalatenschap (afb. 2).

De kwartieren van de freules:  
Nahuys – Schuyl van der Does

De grootvader (moederskant) van de freules, de zich graaf 
noemende Jan Jacob Nahuys, stamt uit een oud Duits adel-
lijk geslacht. In Nederland komt de familienaam ook voor als 
(van) Nahuijs. Hij wenst inlijving in de Nederlandse adel met 

de titel van graaf. Koning Willem I staat in 1835 slechts het 
predicaat jonkheer toe. Dit is voor deze man moeilijk te ver-
teren en hij weigert zijn adelsbrieven op te halen, zodat hij en 
zijn zoon Maurin geen lid zijn van de Nederlandse adel. Maurin 
Nahuys laat zich naturaliseren in Duitsland en krijgt daar de 
titel Graf von Nahuys. De broer van Jan Jacob, Cornelis Nahuys, 
wordt wel ingelijfd en krijgt het predicaat jonkheer. Cornelis 
verwerft zelfs in 1878 de titel baron (afb. 3). Deze kwesties be-
palen het leven van de vader van Anna. Zijn vrouw Cécile Schuyl 
van der Does heeft een groot talent voor tekenen en schilde-
ren, dat ze aan haar dochter Anna doorgeeft.

De kwartieren van de freules:  
De Jong van Beek en Donk – D’Aumérie

In 1745 koopt Gerard de Jong de heerlijkheid Beek en Donk 
met het daarbij behorende kasteel Eyckenlust. Zijn kleinzoon 
Johan de Jong van Beek en Donk (overgrootvader van de freu-
les) wordt in 1831 door koning Willem I in de adelstand verhe-
ven. De kleinzoon Gerard wordt stamvader van het geslacht 
De Josselin de Jong.
De andere grootouders van de freules, jonkheer Jan de Jong 

4. Geneagram families De Josselin de Jong, De Jong van Beek en Donk en D’Aumérie
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tot hun familiaal-sociaal netwerk behoren. Zoon Jan wordt 
marineofficier, burgemeester van Beek en Donk en gouver-
neur van Curaçao. Hij huwt in het zelfde jaar als Elsa wel een 
(ver) familielid: zijn achternichtje Elisabeth Stern (afb. 5).

Cécile en Paul

Cécile is de middelste van het gezin. Geboren in Alkmaar 
volgt zij haar ouders naar de verschillende standplaatsen 
van haar vader bij de rechtbanken: eerst Zwolle, daarna volgt 
de benoeming tot procureur-generaal aan de rechtbank van 
’s-Hertogenbosch. Voordat Johan in Hintham een huis laat 
bouwen (huize Annastate) huurt het gezin een woning in Den 
Bosch. Cécile kan niet goed overweg met de Bossche kinde-
ren. Om de stad te ontvluchten huurt Johan van mei tot no-
vember het buiten De Braacken bij Vught. De zomers daar zijn 
de gelukkigste periodes van haar leven. Zij houdt van taal en 
haalt op eigen kracht haar middelbare onderwijsakte B in de 
Franse taal- en letterkunde.
Ook twee achterneven van Johan – beiden Pieter de Josselin 
de Jong geheten (afb. 4) – verblijven vaak op De Braacken. 
Vaak nodigen zij een studievriend uit, de wat teruggetrokken 
Adriaan Goekoop, die de familie ook regelmatig op Annasta-
te bezoekt. Adriaan wordt verliefd op Cécile, de eigenlijke spil 
van het gezin. De dag na haar examen vraagt hij haar ten huwe-

van Beek en Donk en Wilhelmina d’Aumérie, zijn niet zo inge-
nomen met het huwelijk van hun rationele zoon Johan met de 
acht jaar oudere emotionele Anna. De banden tussen het ge-
slacht d’Aumérie en De Jong van Beek en Donk bestaan al lang 
(afbeelding 4). In het boek komen (verre) familieleden elkaar 
regelmatig tegen. Is het niet op de universiteit, vooralsnog 
alleen voor mannen weggelegd, dan wel bij logeerpartijen. De 
aanduiding ‘neef’ en ‘nicht’ betekent vaak dat de (bet)over-
grootvaders broers, dan wel zwagers zijn geweest. Vaak mon-
den deze ontmoetingen uit in een huwelijk.

Het gezin

De ouders van de freules, jonkheer Johan en ‘gravin’ Anna, 
zijn liberaal en protestants. Hij is een jurist die zich inzet 
voor de sociale kwestie, zijn vrouw schildert en staat aan de 
wieg van de eerste Nederlandse vrouwenvereniging Arbeid 
Adelt. Al voor de geboorte van hun kinderen verdiepen zij 
zich in pedagogiek. Anna houdt een dagboek bij evenals haar 
jongste dochter. Hun drie kinderen krijgen van een Franse 
gouvernante huisonderwijs naar de nieuwste pedagogische 
inzichten. Zij zijn vooruitstrevend, behalve als het over sek-
sualiteit gaat. Dit laat sporen na bij hun drie kinderen. De 
twee dochters zijn niet alleen zussen, maar de eerste decennia 
ook hartsvriendinnen. Zij trouwen met mannen die niet direct 

5. Geneagram families De Jong van Beek en Donk en Stern
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lijk: ze weigert. Drie jaar later, gepromoveerd en nu eigenaar van 
De Braacken probeert Adriaan het nog een keer. Begin maart 
1890 geeft Cécile dan eindelijk haar ja-woord. Ze vindt de naam 
Adriaan niet mooi en noemt hem daarom Paul.
Adriaan Goekoop is de zoon van een strenge (burger)vader 
Cornelis uit Goedereede. Het geslacht woont al eeuwen op 
de eilanden Goeree en Flakkee. De oorsprong van de fami-
lienaam is Goekoopsant, een bijnaam die in het begin van de 
zeventiende eeuw aan zijn directe voorvader de rijsman (le-
verancier van rijshout) en dammenbouwer Jan Jacobs wordt 
gegeven. Dit blijkt uit een rekening en kwijting aan de haven 
van Goeree waarin beide namen voorkomen. De onderlinge 
verwevenheid in deze familie is groot, zoals vaak voorkomt op 
tamelijk geïsoleerde plaatsen (afb. 6). Het gevaar van inteelt 
is dus niet denkbeeldig. Het zusje van Adriaan, Davina Goe-
koop, is waarschijnlijk als gevolg daarvan gehandicapt.
Veel Goekoops zijn ondernemer en bestuurder. Adriaan wordt 
na zijn promotie in Leiden een succesvol ondernemer met 
grote interesse in de Oudheid. Vader Cornelis koopt grond in 
Den Haag en gaat daar met het gezin wonen. Adriaan breidt 
het Haagse bezit uit door o.a. Park en Huize Sorghvliet (het 
huidige Catshuis, zie afbeelding 9) te kopen.
Cécile is een geëmancipeerde vrouw en strijdt op haar manier 
samen met andere gegoede dames voor de ‘verheffing’ van de 
minder bedeelde vrouwen. Zij zijn nog geen feministen, maar 
bereiden wel de weg voor. Vrouwen dienen in alles zelfstandig 
te zijn. Haar activistisch optreden begint als actief dierenbe-
schermster. Als lid van de Bond ter Bestrijding eener Gruwel-
mode strijdt ze samen met zusje Elsa tegen het gebruik van 
struisveren en andere vogelveren als versiering. Zij is ook nauw 
betrokken bij de oprichting van de Vogelbescherming Nederland.
Cécile wordt enorm bekend door haar boek Hilda van Suylen-
burg (1897). Deze emancipatieroman (afb. 7) gaat over een 
vrouw die met succes een drukke baan als vrouwvriendelijk 
advocate combineert met een gelukkig gezinsleven. Alleen al 

in Nederland gaan meer dan tienduizend exemplaren over de 
toonbank. Bovendien verschijnen er Duitse, Franse en Zweed-
se vertalingen. Het boek heeft meer succes dan Eline Vere 
van Couperus. Sommige figuren lijken erg veel op die uit de 
omgeving van Cécile, tot ongenoegen van Adriaan.
Cécile organiseert in 1898 als presidente de Nationale Tentoon-

7. Het boek van C. Goekoop-de Jong van Beek en Donk

6. Geneagram familie Goekoop

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tendensroman
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stelling van Vrouwenarbeid. Haar man staat financieel garant 
en stelt het terrein beschikbaar waarop deze tentoonstelling 
wordt gehouden. Dit evenement én het boek trekken een zware 
wissel op hun huwelijk. Na een verblijf in Rome om te kijken of 
hun relatie gered kan worden, volgt toch in 1899 een scheiding.
Na zijn kinderloze huwelijk met Cécile trouwt Adriaan met de 

historica Johanna de Jongh, eerste vrouwelijke promovendus 
aan de Universiteit te Berlijn en eerste vrouwelijk privaat-
docent in Utrecht. Zij krijgen drie kinderen en wonen op het 
Cats huis (afb. 8 en 10). De oudste zoon Adriaan Goekoop jr. 
erft het huis en woont er tot de Tweede Wereldoorlog.
Cécile vertrekt na haar scheiding snel naar Parijs, van waaruit 

8. Geneagram Adriaan Goekoop
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ze reportages schrijft voor De Nieuwe Courant. Daar ontmoet ze weer 
een ver achternichtje, Ada van Thielen, die zij in Den Haag op de Laan 
van Meerdervoort gekend heeft (afb. 9). Deze Ada is gelukkig getrouwd 
met de weduwnaar Michel Frenkel. Na het overlijden van Ada trouwt Cé-
cile in 1905 deze Poolse scheikundige. Aan hun kleinzoon François Fren-
kel (overleden vlak voor de uitgave van het boek) is als eerste van drie 
kleinkinderen van de freules het boek opgedragen. Cécile ondersteunt 
financieel het gezin van Elsa. Zij is erg geshockeerd door het optreden 

in Frankrijk van de Duitsers in de Eerste We-
reldoorlog. Ze wordt devoot rooms-katholiek 
en sympathiseert openlijk met het antisemitis-
me van de nationalistische beweging L’Action 
Française van Charles Maurras. Dit zeer tegen de 
zin van haar zusje.

Elsa en Fons

Elisabeth (Else) is de jongste in het gezin. Zij 
houdt van Richard Wagner en gebruikt na een be-
zoek aan diens opera Lohengrin met daarin Elsa 
van Brabant voortaan deze naam als roepnaam. 
Zij volgt een piano-opleiding bij o.a. de componist 
Richard Hol en slaagt voor het toelatingsexa-
men aan het conservatorium van Amsterdam. Ze 
ziet af van een muziekcarrière omdat ze zichzelf 
niet geniaal vindt. Cécile vindt dat Elsa de eer-
ste juriste van Nederland moet worden, zoals 
de hoofdpersoon uit Hilda van Suylenburg. In 
deze tijd schrijft Elsa veel brochures, zoals over 
machtsmisbruik door pastoors en dominees. In 
1893 stuurt ze een uitgebreide studie over Wag-
ner naar De Nieuwe Gids. Zij ontmoet daar de mu-
ziekredacteur Alphonse Diepenbrock, die leraar 
klassieke talen is in Den Bosch. Hij is de oudste 
zoon van een rooms-katholieke commisionair uit 
Westfalen. Deze Ferdinand Diepenbrock vestigt 
zich in Amsterdam en huwt Johanna Kuijtenbrou-
wer, verwante van o.a. de families Alberdingk 
Thijm en Cuypers (afb. 11).
Deze families wakkeren bij Fons - die een erg nau-
we band met zijn moeder heeft – interesse in lite-
ratuur, tekenen en muziek aan. De verloving komt 
moeizaam tot stand, enerzijds door geloofsver-
schillen – de familie is katholiek – anderzijds door 
hun verschillende visie op de rol van de vrouw in 
huwelijk en samenleving. Ze trouwen in 1895, Elsa 
stopt met haar rechtenstudie en bekwaamt zich 
als spraaktherapeute. Zij krijgt een landelijke re-
putatie als stottertherapeute door het gebruik 
van zangtechnieken en de samenwerking met 
artsen. Het lukt haar (gedeeltelijk) zelf de kost te 
verdienen zodat haar man zijn tijd aan de muziek 
kan wijden. Hoewel Fons ook af en toe bijles klas-
sieke talen geeft, zijn de bijdragen van haar zus-
ter meer dan welkom.
Haar leven lang houdt Elsa net als haar moeder 
een dagboek bij. Op haar beurt vraagt zij aan het 
eind van haar leven aan haar jongste dochter 
Thea om haar laatste maanden vast te leggen. In 
29 schriften van duizenden bladzijden is zo haar 
hele leven vastgelegd.
Deze cultuurdragers zijn een belangrijke bron 
over het leven van de kunstenaars die Elsa om-

9. Geneagram familie Frenkel-Van Thielen
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ringen: uiteraard Diepenbrock zelf, maar ook Wagner, Mahler, 
Van Deyssel, Van Eeden, Gorter en vele anderen.
Het huwelijk van Elsa en Fons kent veel ups en nog meer 
downs. Lichamelijke aantrekkingskracht blijft lang uit; Fons 
is regelmatig verliefd, o.a. op Johanna Jongkindt, de latere 
vrouw van de schilder Joe Raphael. Elsa heeft in de periode 
1916-1917 een korte verhouding met de twintig jaar jongere 
getrouwde componist en schrijver Matthijs Vermeulen (ar-
tiestennaam van Matheas C. F. van der Meulen). Onder in-
vloed van haar zus bekeert ook Elsa zich omstreeks 1920 tot 
het katholicisme. Een jaar later overlijdt Fons.
Hun oudste dochter Joanna Diepenbrock heeft van 1937 tot 
haar dood in 1966 een latrelatie met de dichter en vertaler 
Jan Engelman. Haar zusje, de pianiste Thea Diepenbrock, 
trouwt in 1945 Matthijs Vermeulen na het overlijden van diens 
vrouw en beheert het archief van hun vader. Joanna studeert 
net als haar vader klassieke talen, maar haar hart ligt bij mu-
ziek. Zij wordt zangeres en declamatrice. De zusjes geven een 
aantal gezamenlijke concerten.
De dochter Odilia Vermeulen van Thea en de zoon Florian 
Diepenbrock van Joanna zijn twee van de drie kleinkinderen 
waaraan deze biografie is opgedragen.

Fragmentparenteel van jhr. mr. Johan de Jong van 
Beek en Donk

I.  Jhr. mr. Johan de Jong van Beek en Donk, zoon van Ben-
jamin de Jong, heer van Beek en Donk en Anna de Jongh 
van Hedikhuizen, geboren te Erp op 4 december 1758, ge-
doopt te Den Dungen op 10 december 1758, verheven tot 
jonkheer in 1841, overleden te Beek en Donk op 17 novem-
ber 1846, trouwt Enkhuizen 23 juli 1792 Petronella Cor-
nelia Vaillant, geboren Enkhuizen 21 mei 1773, overleden 
’s-Hertogenbosch 24 juni 1841, dochter van mr. Christiaan 
Johannes Vaillant (burgemeester van Enkhuizen) en Cor-
nelia Jacoba Alewijn.
Uit dit huwelijk:
1.  Jkvr. Cornelia Jacoba de Jong van Beek en Donk, gebo-

ren Veghel 20 april 1798, volgt IIa.

2.  Jhr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk, geboren 
Veghel 6 september 1806, volgt IIb.

3.  Benjamin Anna de Jong, gedoopt Den Dungen 23 juni 
1793, overleden voor 1805.

4.  Christiaan de Jong, geboren Veghel 4 juni 1794, overle-
den Beek en Donk 21 oktober 1827.

5.  Jkvr. Anna de Jong van Beek en Donk, gedoopt Veghel 
29 mei 1796, volgt IIc.

6.  Jkvr. Wilhelmina Elizabeth de Jong van Beek en Donk, 
geboren ‘s-Hertogenbosch 5 december 1802, gedoopt 
aldaar 5 januari 1803, overleden Breda 23 mei 1885, 
trouwt Beek en Donk 24 mei 1823 Jacob Spoor, gebo-
ren Eindhoven 25 juni 1790, overleden Breda 6 april 
1872, zoon van Willem Lodewijk Joost Spoor en Eliza-
beth Maria de Bas.

7.  Jkvr. Petronella Johanna Judith de Jong van Beek en 
Donk, geboren te Veghel op 29 september 1800, ge-
doopt aldaar 26 oktober 1800, overleden Arnhem 16 
november 1843, trouwt Beek en Donk 22 september 
1825 Martinus Hendrik Conrad, geboren Spaarndam 
25 februari 1798, overleden Arnhem 21 juni 1856, zoon 
van Frederik Willem Conrad en Wilhelmina Broesten-
huizen.

8.  Jkvr. Johanna Maria de Jong van Beek en Donk, gebo-
ren ‘s-Gravenhage 6 februari 1809, overleden Beek en 
Donk 5 juni 1895, trouwt Beek en Donk 5 oktober 1832 
Hendrik van Veeren, geboren Loenen 6 februari 1803, 
overleden Beek en Donk 29 juni 1870, zoon van Jan van 
Veeren en Catharina Elisabeth Reinhart.

9.  Jhr. Benjamin de Jong van Beek en Donk, geboren Erp 
31 maart 1805, overleden Ginneken 11 juni 1890, trouwt 
(1) Delft 9 juni 1830 Albertine van den Boogaart, gebo-
ren Delft 18 september 1806, gedoopt aldaar 12 okto-
ber 1806, (getuige: Albertine Brull) overleden aldaar 13 
april 1831, dochter van Pieter Willem van den Boogaart 
en Christina Wilhelmina van Beresteijn; trouwt (2) 
Woudrichem 9 maart 1836 Johanna Alberta van der 
Colff, geboren Woudrichem 19 januari 1817, overleden 
Ginneken 22 februari 1891, dochter van Herman van der 
Colff en Catharina Arnoldina Johanna Henrietta Buijs.

IIa.  Jkvr. Cornelia Jacoba de Jong van Beek en Donk, geboren 
Veghel 20 april 1798, gedoopt aldaar 17 mei 1798, overle-
den Arnhem 25 november 1870, trouwt Beek en Donk 18 
september 1817 met Johan Lodewijk Stern, zoon van Lode-
wijk Stern en Sara Frederica van Poppenhuizen, geboren 
Leeuwarden 19 maart 1790, inspecteur, overleden Arnhem 
22 april 1870.
Uit dit huwelijk:
1.  Jhr. Lodewijk Stern, geboren ‘s-Hertogenbosch 15 juli 

1818, volgt IIIa.

IIb.  Jhr. dr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk, geboren Veg-
hel 6 september 1806, politicus, overleden Beek en Donk 
24 oktober 1886, trouwt ‘s-Gravenhage 6 maart 1833 Wil-

10. Het Catshuis met de drie kinderen Goekoop in 1910 fotograaf C.J. de 
Gilde, Haags Gemeentearchief
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Nijmegen 19 februari 1910, trouwt ‘s-Hertogenbosch 
22 september 1887 met barones Henrica van Hugen-
poth tot den Berenclaauw, geboren Eindhoven 9 au-
gustus 1852, overleden Nijmegen 21 april 1934, doch-
ter van baron mr. Jan Baptista Constantinus Josephus 
Carel Cornelius Maria van Hugenpoth tot den Beren-
claauw en Johanna Barbara Elisabeth Rouppe van der 
Voort.

4.  Jkvr. Petronella Cornelia de Jong van Beek en Donk, 
geboren Stratum 11 februari 1841, overleden Penarth 
(Groot Brittanië) 15 mei 1908, trouwt Utrecht 22 sep-

helmina Eleonora Josephina d’Aumérie, geboren Asten 24 
september 1804, gedoopt aldaar 12 oktober 1804, overle-
den 24 januari 1878, dochter van Johannes Franciscus d’Au-
mérie en Elisabeth Johanna Judith d’Aumérie.
Uit dit huwelijk:
1.  Jhr. mr. Johan Jan François de Jong van Beek en Donk, 

geboren Stratum 6 juli 1834, volgt IIIb.
2.  Jkvr. Elisabeth Johanna Judith de Jong van Beek en 

Donk, geboren in 1835, overleden in 1854.
3.  Jhr. François Andries (Frans) de Jong van Beek en 

Donk, geboren Stratum 11 augustus 1839, overleden 

11. Geneagram Alphonse Diepenbrock en andere cultuurdragers
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tember 1864 mr. Carel Jacques Willem Nicolaas van 
Hengst, geboren Utrecht 26 juli 1840, overleden Bad 
Ems (Duitsland) 30 juni 1889.

IIc.  Jkvr. Anna de Jong van Beek en Donk, gedoopt Veghel 29 
mei 1796 (getuige: Elisabeth de Jong), overleden Voor-
burg 5 september 1863, trouwt Beek en Donk 29 juli 1818 
jhr. Hugo van Beresteijn, geboren Vught 1 juni 1790, in de 
adelstand verheven 1825, overleden Rotterdam 26 sep-
tember 1857, zoon van Gijsbert van Beresteijn en Magda-
lena van Groenewegen.
Uit dit huwelijk:
1.  kinderen van Beresteijn.

IIIa. Jhr. Lodewijk Stern, geboren ‘s-Hertogenbosch 15 juli 1818, 
overleden Arnhem 4 maart 1902, trouwt Nijmegen 28 mei 
1846 zijn achternicht Clementine Elisabeth Bernardine 
Christine von Stürler, geboren ‘s-Hertogenbosch 12 sep-
tember 1822, overleden Arnhem 28 maart 1904, dochter 
van Frans Ludolf Albrecht von Stürler en Hendrika Johan-
na de Jongh.
Uit dit huwelijk:
1.  Jkvr. Elisabeth Maria Stern, geboren Utrecht 8 januari 

1865, volgt IVa.

IIIb. Jhr. mr. Johan Jan François de Jong van Beek en Donk, ge-
boren Stratum 6 juli 1834, procureur-generaal, overleden 
Rosmalen 29 juni 1890, trouwt Utrecht 6 maart 1863 ‘gra-
vin’ Anna Cecile Wilhelmina Jeannette Jacqueline Nahuys, 
geboren Utrecht 28 december 1826, overleden Amster-
dam 8 maart 1905, dochter van ‘graaf’ Jan Jacob Nahuys 
en Cecile Dorothea Schuyl van der Does.
Uit dit huwelijk:
1.  Jhr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk, geboren 

Alkmaar 14 december 1863, volgt IVb.
2.  Jkvr. Cecile Wilhelmina Elisabeth Jeanne Petronella 

(Cécile) de Jong van Beek en Donk, geboren Alkmaar 
19 mei 1866, volgt IVc.

3.  Jkvr. Wilhelmina Elisabeth Petronella Cornelia (Elsa) 
de Jong van Beek en Donk, geboren te Brielle op 22 juli 
1868, volgt IVd.

IVa. Jkvr. Elisabeth Maria Stern, geboren Utrecht 8 januari 
1865, (zonder beroep op 9 april 1896), overleden Beek en 
Donk 1 april 1943, trouwt Arnhem 9 april 1896 met haar ach-
terneef jhr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk, (zie IVb).

IVb. Jhr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk, geboren Alk-
maar 14 december 1863, politicus, gouverneur Curaçao, 
burgemeester van Beek en Donk, overleden ‘s-Gravenha-
ge 28 maart 1935, trouwt met zijn achternicht jkvr. Elisa-
beth Maria Stern (zie IVa).
Uit dit huwelijk:
1.  Jhr. Jan Frederik Willem de Jong van Beek en Donk, ge-

boren Beek en Donk 4 december 1897, volgt Va.

2.  Jhr. Lodewijk Clemens de Jong van Beek en Donk, ge-
boren Beek en Donk 11 november 1899, overleden al-
daar 3 oktober 1965, trouwt Helmond 31 januari 1948 
jkvr. Reinera Maria Cornelia Wesselman van Helmond, 
geboren Helmond 30 mei 1902, overleden Brakel 22 
juni 1986, dochter van jhr. Emile Adriaan Pieter Wes-
selman van Helmond en Gualtheria Anna de Jonge van 
Zwijnsbergen.

3.  Jkvr. drs. Anna Cecile Wilhelmina de Jong van Beek en 
Donk, geboren Beek en Donk 29 oktober 1900, onge-
huwd, overleden ‘s-Gravenhage 13 januari 1944.

4.  Jkvr. dr. Clementine Elisabeth de Jong van Beek en 
Donk, geboren Willemstad (Nederlandse Antillen) 14 
november 1902.

IVc. Jkvr. Cecile Wilhelmina Elisabeth Jeanne Petronella 
(Cécile) de Jong van Beek en Donk, geboren Alkmaar 19 
mei 1866, overleden Méréville (Frankrijk) 15 juni 1944, 
trouwt (1) Rosmalen 25 augustus 1890, (gescheiden in 
1899) dr. mr. Adriaan Eliza Herman Goekoop, geboren 
Goedereede 28 april 1859, bouwondernemer, overleden 
‘s-Gravenhage 24 september 1914, zoon van Cornelis 
Goekoop (burgemeester van Ouddorp en Goedereede) 
en Diderica Maria Goekoop. Hij trouwt (2) ‘s-Gravenhage 
27 april 1905 dr. Johanna Suzanne de Jongh, geboren Kam-
pen 20 oktober 1877, kunsthistorica, overleden ‘s-Graven-
hage 25 november 1946, dochter van Christiaan Wilhelm 
Albert de Jongh en Johanna Susanna Rouffaer.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Goekoop, geboren in 1906, overleden in 1968.
2.  Johanna Goekoop, geboren in 1907.
3.   Adriaan Goekoop, geboren in 1908, overleden in 1977. 

Jkvr. Cecile Wilhelmina Elisabeth Jeanne Petronella 
(Cécile) de Jong van Beek en Donk, trouwt (2) Parijs 
(Frankrijk) 28 mei 1904 dr. Michel Frenkel, geboren 
Warschau (Polen) 30 juli 1860, scheikundige, overleden 
Parijs (Frankrijk) 1 augustus 1934.

Uit dit huwelijk:
1.  Pierre-Michel Frenkel, geboren Parijs (Frankrijk) 1 april 

1905, volgt Vb. Dr. Michel Frenkel, trouwt (1) circa 1889 
Sofia Rabinowicz, overleden circa 1891.

Uit dit huwelijk:
1.  Alexandre Frenkel, geboren in 1890, overleden te Hon-

fleur (Frankrijk) in 1905.
 Dr. Michel Frenkel, trouwt (2) Bonn (Duitsland) 15 juli 

1896 Ida Blanche (Ada) van Thielen, geboren Vaals 14 
mei 1870, overleden Parijs (Frankrijk) 10 januari 1903, 
dochter van Katharinus Wilhelmus van Thielen en jkvr. 
Philippa Wilhelmina Jeanette Elisabeth Nahuijs.

Uit dit huwelijk:
1.  Claire Christine Frenkel, geboren Parijs (Frankrijk) 15 

oktober 1897, overleden in 1982.
2.  Levenloos geboren dochter Frenkel, geboren Parijs 

(Frankrijk) 8 januari 1903.
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criticus, vertaler, overleden Amsterdam 20 maart 1972, 
zoon van Cornelis Johannes Engelman en Carolina Fran-
cisca Engelkamp.
Uit deze relatie:
1.  Florian Diepenbrock, geboren 3 juni 1948.
 Johannes Aloysius Antonius (Jan) Engelman trouwt (1) 

Utrecht 27 april 1922 Elizabeth Susanna Helena Johan-
na Oosterman, geboren Amsterdam 19 juni 1894, over-
leden Rotterdam 26 januari 1973, dochter van Petrus 
Johannes Oosterman en Elisabeth Wilhelmina Antoi-
netta Dalloijaux. Hieruit twee dochters.

Vd. Dorothea Anna Maria (Thea) Diepenbrock, geboren Am-
sterdam 10 juli 1907, pianiste, muziekcriticus, overleden 
26 juli 1995, trouwt Louveciennes (Frankrijk) 8 augustus 
1946 Matheas Christianus Franciscus (Matthijs) Vermeu-
len, geboren Helmond 8 februari 1888, componist, overle-
den Laren (NH) 26 juli 1967, zoon van Franciscus Jacobus 
van der Meulen en Maria Adriana Wonderval.
Uit dit huwelijk:
1.  Odilia Vermeulen, geboren in 1949, trouwt met Ton 

Braas.
 Matheas Christianus Franciscus (Matthijs) Vermeulen 

trouwt (1) 21 maart 1918 Anna Wilhelmina Celestine (Anny) 
van Hengst, geboren Telok Betong (Indonesië) 15 februa-
ri 1889, overleden 7 september 1944, dochter van Pieter 
Hendrik van Hengst en Anna Wilhelmina Haus.  <<

Gebruikte bronnen
Naast het besproken boek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
De Nederlandsche Leeuw jr. 1913 kolom 216
www.wiewaswie.nl
www.wikipedia.nl
www.matthijsvermeulen.nl
https://www.dbnl.org/auteurs
www.alphonsdiepenbrock.nl
www.resources.huygens.knaw.nl 
www.haagsefilmbank.nl/collectie-goekoop

Genealogie als leeshulp
Eerder verscheen in Gens Nostra nr. 5 jaargang 73 – 2018 een artikel over 
Het woud der verwachting van Hella S. Haasse.
In De Twee Kwartieren, Genealogisch tijdschrift voor Kempen- en Peel-
land, zijn onder de naam Literatuur en Genealogie de volgende titels en 
schrijvers opgenomen:
nr. 98 (ed. 2017-3) 1 De Stamhouder (Alexander Münninghoff)
nr. 99 (ed. 2017-4) 2 Schorshuiden (Annie Proulx)
nr. 100 (ed. 2018-1) 3 Mevrouw Bentinck (Hella S. Haasse)
nr. 101 (ed. 2018-2) 4 Misschien Esther (Katja Petrowskaja)
nr. 102 (ed. 2018-3) 5 Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan (Louis 
Couperus)
nr. 103 (ed. 2018-4) 6 De schuilplaats (Christophe Boltanski)
nr. 104 (ed. 2019-1) 7 4 3 2 1 (Paul Auster)
In voorbereiding: 8 Ons gaat het in ieder geval nog goed (Ingrid Hoogen-
dijk)

IVd. Jkvr. Wilhelmina Elisabeth Petronella Cornelia (Elsa) de 
Jong van Beek en Donk, geboren Brielle 22 juli 1868, over-
leden Amsterdam 30 augustus 1939, trouwt Rosmalen 8 
augustus 1895 dr. Alphonse Joannes Maria (Fons) Diepen-
brock, geboren Amsterdam 2 september 1862, componist, 
overleden Amsterdam 5 april 1921, zoon van Ferdinand 
Hubert Aloijs Diepenbrock en Johanna Josephina Kuijten-
brouwer.
Uit dit huwelijk:
1.  Drs. Joanna Luitgardis Huberta Maria Diepenbrock, 

geboren Amsterdam 10 augustus 1905, volgt Vc.
2.  Dorothea Anna Maria (Thea) Diepenbrock, geboren 

Amsterdam 10 juli 1907, volgt Vd.
 Dr. Alphonse Joannes Maria (Fons) Diepenbrock heeft 

relatie (2) met Johanna Gerarda Hendrica (Jo) Jong-
kindt, geboren Dordrecht 23 mei 1882, pianiste, over-
leden Oegstgeest 2 december 1945, dochter van Nico-
laas Pieter Jongkindt en Catharina Jacoba Barendina 
Meerkamp van Embden.

Va.  Jhr. Jan Frederik Willem de Jong van Beek en Donk, (zoon 
van IVb en IVa), geboren Beek en Donk 4 december 1897, 
kapitein ter zee, overleden ‘s-Gravenhage 19 mei 1965, 
trouwt Helmond 6 november 1928 jkvr. Emilie Susanna 
Maria Wesselman van Helmond, geboren Helmond 18 
november 1906, overleden ‘s-Gravenhage 28 december 
1993, dochter van jhr. Emile Adriaan Pieter Wesselman 
van Helmond en Gualtheria Anna de Jonge van Zwijns-
bergen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jkvr. Gualteria Anna de Jong van Beek en Donk, gebo-

ren Surabaja (Indonesië) 9 februari 1931, overleden 
Dordrecht 31 oktober 2001, trouwt Rotterdam 11 april 
1953 ir. Herman Leonard Johan Lindenbergh, geboren 
Rotterdam 16 februari 1925, zoon van dr. ir. Pieter Cor-
nelis Lindenbergh en Gertrude Hermine Kolff van Oos-
terwijk.

2.  Jhr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk, geboren 
Vlissingen 8 juli 1934.

Vb. Pierre-Michel Frenkel, geboren Parijs (Frankrijk) op 1 april 
1905, handelsreiziger, overleden in 1972, trouwt 6 april 
1926 Suzanne Penhoat, geboren in 1908, overleden in 1973.
Uit dit huwelijk:
1.  Jean-Michel Frenkel, geboren in 1927, overleden in 

1994.
2.  François Frenkel, geboren in 1929, overleden in 2013, 

trouwt met Hélène.
3.  Cécile Elisabeth Frenkel, geboren mei 1932, overleden 

in 1999.

Vc.  Drs. Joanna Luitgardis Huberta Maria Diepenbrock, gebo-
ren Amsterdam 10 augustus 1905, zangeres, overleden La-
ren (NH) 7 juni 1966, relatie met Johannes Aloysius Anto-
nius (Jan) Engelman, geboren Utrecht 7 juni 1900, dichter, 

http://www.wiewaswie.nl
http://www.wikipedia.nl
https://www.dbnl.org/auteurs
http://www.resources.huygens.knaw.nl
http://www.haagsefilmbank.nl/collectie-goekoop
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Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha Louise van Bommel, geboren Broek op 

Langedijk 13 mei 1871, overleden Zuid-Scharwoude 15 
juni 1872, op éénjarige leeftijd.

2.  Margaretha Augusta van Bommel, geboren Zuid-Schar-
woude 22 oktober1874, en overleden Zuid-Scharwoude 
1 juli 1875, op een leeftijd van 8 maanden.

3.  Elise Catharina van Bommel, geboren te Zuid-Schar-
woude 11 juli 1877, overleden Hilversum 11 januari 1951, 
trouwt Andijk 26 maart 1908 Cornelis de Boer, gebo-
ren Schellinkhout 28 augustus 1876, arts te Oostzaan, 
overleden Hilversum 17 februari 1937, zoon van Cornelis 
de Boer (geboren Blokker 23 december 1843, overle-
den Alkmaar 11 februari 1927) en Trijntje Kamp (geboren 
Berkhout 24 maart 1848, overleden Hoorn 1 juni 1905).

De foto's zijn beide rond 1870 genomen.

Otto de Boer

I.  Arend van Bommel, geboren Haarlem 6 januari 1811, ge-
nees- en verloskundige te Broek op Langedijk overleden 
Alkmaar 21 november 1874 trouwt Margaretha Grondhuis 
Voormolen, geboren Lexmond 3 maart 1816, overleden 
Alkmaar 1 oktober 1872.

Uit dit huwelijk:
II.  Jan van Bommel, geboren Leerdam 2 augustus 1838, van 

april 1869 tot 1880 burgemeester van Broek op Lange-
dijk en Zuid-Scharwoude en vanaf 1880 notaris te Andijk, 
overleden Andijk (huizing nr. 498) 29 december 1909, 
begraven Andijk, trouwt Leer (Pruisen) (Evangelische 
Kerk) 5 april 1869 en (voor de wet) Broek op Langedijk 8 
november 1869 Elise Catharina Böttcher, geboren Lingen 
(Pruisen) 2 september 1841, overleden Oostzaan (Von-
derkerkbuurt, wijk b nr.220) 16 mei 1924, begraven Andijk, 
dochter van Johannes Heinrich Böttcher, oppergrenscon-
troleur (Obergrenzkontrolleur, geboren Lingen 20 maart 
1814, overleden Leer 24 april 1873) en Louise Marie So phie 
Elisabeth Feldmann (geboren Lingen 26 oktober 1818, 
overleden Leer 20 augustus 1868).

Arend van Bommel
en Margaretha Grondhuis Voormolen
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MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN

EEN ANTWERPSE FAMILIE IN AMSTERDAM (3)

Judith van den Bogaerde:  
Een leven in het teken van de VOC

In de tweede aflevering van deze serie over de tak van de Antwerpse familie Van den 
Bogaerde die zich rond 1595 met Cornelis van den Bogaerde in Amsterdam vestigde, 
kwamen we terecht bij een kleinzoon van deze Cornelis, die ook Cornelis heette en als VOC-
dienaar afgebeeld staat op twee zeventiende-eeuwse Indiase miniaturen. Zijn vader bleek 
gouverneur van de Molukken te zijn geweest: Jasper van den Bogaerde (1604-1668). Hij had 
nakomelingen in Amsterdam, die tot op het einde van de achttiende eeuw een zekere rol 
speelden op godsdienstig en cultureel gebied. 

1. De Noord-Molukse vulkaaneilanden, geheel links Makean (Makian) (blauwe pijl) , het laatste eiland van het rijtje aan de rechter kant van de kaart is 
het eiland Ternate (oranje pijl).
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In deze derde aflevering duiken we met een dochter van Jas-
per, Judith van den Bogaerde eerst nog even in een ander 
stukje VOC-geschiedenis, dat van de Kaap de Goede Hoop en 
krijgen we een beeld van het leven van een VOC-vrouw in de 
zeventiende eeuw, als dochter en als vrouw van VOC-ambte-
naren.

Judith van den Bogaerde en Dirk Sarcerius

Hoewel haar doop niet gevonden is, is het zeker dat Judith 
een dochter was Jasper en Annetgen (Anna)van Adrichem. 
Zij moet rond 1642 geboren zijn. In haar ondertrouwakte te 
Amsterdam in 1658 wordt in de marge aangetekend dat zij 
was geboren in Goefrika inde Moluckes, op de Molukken dus. 
Judith werd vernoemd naar Annetgens moeder, Judith van 
Schinne.

‘Anno 1658 adij 3a decemb[er] Ben Ik Cornelis van Qaelberg 
met mijn tweede huijsvrou gen[aam]t Judigt van den Bögaerde 
dogter van d’h[ee]r Gaspar van den Bögaerde – gewesene go-
vern[eu]r in Ternaten, en Raed extraordinarij van India, geprocu-
reerd bij juff[rouw]e Anna van Adrichem, in India in d’moluccos, 
op ’t Eijlant Macquian op ’t huis Gnoffiqua wed[uw]e wijlen 
d’h[ee]r Dircq Sercerius in Zijn leven directeur voor d’Neder-
lantsche Comp[ag]nie in ’t persiaense rijk, tot Amsterdam in 
den h[eilige] houwel[ijk]se staet bevestigt, door den eerw[aar]
de predicant do[minee] Casparius de Carpentiers.1

Op 7 november 1658 ondertrouwde zij als weduwe van Dirk 
Sarcerius (Derck Cerserius heet hij in de akte) te Amsterdam 
met Cornelis van Quaelbergh en werd daarbij geassisteerd 
door haar tante Adriana van Adrichem. Dat Judith rond 1642 
geboren moet zijn leid ik af uit verschillende gegevens. In 
een bewaard gebleven egodocument van Cornelis van Quael-
bergh beschrijft hij van wie zijn tweede vrouw een dochter 
was en waar zij exact geboren was, maar niet in welk jaar. Hij 
zegt dat Judith geboren was in India op de Molukken op het 
eiland Macquian (Makian). Makian is één van de Molukse ei-

landen. Judith moet geboren zijn nadat haar vader daar in 
1642 door de landvoogd van de Molukken, Wouter Seroyen 
heen gestuurd werd. In 1643 werd Jasper van den Bogaarde 
landvoogd over Makian. In die tijd was er op Makian een fort 
en een dorp die inderdaad beiden Gnoffiquia heetten. In het 
Amsterdamse ondertrouwregister van 1658 is de plaatsnaam 
Gnoffiquia verhaspeld tot Goefrika. 

Makean (tegenwoordige naam: Makian)

Het vruchtbare vulkaaneiland Maken dat deel uitmaakt 
van de Molukken, was een belangrijke leverancier van 
kruidnagelen. In 1612 bouwde gouverneur-generaal Pie-
ter Both er het fort Mauritius op een heuvel. Aan de voet 
van de heuvel lag het dorp Ngofakiaha (Gnoffiquia), nu 
de hoofdplaats van het eiland. Later in de zeventiende 
eeuw werd aan het strand een pakhuis met versterking 
gebouwd. De bevolking had, evenals op de andere Mo-
lukse eilanden sterk te lijden van de gewelddadige wijze 
waarop de VOC haar handelmonopolie op kruidnagelen 
beschermde. Tijdens de zogenaamde ‘hongi-tochten’ wer-
den niet legaal aangeplante kruidnagelbomen gekapt en 
werd de leverantie van kruidnagelen aan andere buiten-
landse kooplieden zwaar bestraft. Tenslotte werden alle 
kruidnagelbomen op Makean gerooid. Het eiland kreeg 
daarvoor een jaarlijkse genoegdoening van 2000 rijks-
daalders.

Op de prent van het eiland (zie afb. 3) zijn zowel het fort als het 
huis, dat oorspronkelijk als pakhuis gebouwd werd, duidelijk 
zichtbaar. Judith van den Bogaerde kan ofwel in het fort ofwel 
in het huis aan het strand geboren zijn. Omdat Cornelis van 
Quaelbergh spreekt van op ’t huis Gnoffiqua is het waarschijn-
lijk dat haar geboorte plaatsvond in het huis aan het strand.
Judith van den Bogaerde moet erg jong geweest zijn toen ze 
de eerste keer trouwde, dertien, hooguit veertien jaar! Het 
was een bekend verschijnsel dat dochters van welvarende 
VOC-dienaren, die in Azië geboren waren, vaak erg jong uit-
gehuwelijkt werden en dan ook nog eens veelal aan oudere 
mannen. We zien dat ook bij de derde vrouw van Cornelis 
van Quaelbergh, Henriette Chasteleijn, die al op haar vijf-
tiende jaar uitgehuwelijkt werd aan Hendrik van Schenken-
berg. Carel Reynierszoon, die tussen 1650 en 1653 gouver-
neur-generaal van Indië was en in wiens graf in de Grote kerk 
van Batavia Judith van den Bogaerde in 1671 bijgezet werd, 
trouwde in 1648 met een veertienjarig meisje. Hij zelf was 
toen vierenveertig. Deze jonge vrouwen overleefden dan ook 
vaak die veel oudere mannen, van wie zij het vermogen erf-
den, waardoor zij opnieuw een gewilde partij werden. Judith 
was echter nog wel heel erg jong toen ze rond 1655 met Dirk 
Sarcerius trouwde, dertien jaar! Dirk Sarcerius zou geboren 
zijn te Utrecht rond 1610 en moet dus meer dan dertig jaar 
ouder geweest zijn. Toen Dirk Sarcerius begin 1656 met vier 

2. Dagboek pagina. NA, Archief van de familie Van Schinne, 1683-1855, 
[tg. 1.10.75.01], inv.nr. 2
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Kaap de Goede Hoop
De zuidelijke punt van Afrika, de Kaap werd al sinds 1616 
regelmatig aangedaan door VOC-schepen op weg naar 
Indië of op de terugweg naar Nederland. Pas in 1652 
werd door de VOC aan Jan van Riebeeck opdracht gege-
ven daar een verversingsstation in te richten waar sche-
pen verse voorraden en water konden innemen en waar 
schepen gerepareerd konden worden. Jan van Riebeeck 
kwam er aan met 82 mannen en acht vrouwen op drie 
Oost-Indiëvaarders en twee jachten. Er werd in eerste 
instantie een vierkant houten fort gebouwd dat in 1656 
nog bestaan moet hebben omdat het pas tussen 1666 en 
1674 vervangen werd door een stenen fort dat de naam 
Goede Hoop kreeg. De Kaap fungeerde niet als handels-
post maar uitsluitend als verversingsstation en repara-
tieplaats. Er werden tuinen aangelegd om groenten en 
fruit te kweken. Later werd er ook een klein hospitaal in-
gericht, dat echter maar gebrekkig functioneerde.

Dirk Sarcerius vertrok apart met vier schepen op 3 februari 
1656 uit Batavia en kwam op 12 april 1656 op Robbeneiland 
aan. Vandaar kwam hij op 13 april 1656 aan land op Kaap de 
Goede Hoop. Intussen was Jasper van den Bogaerde met 
zijn vloot daar al geweest en weer vertrokken en vervolgens 
op het eiland Sint Helena terecht gekomen en wachtte daar 
gunstig weer af om verder te zeilen richting Europa. Na aan-
komst van Sarcerius en zijn schepen werd er vanaf de Kaap 
een schip naar Sint Helena gestuurd om Van den Bogaerde de 
aankomst van zijn schoonzoon en de vier schepen te melden. 
In het Dagverhaal van den wel-edelen heer Jan van Riebeek 

3. Gezicht op het eiland Makian en het dorp Ngofakiaha (Gnoffiquia) ’t Eylandt Maqian, Gelyck het zich aen de zyde van Gnoffiqia vertoond, uit de Atlas 
Blaeu-van der Hem. Rechts op de heuvel het fort Mauritius met aan de voet daarvan het dorp, beneden aan het strand het VOC (pak)huis. (De prent is 
afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem, die berust in de Österreichische Nationalbibliothek, ontleend aan de website ‘Atlas of Mutual Heritage’).

VOC-schepen, in het kielzog van Jasper van den Bogaerde 
die commandant was over de retourvloot, naar patria voer, 
moet Judith als zijn vrouw met hem meegevaren zijn. Jasper 
van den Bogaerde wordt de schoonvader van Dirk Sarcerius 
genoemd. In 1641 was Dirk Sarcerius in dienst van de VOC in 
Indië en kreeg hij de opdracht een VOC-kantoor te vestigen 
in Basra (tegenwoordig de op één na grootste stad van Irak), 
waar hij gedurende vijf jaar als directeur verbleef. In 1646 was 
hij weer terug in Gamron (nu: Bandar-el Abbas in Iran), waar hij 
provisioneel directeur van de handel was. In 1651 maakte hij 
deel uit van een gezantschap dat onderhandelingen voerde 
namens de VOC met de koning van Perzië te Isfahan. De be-
trekkingen met Perzië waren voor de VOC vooral belangrijk 
vanwege de zijdehandel. In 1653 was Sarcerius weer terug 
in Indië en werd hij benoemd tot lid van de Raad van Indië 
en ontvanger-generaal, als opvolger van Jasper van den Bo-
gaerde. Op 11 januari 1656 werd hem te verstaan gegeven niet 
meer in de Raad te verschijnen voor dat hij zich verantwoord 
had omtrent 14 pakken lijnwaad en een kistje met juwelen die 
door hem verkocht waren en die afkomstig waren uit de nala-
tenschap van de koopman Jan Maertenszoon Ham, die destijds 
ook deel genomen had aan de Perzische missie. De verdenking 
die hij op zich geladen had, had tenslotte zijn reputatie toch niet 
geschaad, want op 28 januari 1656 werd hij benoemd als com-
mandant van een retourvloot van vier schepen vanuit Batavia, 
in het kielzog van zijn schoonvader Jasper van den Bogaerde, die 
op 24 december 1655 met zes schepen uit Batavia vertrokken 
was.2 We weten dat Jasper van den Bogaerde met deze retour-
vloot Kaap de Goede Hoop aandeed of wilde aandoen, nog in de 
begintijd van Jan van Riebeeck, die daar sinds 1652 een verver-
singsstation voor de VOC-schepen ingericht had.
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vinden we zelfs de tekst van het briefje dat Dirk Sarcerius 
meezond aan zijn schoonvader en waarin hij melding maakt 
van ‘Godt zy gedankt voor de behoude vaart, maar wel met 
zeer door de zee ontramponeerde scheepen en niet wynig 
zieke volkeren en dat één van de schepen, den Oliphant zo-
danig beschadigd was, dat er zeker tien dagen nodig waren 
om het op Kaap de Goede Hoop te herstellen. Hij hoopte dat 
hij zich tegen 10 mei 1656 bij Van den Bogaerde en de andere 
schepen zou kunnen voegen, om vervolgens gezamenlijk Nep-
tunum tot ons Vaderland te beploegen als in gevolg desselfs 
stranden te bezeilen. Het briefje werd ondertekend door Dirk 
Sarcerius en Jan van Riebeek. Uiteindelijk vertrokken de vier 
schepen onder commando van Sarcerius op 23 april 1656 om 
via Sint Helena naar Nederland te zeilen. Toen Sarcerius op 
Sint Helena aankwam bleek Van den Bogaerde daar al ver-
trokken te zijn. Op 27 mei stuurde Sarcerius nog wel bericht 
vanaf Sint Helena naar Jan van Riebeek aan de Kaap.3 Daarna 
horen we lange tijd niets meer van Sarcerius, totdat zijn we-
duwe in 1658 met Cornelis van Quaelbergh trouwt.
Hij heeft Amsterdam nog wel bereikt. Zijn vloot van vier sche-
pen bereikte op 8 september 1656 het Vlie. Weinige dagen la-
ter overleed hij te Amsterdam. Op 19 september 1656 werd hij 
begraven in de Domkerk te Utrecht.

Judith van den Bogaerde en  
Cornelis van Quaelbergh

Judith van de Bogaerde zal haar tweede man, Cornelis van 
Quaelbergh pas in Amsterdam ontmoet hebben. Hij werd ge-
boren te Amsterdam in 1626 en was dus ook behoorlijk veel 
ouder dan Judith, al was het leeftijdsverschil niet zo groot als 

dat in haar eerste huwelijk. Reeds op zestienjarige leeftijd 
trad Cornelis in dienst van de VOC en vertrok hij naar Masu-
lipatam aan de Coromandelkust in India, waar hij trouwde met 
Margareta de With, een dochter van de gouverneur van Coro-
mandel, Jacob de With. Deze eerste vrouw van Cornelis van 
Quaelbergh overleed omstreeks 1656 in Paliacatta in India. 
Het grafdicht op haar zerk, dat door de gouverneur Anthonie 
Paviljoen werd gemaakt is nog bekend en maakt verschillen-
de woordspelingen op de naam van haar en van haar weduw-
naar, Cornelis van Quaelbergh:

De Witte Peerl verliet haar Berg
en dook hier onder
Dees Quaal die trof Cornelis’ ziel
gelijk een donder.4

In 1658 was Cornelis van Quaelbergh bevelvoerder van een re-
tourvloot uit India en deed hij als zodanig eveneens Kaap de 
Goede Hoop aan. Na hun huwelijk bleven Cornelis en Judith 
voorlopig nog even in Amsterdam en lieten daar in de Oude 
kerk op 12 november 1659 een dochter Anna dopen. Bijzon-
der is dat de overgrootmoeder van de dopelinge, Judith van 
Schinne doopgetuige was. Op 8 juni 1663 volgde de doop van 
een tweede dochter, Catharina. Getuigen waren nu Adriaen 
Roos en Adriana van Adrichem. In december 1665 vertrok het 
gezin met een VOC-vloot richting de Kaapkolonie waar Corne-
lis de tweede commandeur van de Kaap, Zacharias Wagenaer 
zou opvolgen. Na een verschrikkelijke reis met het schip Dor-
drecht kwam de vloot op 25 augustus 1666 op de Kaap aan. 
Van de 298 mensen aan boord waren er tijdens de reis 112 ge-
storven. Op het schip zou naast ongedefinieerde ziekten ook 

4. Ondertrouwinschrijving van Cornelis van Quaelbergh en Judith van den Bogaerde te Amsterdam op 7 november 1658. Als geboorteplaats van Judith 
staat in de marge: Van Goefrika inde Moluckes. De zestienjarige Judith zette keurig haar naam onder de akte.
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de pest geheerst hebben. De rest kwam, meer dood dan le-
vend, op acht of tien mensen na, aan land op de Kaap op 26 au-
gustus 1666. Er waren meer dan 100 zieken en er was niet vol-
doende ruimte in het hospitaal om die allemaal te verzorgen, 
zodat de markthal als noodopvang werd ingericht. Hoe de 
toestand van Van Quaelbergh en zijn familieleden was, wordt 
niet specifiek vermeld, maar het feit dat hij reeds op 31 augus-
tus met zijn voorganger commandeur Wagenaer er op uit trok 
om het omringende land op de Kaap te inspecteren, wijst er 
op dat hij wellicht tot de acht of tien gelukkigen behoorde, die 
in redelijke gezondheid aan land gekomen waren. Ook Corne-
lis’ vrouw Judith van den Bogaerde had de reis overleefd. Zij 
wordt later verschillende keren vermeld als doopgetuige in 
de doopboeken van de Nederduits-gereformeerde gemeente 
op de Kaap. De twee in Amsterdam geboren dochtertjes moe-
ten ook beiden de barre tocht overleefd hebben en aangeko-
men zijn op de Kaap. Zij worden nog vermeld door hun vader 
in zijn aantekening over zijn derde huwelijk met Henriette 
Chasteleijn. Van Quaelbergh werd in 1668 door de VOC ont-
slagen omdat hij een vijandelijke Franse vloot, die ernstig be-
schadigd was, op de Kaap binnengehaald had voor reparatie 
en de Franse admiraal ervan had ontvangen. Van Quaelbergh 
was zich van geen kwaad bewust en kwam er pas achter dat 
hij ontslagen was toen zijn opvolger met een ontslagbrief van 
de VOC voor hem stond. Bij de plaatselijke bevolking was hij 
niet geliefd. Hij gold als zelfzuchtig, arrogant en gierig, ja zelfs 
als een tiran. Toch werd hij ook beschouwd als een bekwaam 
bestuurder, die onder meer een begin maakte met het behoud 
van de bebossing door een verbod op ongeoorloofde houtkap 
en een commandeur die een goede verstandhouding met de 
Hottentotten nastreefde. Bij zijn aankomst op de Kaap kocht 
Cornelis drie slaven, voor een bedrag van 250 rijksdaalders. 
Toen hij in 1668 vertrok verkocht hij acht slaven aan zijn op-
volger Jacob van Borghorst voor een bedrag van 1680 gulden.

Na zijn ontslag als commandeur van de Kaap vertrok hij naar 
Batavia, waar hij toch weer in dienst van de VOC aangenomen 
werd als schepen van de stad. Rond 1670 werd hij gouverneur 
van de handelspost op het eiland Ternate, waar dus eerder 
zijn tweede schoonvader geresideerd had. In 1672 werd hij, 
door het uitbreken van de derde Engelse oorlog naar Ceylon 
gestuurd, waar hij als admiraal van een VOC-vloot op 1 sep-
tember 1673 een groot succes behaalde door een Engelse 
vloot overtuigend te verslaan. Hij werd daarvoor beloond met 
het gouverneurschap van Banda. Tussen 1680 en 1684 was hij 
gouverneur-generaal van Malakka en vanaf 1684 buitenge-
woon commissaris van Indië. Judith van den Bogaerde maakte 
in 1670 te Batavia haar testament en overleed op 22 februa-
ri 1671 na een lange quinende siekten’. Zij werd des anderen 
daegs met d’beste statie ter aerden bestelt in de grote kerk 
in ’t graf van d’Edele heer generael Carel Reniersen zaliger . 
Cornelis van Quaelbergh hertrouwde te Batavia op 10 maart 
1672 en was op 2 augustus 1685 daar nog doopgetuige bij de 
doop van Maria, de dochter van Cornelis van den Bogaerde en 
Maria de Helt.5 Hij overleed te Batavia op 3 februari 1687 en 

werd op 6 februari 1687 met groot vertoon in de grote kerk 
van Batavia begraven. Hij kreeg bij zijn derde vrouw, Henriëtte 
Chasteleijn nog drie dochters en een zoon, waarvan alleen de 
op 10 november 1674 geboren Magdalena Adriana van Quael-
bergh volwassen werd. De enige overlevende dochter van Ju-
dith van den Bogaerde, Catharina van Quaelbergh trouwde in 
1680 met een familielid van haar stiefmoeder, Cornelis Chas-
teleijn. Laatstgenoemde was geboren in Amsterdam maar 
als zeventienjarige al in dienst van de VOC naar Indië gegaan. 
Daar bracht hij het uiteindelijk tot ordinaris lid van de Raad 
van Nederlands Indië. Hij is bekend geworden door zijn kritiek 
op de agressieve handelspolitiek van de VOC en op de slaver-
nij, maar vooral door zijn aankoop van grote landgoederen in 
de omgeving van Batavia, waar hij een experimentele kof-
fieplantage liet aanleggen en de eerste Indische dierentuin 
stichtte. Op zijn landgoed Depok liet hij een peperplantage 
aanleggen. Hij liet daartoe twaalf slavenfamilies overkomen 
van eilanden als Bali, Ambon en Timor. Deze slaven bekeerde 
hij tot het protestantisme, gaf hen bijbelse namen en maak-
ten hen vrij. Bij testament bepaalde hij dat de twaalf oor-
spronkelijke families zijn landgoed Depok van ruim 1200 hec-
tare als communaal bezit van hem zouden erven. Daarnaast 
erfden ze 300 koeien, twee verzamelingen muziekinstrumen-
ten, 60 met zilver beslagen speren en iedere familie kreeg 
zestien rijksdaalders. De vrijgelaten slaven en hun nakome-
lingen zouden het land voor altijd mogen bezitten en gebrui-
ken. Cornelis Chastelein stierf op 28 juni 1714 en zijn sterfdag 
wordt nog steeds herdacht. Op zijn driehonderdste sterfdag, 
28 juni 2014, wilde de vereniging Yaysan Lembage Cornelis 
Chastelein, waarvan nakomelingen van de oorspronkelijke 
twaalf families deel uitmaken, in Depok een monument voor 
hem oprichten. Dit werd echter verboden door het stadsbe-
stuur van Depok met het argument dat Cornelis Chastelein, 
ondanks alles tot de Nederlandse bezetters behoord had.6 
Over de door de directe familie gemiste nalatenschap werd 
door met name de tweede man van de weduwe van de enige 
zoon van Cornelis Chastelein en Catharina van Quaelbergh, 
Anthony Chastelein, die al in 1715 overleden was, langdurig ge-
procedeerd, maar zonder resultaat. Naast deze zoon had het 
echtpaar Cornelis Chasteleijn en Catharina van Quaelbergh 
op 5 juni 1693 een meisje van gemengd bloed geadopteerd: 
Maria Chastelein mixtiese. Zij zou een dochter geweest zijn 
van Cornelis bij de slavin Leonora van Bali.

Maria van den Bogaerde en Adriaen Roos

De oudere en enige zuster van Judith van den Bogaerde, Ma-
ria van den Bogaerde, die op 23 januari 1639 te Batavia ge-
doopt werd had een lang niet zo avontuurlijke leven als Judith. 
Zij blijkt in 1656 ook vanuit Indië meegekomen te zijn naar 
Amsterdam en bleef daar de rest van haar leven wonen. Op 11 
februari 1661 trouwde ze te Amsterdam met de weduwnaar 
Adriaan Roos, die wijnkoper was. Haar vader Jasper, die toen 
in Haarlem woonde, was haar getuige. Op 28 april 1662 was 
hij ook nog doopgetuige bij de doop van Johannes, het eer-
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ste kind van Adriaan Roos en Maria. Het echtpaar liet tussen 
1666 en 1676 nog vier kinderen dopen, onder wie op 19 juni 
1672 een dochter Judick, die onmiskenbaar vernoemd werd 
naar Maria’s in 1670 overleden zuster Judith van den Bogaer-
de. Haar man Cornelis van Quaelbergh wordt op 16 mei 1666 
als doopgetuige genoemd bij de doop van Anna Maria Roos. 
Het is niet aannemelijk hij in persoon bij de doop aanwezig 
geweest is. We hebben immers hiervoor gezien dat hij reeds 
in december 1665 vertrok voor een reis naar Kaap de Goede 
Hoop, die negen maanden duurde. Maria van den Bogaerde 
overleed in 1676, bij de geboorte van haar vijfde kind. Het kind 
werd gedoopt op 8 maart, maar werd op 13 maart als kraem-
kint, samen met de moeder in de Oude kerk te Amsterdam 
begraven. Het gezin woonde op het Nieuwe Ylant.

Pieter van den Bogaerde, koopman te Amsterdam

Van de zoon van Jasper van den Bogaerde uit zijn tweede hu-
welijk, Pieter van den Bogaerde is niet zo veel bekend. In de 
lijkrede bij het overlijden van zijn zoon, ds. Cornelis van den Bo-
gaerde wordt gezegd dat hij een bekend burger van Amster-
dam was, maar waarop die bekendheid gebaseerd was, wordt 
er niet bij gezegd: een bekend burger van deze stad [...] als zyn-
de eerst in den ouderdom van ruim zevenenzeventig jaren ge-
storven op den achttienden February van het jaar 1733.
Hij trouwde te Haarlem in 1681 en zijn ondertrouw staat ook in 
Amsterdam aangetekend. Daarbij wordt hij koopman genoemd, 
wonende op de Bloemgracht. Hij trouwde met Josina Ooster-
landt, die een dochter was van de Haarlemse predikant Abra-
ham Oosterland.7 Pieter van den Bogaerde en Josina Oosterland 
kregen vier zonen, onder wie in 1688 de al genoemde Cornelis 
die later predikant zou worden, Gaspar die op 14 april 1683 ge-
doopt werd en die evenals de op 15 juni 1684 gedoopte Abraham 
op jeugdige leeftijd zou overlijden en een tweede Abraham die 
op 20 oktober 1686 in de Westerkerk gedoopt werd.

Besluit
Het was bijzonder in grote lijnen de levensloop te kunnen 
volgen van een meisje dat rond 1640 ergens ver weg op een 
Moluks eilandje in Indië geboren werd. Het was vervolgens 
schokkend te zien hoe er met zo’n meisje gesold werd: als 
kind van dertien jaar uitgehuwelijkt aan een veel en veel ou-
dere man, die al decennialang in Azië rondgezworven had 
in dienst van de VOC. Direct daarna meegenomen op een 
maandenlange gevaarlijke en uitputtende zeiltocht over de 
oceanen, op weg naar het vaderland. Direct na aankomst in 
Amsterdam haar ‘kersverse’ echtgenoot verloren. In Amster-
dam als net zestienjarige weduwe opnieuw uitgehuwelijkt en 
opnieuw aan een veel oudere VOC-dienaar en weduwnaar. Tij-
dens de paar jaar van mogelijk betrekkelijke rust in Amster-
dam drie bevallingen doorstaan: van twee dochtertjes, die in 
leven bleven en de bevalling van een levenloos kind. Door het 
verslag van Cornelis van Quaelbergh worden wij zelfs deelge-
noot van de tragische details daar van:
1662 adj 3en Januari is mijn huisvrou ’s avonts ontrent 11 
uiren zeer geluckig en voorspoedig nae ontrent 8 maenden 
dragens verlost van een doot en halv vergaen kint, zijnde 
een dochter daer voor god zeer gelooft ende gepresen blijft 
... En vervolgens opnieuw aan boord, nu met twee kleine kin-
deren, negen maanden lang onderweg naar Kaap de Goede 
Hoop op een boot, waar de omstandigheden en de ontberin-
gen onbeschrijfelijk geweest moeten zijn. Ook die gruwelijke 
tocht, met man en kinderen toch weer overleefd. Vervolgens 
misschien een paar betrekkelijk rustige jaren aan de Kaap 
beleefd, maar daarna toch weer opnieuw op weg, terug naar 
Indië, Batavia, waar ze, nog geen dertig jaar oud, op 22 febru-
ari 1671 aan een slepende ziekte overleed. Een vrouwenleven 
dat volledig opgeofferd werd aan de belangen van die eerste 
’multinational’, de VOC.  <<

Wordt vervolgd

5. Gezicht op het fort Goede Hoop aan de 
Tafelbaai, tekening van Andries Beeckman 
(1657/1658). Het hier afgebeelde fort is in 
1665 gesloopt en in 1666 is een nieuw fort 
gebouwd. (De kaart is afkomstig uit de Atlas 
Blaeu-Van der Hem, die berust in de Öster-
reichische Nationalbibliothek, ontleend aan 
de website ‘Atlas of Mutual Heritage’).
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Noten
1. NA, Archief van de familie Van Schinne, 1683-1855, [tg. 1.10.75.01], inv.nr. 2 (Genea-

logie van de nakomelingen van Pierre de Moucheron en Isabella de Gerbier, 17e 
eeuw, 3 katerns en 1 deel. Een katern bevat wapentekeningen en tevens genealo-
gische aantekeningen van Hendrik Schenkenberg en Cornelis van Quaalbergen).

 Hendrik van Schenkenberg begon deze aantekeningen in het jaar 1662 toen hij, 
33 jaar oud, op 16 maart 1662 te Batavia in het huwelijk trad met de vijftienjari-
ge Henriette Chasteleijn, geboortigh van Rochelle. Deze Henriette Chasteleijn 
stamde af van Pierre de Moucheron en Isabella de Gerbier, haar moeder was 
Magdalena de Moucheron. Na de vermelding van de geboorte van verschil-
lende kinderen uit dat huwelijk, vermeldt Henriette Chasteleijn op 29 juni 1671 
het overlijden van haar man Hendrik Schenkenberg te Malacca. Hij was daar 
opperkoopman en ‘tweede persoon’ geweest. Zij hertrouwde op 10 maart 1672 
te Batavia met Cornelis van Quaelbergh, die op 22 februari 1671 weduwnaar van 
Judith van den Bogaerde geworden was. De genealogische aantekeningen over 
de familie De Moucheron behoorden klaarblijkelijk tot het persoonlijke bezit 
van Henriette Chasteleijn en werden voortgezet door Cornelis van Quaelbergh, 
die terugging in de tijd en eerst zijn huwelijk met Judith van den Bogaerde en 
de uit dat huwelijk geboren kinderen beschreef. Hij vermeldt niet zijn eigen ge-
boortedatum, maar wel dat hij in 1672, ten tijde van zijn huwelijk met Henriette 
Chasteleijn (dat zijn derde was) 46 jaar oud was. Zijn bruid was 26 jaar. Cornelis 

van Quaelbergh was dus geboren in 1626. Dat het katern met genealogische 
gegevens De Moucheron in het archief van de familie Van Schinne terecht 
kwam zal een gevolg geweest zijn van het feit dat de dochter van Cornelis van 
Quaelbergh en Henriette Chasteleijn, Magdalena Adriana van Quaelbergh op 
22 maart 1690 te Rotterdam trouwde met Izaak van Schinne.

2. NNBW deel 7, p. 1097-1098.
3. ‘Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch tydschrift’, vol. 10 (1833) p. 116-120.
4. Marion Peters, ‘In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de 

Kust van Coromandel in India’, 2002, p. 161.
5. Cornelis van den Bogaerde was een broer van Judith. Hij wordt beschreven in 

deel 2 van deze serie, getiteld ‘Een Antwerpse familie in Amsterdam. Onver-
wachte vergezichten: Van den Bogaerdes in dienst van de VOC’.

6. Cornelis Chastelein gaf zijn visie op het koloniaal beleid van de VOC in een 
kritisch manifest, getiteld ‘Invallende Gedagten ende aenmerckinge over 
de Coloniën, bij een gebragt en opgesteldt in mijne stillen Eensaamheyd op 
Siringsing’ (1705). Over hem en zijn opmerkelijke nalatenschap verscheen in 
2007 van de auteur Jan-Karel Kwisthout ‘Sporen uit het verleden van Depok; 
een nalatenschap van Cornelis Chastelein (1657-1714)’.

7. Jozina had twee broers die ook predikant waren: Frederik Oosterland te ’s-Gra-
venhage en Abraham Oosterland te Goes.

Gillis van den Bogaerde
(Antwerpen 1516-1566)

Maria Boot
† Antw. voor 1585x 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 vóór

1655 

Constantijn v.d. Bogaerde
* Keulen 1591

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

Maria
v.d.B.
* 1637 

Maria
v.d. B.

1639 - 1676
x

A’dam 1661
Adriaan

Roos
† A’dam 1682

Judith
v.d. B.

ca. 1642 - 1671
x (2)

A'dam 1658
Cornelis

Van Quaelberg
1626-1687

Cornelis
v.d. B.

x

Maria
de Helt

Balthasar
v.d. B.
* 1648

Pieter
van den Bogaerde

Batavia 1655 - A'dam 1734
x

A'dam / Haarlem 1681
Josina

Oosterlandt
† A’dam 1721

x (2) tussen 1648 en 1655
Johanna de Brull

5 kinderen
ged. te
A'dam

- Anna v.Q.

- Catharina
v. Quaelberg
* A’dam 1683

x 1680
Cornelis Chastelein

1657-1714

- Anna v.d. B.
- Maria v.d. B.
Batavia 1685

hun kinderen en kleinkinderen
volgen in deel 4 van deze serie

Anthony Chastelein
† 1715

x Anna de Haan

Cornelis Chastelein
1713-1787

Schema 1. De Antwerpse Van den Bogaerdes in Amsterdam in de zeventiende- en achttiende eeuw
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HERMINE E. DEKKERS-DE KOK EN PAUL D. MEIJER

Twee meisjes op de Industrieschool 
voor Vrouwelijke Jeugd

Twee van de drie dochters, Dien en Etha, van uitgever/drukker Cornelis van Rossen1 
bezochten in het eerste decennium van de vorige eeuw de Industrieschool voor 
Vrouwelijke Jeugd in Amsterdam en kregen er hun opleiding tot onderwijzeres 
handwerken. Ze gingen aan het werk als onderwijzeres handwerken, Dien in Arnhem, 
Etha in Amsterdam. In hun werk kwamen ze niet aan fraaie handwerken toe. Maar in hun 
privéleven pasten ze wat ze geleerd hadden op de Industrieschool wel toe. Dien ontwierp 
en maakte haar leven lang haar eigen kleren en die van haar kinderen en kleinkinderen. 
Etha ontwierp volgens de familie haar eigen ameublement en liet dat door een 
meubelmaker uitvoeren.

1. Dit groepsportret werd in 1908 of 1909 gemaakt van leerlingen op de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd in Amsterdam. Fotograaf onbekend. 
Staande 2e van links B.J.A. (Dien) van Rossen, staand 2e van rechts M.P. (Gré) Venster. Op de tweede rij links van Dien van Rossen F.A.M. (Tine) Revalk, 
zittend op de eerste rij 3e van rechts Johanna (Jo) van der Zee.
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Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd

De geschiedenis van de Industrieschool is beschreven door 
M. Ree in Ons Amsterdam.2 De eerste school, opgericht door 
de beide Amsterdamse departementen van de Maatschappij 
tot Nut van ‘t Algemeen, werd in 1865 geopend en was be-
doeld voor zowel meisjes uit ‘den middenstand’ als uit ‘den 
handwerksstand’, om een vak te leren. Het is de oudste school 
voor nijverheidsonderwijs voor meisjes. In de brochure ‘Wat 
wil men toch met die Industrie-School voor Vrouwen?’3 staat 
vermeld: ‘Het Onderwijs op de School verdeelt zich in twee 
hoofdafdeelingen, die afgescheiden van elkander, afzon-
derlijk werkzaam zijn.’ Voor de eerste afdeling bedroeg het 
schoolgeld f 10,00 per kwartaal, voor de tweede afdeling f 1,25 
per kwartaal. Naast handwerken kregen de leerlingen ook on-
derwijs in enkele algemene vakken; belangrijk voor de ontwik-
keling en emancipatie van jonge vrouwen, men was niet meer 
afhankelijk van het leren in de praktijk, op bijvoorbeeld een 
atelier. Koningin Emma was sinds 1879 beschermvrouwe van 
de school, die zij in 1881 bezocht4 en op 14 april 1899 nogmaals 
met haar dochter.5 Na de invoering van de Mammoetwet in 
1968 werd de naam van de school gewijzigd in ‘Akademie De 
Schans’.

Bernardina Jacoba Alida (Dien) van Rossen 
(Amsterdam 1890-Wageningen 1978)

In 1908 of 1909 werd een groepsportret (afb. 1) gemaakt van 
leerlingen op de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd in 
Amsterdam. Staande als tweede van links op de achterste rij 
zien we Bernardina Jacoba Alida (Dien) van Rossen.

In een aanbevelingsbrief gedateerd 20 september 1909 
schrijft de directrice van de Industrieschool, mejuffrouw H. 
Steiner, over haar: ‘Mej. B. van Rossen heeft van meet af be-
hoord tot de beste, de netste, de welopgevoedste leerlingen. 
Zij is een keurige handwerkster. Haar gedrag en vlijt lieten 
nooit iets te wenschen over. Zij is werkzaam en heeft plichts-
gevoel. Ter vervanging van een zieke heeft zij een half jaar les-
gegeven aan de Industrieschool alhier aan een klasse van 28 

meisjes van 13 en 14 jaar. De klasse was ordelijk en het werk 
van de klasse zag er uit dat het gezien mocht worden. Voor 
een school is mej. Van Rossen een aanwinst.’ Een aanbeveling 
waar je mee thuis kunt komen. Dien van Rossen was dan ook 
een heel gemotiveerde leerling. Volgens de familie was het 
háár initiatief om naar de Industrieschool te gaan. Als zij in 
augustus 1904 naar de Industrieschool gaat6 is deze geves-
tigd in het gebouw aan de Weteringsschans 31, de ingang voor 
de leerlingen was aan de Zieseniskade in het souterrain.
Haar rapportboekje laat zien welke vakken ze in het eerste 

3. De voorzijde van de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd, Wete-
ringschans 31, Amsterdam. Fotograaf onbekend. Foto uit bezit van B.J.A. 
Hofkamp-van Rossen.

2. Point lacet manchetten. Werkstuk gemaakt door B.J.A. van Rossen.
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schooljaar had: lager onderwijs, handtekenen, decoratief te-
kenen, nuttige handwerken. Daar kwamen in het tweede jaar 
bij: rechtlijnig tekenen en fraaie handwerken en in het derde 
jaar boekhouden, kantwerken, naaimachine en kartonneren. 
In het vierde en vijfde jaar, als de leerlingen bezig waren voor 
hun examens nuttige en fraaie handwerken, vielen lager on-
derwijs en boekhouden af. Vol trots stuurde Dien na het be-
halen van de acte Nuttige handwerken op 27 februari 1908 
vanuit Den Haag een telegram aan haar vader met de tekst 
‘Het trio geslaagd’. Dat trio waren drie vriendinnen: Marga-
retha Petronella (Gré) Venster (1889-1944), Florentina An-

nette Maria (Tine) Revalk (1890-1970) en Bernardina Jacoba 
Alida (Dien) van Rossen. Die examens nuttige en fraaie hand-
werken waren niet eenvoudig. In het bijzonder voor de acte 
fraaie handwerken moest een uitgebreide portefeuille met 
borduurwerk en diverse kanttechnieken worden gemaakt. 
Het is heel fijn werk dat goede ogen van de handwerksters 
vereist. En dat alles moest in betrekkelijk korte tijd worden 
gemaakt.

Bij de vermeldingen van het examen Fraaie handwerken in 
1909 zien we dat toen zeven van de twaalf kandidaten slaag-
den, waaronder weer het trio.

De portefeuille met de werkstukken werd goed bewaard. 
Toen zij in 1968 naar bejaardentehuis Heidestein in Heelsum 
verhuisde gaf Dien Hofkamp-van Rossen haar waarschijnlijk 
nog complete portefeuille met vijftig voorbeelden van aller-
lei handwerktechnieken aan haar achternichtje Hermine E. de 
Kok.7 Bijzonder was dat Dien in deze portefeuille een merklap 
uit 1846 bewaarde van haar oudtante. Deze oudtante was 
Elsje Bernhardina Uijlenbroek. Zij werd geboren te Amster-
dam op 26 november 1829 en overleed daar op 20 november 
1914. In de periode tussen 1851 en 1869 wordt ze vermeld als 
dienstbaar/dienstbode. Op 11 mei 1853 trouwde ze te Am-
sterdam Gijsbertus de Jong, en na zijn overlijden hertrouwde 
zij op 3 februari 1869 te Amsterdam met Jan Adrianus Angel. 
Zij is een dochter van Bernhardus Uijlenbroek en Margaretha 
Steenmeijer (zie matrilineaire stamreeks generatie V) en had 
zelf geen kinderen.

Ook Tine Revalk bewaarde haar werkstukken zuinig. Haar 
dochter schreef er in 1985 een boek over met toelichting op 
de gebruikte borduurtechnieken8. Uit dit boek blijkt dat veel 
van die werkstukken min of meer standaard waren. Maar de 
leerlingen ontwierpen ook zelf. Bij het tekenonderwijs werd 
geleerd hoe je bijvoorbeeld bloemen moest stileren voor een 
ontwerp.

In het Maandblad der Vereeniging Vakschool voor Verbete-
ring van Vrouwen- en Kinderkleeding verscheen op 1 decem-
ber 1909 een foto van een kraag en tasje van macraméwerk 
bij een artikel over franje en macramé. Dien schreef erbij: 
‘Ontwerp van B.J.A. van Rossen 1908’. Deze Vakschool propa-
geerde zogenaamde Reformkleding, kleding die zonder knel-
lende korsetten werd gedragen, voor een natuurlijker, onge-
kunstelde levensstijl. Zowel Dien als haar zusje Etha droegen 
een tijdlang Reformkleding.

Margaretha Cornelia (Etha) van Rossen 
(Amsterdam 1891-1975)

Kennelijk maakte Dien haar zusje Etha enthousiast voor de 
Industrieschool want een jaar na Dien9 gaat ook Etha naar 
deze school. De klassenfoto in het eindexamenjaar toont een 
kleinere groep, met Etha, een boek lezend, in het midden.

5. Ontwerp voor een borduurwerk gemaakt door B.J.A. van Rossen 
(aquarel).

4. Uitslag examens fraaie handwerken. De Tijd 18-02-1909.
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deze paneeltjes: ‘De fluweelen vakvullingen van den bak, met 
goudgele en wat rose zijde geborduurd zijn het werk van de 
Industrie-school voor vrouwelijke jeugd onder leiding van Me-
juffrouw M. Drieger en de lambrekins der bekrooning zijn van 
Mejuffrouw B. Essink.’ De borduurpatronen werden ontwor-
pen door het echtpaar G. Rueter-de Lang. Etha van Rossen 
was een van de leerlingen die borduurde aan deze fluwelen 
vakvullingen. Haar dochter, Elly Meijer, hoorde van haar dat 
het heel moeilijk was, omdat er gewerkt werd met verschil-
lende materialen (zijde en fluweel) maar wel van dezelfde 
kleur, dus heel moeilijk te onderscheiden.

Aan de wieg die door ‘de vrouwen en meisjes van Amsterdam’ 
werd geschonken werkten ook de vrouwenverenigingen ‘Tes-
selschade’ en ‘Arbeid Adelt’, en de Rijksschool voor Kunstnij-
verheid mee. Dat de Industrieschool werd uitgenodigd zal 
mogelijk te maken hebben gehad met de belangstelling voor 

M. Ree vermeldt in Ons Amsterdam dat de school een be-
langrijke bron van inkomsten had aan bestellingen van 
borduurwerk. Het ging dan bijvoorbeeld om vaandels voor 
verenigingen of stoelen voor de senaat van het Utrechtse 
studentencorps. De leerlingen die het uitvoerden ontvingen 
geen beloning voor het geleverde werk. 

In 1898 leverde de Industrieschool een bijdrage aan het fijne 
borduurwerk van het interieur van de Gouden Koets.10 In 1909 
was er weer een bijzondere opdracht: werken aan de Amster-
damse wieg voor prinses Juliana. Deze wieg werd ontworpen 
door architect K.P.C. de Bazel. Een uitgebreide beschrijving 
van de wieg werd gepubliceerd in Onze Kunst uit 190911. Er 
moest in korte tijd veel worden gehandwerkt. Zowel het gor-
dijn van de wieg, lakentjes, een dekentje en een sprei, als de 
voering en de paneeltjes tussen de spijlen van de korf van de 
wieg hebben borduurwerk. J. Six van Hillegom schrijft over 

6. Merklap (1846) gemaakt door Elsje Bernhardina Uijlenbroek (1829-1914).
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deze school van Koningin Emma. In 1910 had Etha eveneens 
de akten van bekwaamheid voor lager onderwijs in nuttige en 
fraaie handwerken op zak.

Na het examen

In 1950 memoreerde mevrouw M. Korthals Altes-s’Jacob12: 
‘Een enquête gehouden onder de oud-leerlingen in 1910, le-
verde als resultaat op, dat niet in brede scharen jongere en 
oudere vrouwen haar brood verdienen in een zelfstandige be-
trekking. Wel blijkt dat een zeer groot aantal getrouwde vrou-
wen onder de oud-leerlingen, door de vaardigheid van haar 
handen, aan de welvaart van eigen gezin in hoge mate kan 
bijdragen.’ Hoe was dat bij de zusters van Rossen? Ze hadden 
allebei hun akten nuttige en fraaie handwerken en daarmee 
gingen ze handwerkles geven.

Als Dien van Rossen haar diploma heeft gaat ze eerst lesgeven 
als invalster bij de Industrieschool. Daarna waagt ze de stap 
en gaat ze lesgeven aan de Arnhemsche Kook- en Huishoud-
school. Per 1 oktober 1909 wordt ze daar benoemd tot tijdelij-
ke lerares in handwerken tegen een jaarwedde van f 250.13 Ze 
is daar intern op de Boulevard Heuvelink 40 in Arnhem. Per 1 
september 1910 wordt zij benoemd tot inwonend lerares in 
handwerken tegen een jaarwedde van f 250 met kost en be-
wassing14. Helaas wordt ze ziek. Op 25 oktober wordt ze weer 
ingeschreven in Amsterdam.15 Uit een brief van de directrice, 
mej. E. Ebbeler, van 11 maart 1911 blijkt dat Dien om ontslag 
voor een half jaar heeft gevraagd, maar dat dit verleend is op 
voorwaarde dat ze daarna haar werk zal kunnen hervatten en 
zal zijn goedgekeurd door de arts. Eind maart blijkt dat ze nog 
niet geheel genezen is en krijgt zij eervol ontslag. Protest van 
haar vader, C. van Rossen, baat niet. Van de directrice mej. E. 
Ebbeler krijgt ze een positieve referentie (april 1911). Ze staat 

regelmatig op de voordracht van B en W voor een functie als 
onderwijzeres in de handwerken aan verschillende Amster-
damse scholen. Mogelijk door haar ziektegeschiedenis wordt 
zij echter slechts twee maal benoemd als tijdelijke onderwij-
zeres: in 191216 en in 191317. Er is geen pensioenkaart van haar 
aanwezig in het Stadsarchief Amsterdam, mogelijk omdat zij 
geen vaste aanstelling had. 15 april 1915 trouwt ze met Mar-
chinus Hofkamp en vertrekt ze naar Strijp.

Haar vriendin Tine Jantzen-Revalk verhuisde in 1920 met haar 
gezin naar Nederlands-Indië, was daar in 1925 vakonderwijze-
res bij de Kweekschool der Indo-Europeese Schoolvereniging 
in Bandoeng en was lid van de commissie voor het examen in 
de nuttige handwerken in 1924, 1925 en 1930.
Ook Etha van Rossen gaf les. In oktober 1910 wordt ze op 
voordracht van B en W18 benoemd19 als onderwijzeres in de 
handwerken op de Openbare Lagere School N⁰ 126, 1e Van 
Swindenstraat 133, en in januari 1911 wordt ze op voordracht 
van B en W20 benoemd21 als onderwijzeres in de handwerken 
op de Openbare Lagere School N⁰ 87, 2e Nassaustraat 24. In 
mei 1912 is er nog een benoeming tot tijdelijk onderwijzeres 
in de handwerken aan de school N⁰ 19.22 Verder staat ze nog 
een aantal malen op de voordracht van B en W voor de functie 
van handwerkonderwijzeres bij andere scholen; deze voor-
drachten leidden echter niet tot een benoeming. In het Stads-
archief bevindt zich een pensioenkaart23 van M.C. van Rossen, 

8. Amsterdamse wieg van prinses Juliana ontworpen door K.P.C. de Ba-
zel. Foto: Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.

7. Eindexamenklas voor Fraaie Handwerken van de Industrieschool voor 
Vrouwelijke Jeugd te Amsterdam 1910. Fotograaf onbekend. V.l.n.r.: S.M. 
(Suze) Mul, onbekend, H.C.P.W. (Jet) Spruijt, M.C. (Etha) van Rossen en 
Jansje (Jeanne) Pelser.
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als onderwijzeres handwerken aan de Openbare Lagere Scho-
len N⁰ 126 (1910-1911) en N⁰ 87 (1911-1917). Op 31 augustus 1917 
wordt haar eervol ontslag verleend. Het is interessant te zien 
dat het feit dat ze in 1915, met David Meijer, trouwde geen re-
den tot ontslag (nemen) was. Pas in 1935 wordt een artikel aan 
de Lager Onderwijswet van 1920 toegevoegd: ‘eene onderwij-
zeres, die in het huwelijk treedt, wordt op dien grond ontslagen.’ 
Etha van Rossen gaf lessen nuttige handwerken. Haar dochter 
herinnert zich dat haar moeder vertelde dat de meisjes aan wie 
ze les moest geven vaak al heel goed konden breien.

In hun werk kwamen Dien en Etha niet aan fraaie handwer-
ken toe. Maar in hun privéleven pasten ze wat ze geleerd 
hadden op de Industrieschool wel toe. Dien ontwierp en 
maakte haar leven lang haar eigen kleren en die van haar 
kinderen en kleinkinderen. Etha ontwierp volgens de familie 
haar eigen ameublement en liet dat door een meubelmaker 
uitvoeren.

Matrilineaire stamreeks
I.  Aeltjen Ariens (Adriaensdr., Aris), geboren waarschijnlijk 

Doorn24, jd. te Doorn (1706), overleden tussen december 
1718 en maart 1721, trouwt Doorn december 1706 (attesta-
tie van Breukelen 5 december 1706) Passchier Jacobsz 
Baerd / Barbee (Barbé), gedoopt Breukelen (geref.) 18 
april 1686, woonde onder Zeist (1706), geref. lidmaat te 
Amersfoort (1725), overleden tussen december 1725 en 
mei 1744, zoon van Jacob Passchiersz Baerd/Barbee (Bar-
bé) (tuinman) en Jannichjen (Jannetje) Jans.

II.  Neeltje Passchier Barbee, gedoopt Doorn (geref.) 14 ok-
tober 1714, overleden tussen maart 1776 en oktober 1784, 
trouwt Breukelen (geref.) 3 mei 1744 Lodewijk Jurrien(sz) 
van den Hoove(n), geboren Willige Langerak25, tuinman op 
de hofstede Boomrijk in Breukelen (1784), begraven Breu-
kelen (kerk) 2 juli 1799, zoon van Jurrien Hoove en Marrigje 
(Marritje) Hendriks Eijkelboom (Eikelenboom).

III.  Maria van den Hooven, gedoopt Breukelen (geref.) 30 
januari 1752, overleden Amsterdam (Luthers Diaconie-
huis) 15 januari 1833, ondertrouwt/trouwt Amsterdam 
(Stadhuis en Ev. Lutherse kerk) 22 oktober/8 november 
1772 Jan Koster (Coster), gedoopt Weesp (geref.) 5 no-
vember 1744, huistimmerman (1804), poldermeester in 
de Binnenaetsveldse Polder (1780-1785), poldermeester 
van de Hollandsch-Ankeveensche Polder (1792-1815) en 
directeur (hoofdingeland) van de geoctrooieerde Veen-
derij van de Hollandsch-Ankeveensche, Heintjes-Rak- en 
Broeker Polders (1798-1810), ev. luth. lidmaat te Weesp 
(1763), overleden Amsterdam (Luthers Diaconiehuis) 
15 november 1816, zoon van Hendrik Koster (Coster) 
(meesterknecht in de jeneverbranderij van Jean Darrest 
(d’Arrest) en zoonen te Weesp) en Wijntje (Weijntje) Jans 
Heek.

IV.  Weijntje Koster, gedoopt Amsterdam (ev. luth.) 23 janu-
ari 1774, baker (1825), naaister (1829), overleden Amster-
dam 8 november 1856, ondertrouwt/trouwt Amsterdam 
(Stadhuis en Ev. Lutherse Kerk) 5/28 januari 1798 Barend 
Hendrik Steenmeijer, gedoopt Amsterdam (ev. luth.) 3 
mei 1772, huistimmerman (1798), poorter van Amsterdam 
13 februari 1798, overleden/begraven Amsterdam (Sint 

9. Getuigschrift voor M.C. van Rossen bij het verlaten van de Industrie-
school voor Vrouwelijke Jeugd in 1910, ondertekend door de directrice 
mej. Johanna Henriëtte Steiner (1862-1932).

10. Akte van bekwaamheid voor lager onderwijs in de fraaie handwerken 
M.C. van Rossen 1910.
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Anthoniskerkhof) 28 december 1808/1 januari 1809, zoon 
van Eldert Steenmeijer (huistimmerman en poorter) en 
Ida Maria Aren(d)s.

V.  Margaretha (Grietje) Steenmeijer, geboren/gedoopt 
Amsterdam (ev. luth.) 23 februari/4 maart 1798, naaister 
(1848), schoonmaakster (1851-1861), overleden Amster-
dam 21 november 1878, trouwt Amsterdam 4 november 
1829 Bernhardus Uijlenbroek, geboren/gedoopt Am-
sterdam (ev. luth.) 30 mei/3 juni 1801, boekbindersknecht 
(1823-1829), boekbinder (1829-1847) en boekverkoper 
(1842-1845), overleden Amsterdam 9 mei 1847, zoon van 
Bernhardus Uijlenbroek (boekverkoper en boekbinder, 
poorter) en Aldegonda (Alida) François.

VI. Alida Magdalena (Steenmeijer) Uijlenbroek, geboren Am-
sterdam 19 februari 1823 (ev. luth.), dienstbaar (1848), 
overleden Amsterdam 16 mei 1888, trouwt Amsterdam 2 
augustus 1848 Hendrik Schoemaker, geboren Amsterdam 
25 januari 1817 (ned. herv.), mandenmaker (1836, 1843-
1892), overleden Amsterdam (Oudemannenhuis) 15 april 
1900, zoon van Hendrik Schoemaker (metselaar) en Jo-
hanna Hendrika (Naatje) Ste(e)kelenburg.

VII. Margaretha (Margreet) Schoemaker, geboren Amster-
dam 6 december 1860, overleden Amsterdam 11 februari 
1936, trouwt Amsterdam 23 juli 1885 Cornelis (Kees) van 
Rossen, geboren Amsterdam 19 augustus 1858, boekbin-
der, zetter en drukker, boekhandelaar en uitgever, firmant 
van de firma F. van Rossen 1894-1912, directeur N.V. Uit-
gevers en Drukkers Maatschappij van F. van Rossen 1912-
1939, overleden Amsterdam 4 februari 1939, zoon van 
Franciscus (Frans) van Rossen (boekdrukker, uitgever en 
boekverkoper) en Jacoba (Koosje) van Coezand.
Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder:
1.  Bernardina Jacoba Alida (Dien) van Rossen, geboren 

Amsterdam 3 februari 1890, onderwijzeres handwer-
ken, overleden Wageningen 7 maart 1978, trouwt Am-
sterdam 15 april 1915 Marchinus Hofkamp.

2.  Margaretha Cornelia (Etha) van Rossen, geboren Am-
sterdam 31 januari 1891, onderwijzeres handwerken, 
overleden Amsterdam 26 augustus 1975, trouwt Am-
sterdam 5 oktober 1915 David Meijer.  <<

Noten
1. H.E. Dekkers-de Kok en P.D. Meijer, ‘Van Rossen: boekbinders, uitgevers en 

drukkers’, in Gens Nostra 74 (2019), p. 44-50.
2. M. Ree, ‘De Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd’, in Ons Amsterdam 22 

(1970), p. 218-224.
3. Stadsarchief Amsterdam (SAA), 323 Archief van de Maatschappij tot Nut van ‘t 

Algemeen, Departement Amsterdam. Inv.nr. 369 Industrieschool voor Vrouwe-
lijke Jeugd: Jaarverslagen, reglement, statuten (1865-1903); Brochure (1865).
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BEA WERNER

De start van mijn genealogische zoektocht in Haut-Rhin (Sundgau)

Wilhelm Tell in de Elzas?

Wij - mijn zusje en ik - besloten ergens begin jaren tachtig gezellig samen een lang weekend 
op stap te gaan. Over de bestemming waren we het snel eens: de Elzas. Als kleine meisjes 
werden we zo eens in de twee tot drie jaar door onze vader meegenomen naar Altkirch: 
zijn geboorteplaats. Dat interesseerde ons toen hoegenaamd niets. Leuk was spelen en 
aardbeien plukken in de tuin van mijn ruim zeventig-jarige oudtante Marie: de zuster van mijn 
grootmoeder, waar we logeerden. Vreselijk waren de bezoeken aan kerk en kerkhof. Tante 
Marie vertelde bij elke steen wie er begraven lag en zijn of haar complete levensverhaal. 
Maar ja, tante Marie was oud, had op school Duits geleerd en sprak het Elzasser dialect. Wij 
verstonden er dus geen letter van. Mijn vader was een en al oor, maar wij verveelden ons suf.

1. Gastwirtschaft zum Wilhelm Tell aan de Gilardonistraße 33 in Altkirch, Haut-Rhin, Frankrijk, rond 1900. Eigendom van (mijn opa) Jean Werner. De 
dame met het jongetje dat in de vensterbank staat, zijn mijn oma en vader. De man met witte overhemdsmouwen, die pontificaal uit het raam naast de 
voordeur hangt is mijn opa.
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Na een jaar of 25 vergeet je dat en dus gingen we 
herinneringen ophalen. En uiteraard stond een be-
zoekje aan het kerkhof in Altkirch op het program-
ma. We zijn het hele kerkhof over gewandeld, maar 
kwamen niets tegen dat ons bekend voorkwam. Tot 
we op een gegeven moment voor een enorme zuil 
stonden met een naam die ons bekend voorkwam: 
Philomène COLIN NÉE STUDER (1874-1909). En 
daaronder Eugène COLIN (1862-1945). Dat is oma! 
Weet je ‘t zeker? Ja, ik geloof het wel. Maar wie is 
dan die Colin? Ja ... weet je nog dat verhaal van 
pappa, dat toen hij een kleuter was zijn vader over-
leed en zijn moeder hertrouwde met iemand die 
ook kinderen had en dat ze vervolgens samen ook 
nog een zoon kregen, waardoor er drie soorten kin-
deren in huis rondliepen. Ja, dat klopt wel, want mijn 
vader had een halfbroer die Roger Colin heette, die 
we vroeger in Altkirch wel bezochten en die ook wel 
eens bij ons in Nederland was geweest. Maar wie 
was dan die derde: Rosalie STUDER NÉE MALTIS?

En zo ging daar, voor die enorme grafzuil (de groot-
ste op het kerkhof) in Altkirch bij mij de knop voor 
genealogie om. Wie was die Eugène, waarmee mijn 
oma was getrouwd, nadat mijn opa was overleden? 
Waar was mijn opa dan begraven? En hoe zat het 
met al die ooms en tantes die we als kinderen al-
tijd moesten bezoeken? Mijn vader was al in 1973 
overleden (hij was 75 jaar en vijftig jaar ouder dan 
ik), dus geen aanknopingspunt. Mijn moeder leefde 
nog, maar zij wist eigenlijk helemaal niets over de 
achtergrond of familie van mijn vader. En waar en 
hoe begin je dan, in het pre-internettijdperk. Ik had 
zes jaar Frans gehad op school, maar als je dat niet 
regelmatig gebruikt roest dat gewoon weg. Met be-
hulp van ‘Brieven schrijven in het Frans’, ging er een 
brief naar het gemeentehuis in Altkirch. Helaas, ze konden 
me niet helpen. Ze lieten me alleen weten dat onze oudtante 
Marie op 8 januari 1977 om 23:30 uur op 93-jarige leeftijd in 
l’Hospice St-Morand in Altkirch was overleden. ‘Voor meer 
informatie kunt u het beste naar de provinciale archieven in 
Colmar gaan, daar kunnen ze al uw vragen beantwoorden’. 
Oké. Dus weer een tripje naar de Elzas. Maar door een druk-
ke baan en een druk sociaal leven liet het reisje even op zich 
wachten. In de tussentijd maakte ik mijn moeder gek met 
vragen naar foto’s en documenten. Mijn moeder was een weg-
gooitype: als je het een jaar niet gemist hebt, kan het weg. Dus 
hoezo, documenten en foto’s? Ze had vrijwel alles wegge-
gooid nadat mijn vader was overleden. Maar toen kwam onver-
wacht - nota bene uit mijn eigen archief, ik ben een bewaarder 
- een foto naar boven van een herberg: Gastwirtschaft zum 
Wilhelm Tell met daarboven JEAN WERNER. En toen ging 

het kinderbrein weer werken: mijn vader vertelde ons als kin-
deren - met de foto op tafel - dat dat zijn geboortehuis was 
geweest en dat hij dat kleine manneke in de vensterbank was 
(in een rokje, dat was destijds normaal - want praktisch - voor 
kleine jongetjes). Vastgehouden door zijn moeder en ‘ja, die 
mijnheer die uit het raam hangt, met die snor, dat was mijn va-
der’. En toen herinnerden we ons ook weer dat we altijd naar 
dat pand waren gaan kijken als we in Altkirch waren. In het be-
gin was het nog een café-restaurant (met een andere naam), 
later werd het een woonhuis. En ik vond een portret van mijn 
oma: Philomène Studer, gemaakt ergens tussen 1903 en 1908.

Uiteraard prikkelde dit alles mijn fantasie enorm en het tripje 
naar de archieven in de Elzas werd nu gewoon noodzakelijk! 
Dit keer alleen. Mijn zusje kon de lol van in een archief zitten 
niet inzien. Ik wist niets van archieven en hoe dat werkte en 

2. Kerkhof Altkirch. Deze foto dateert uit 2009, ruim 25 jaar nadat ik op deze plek ge-
grepen werd door het genealogie-virus.
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daar moest ik in mijn beste Frans - gecombineerd met veel 
Duits (wat men daar prima verstaat) - duidelijk maken wat ik 
wilde en zocht. Men was allervriendelijkst, maar ze vonden 
het toch een beetje raar dat zo’n jonge Nederlandse vrouw 
daar informatie kwam zoeken. En inderdaad: ik werd in een 
zaal gezet met vrijwel uitsluitend bejaarden (in elk geval in 
mijn ogen van toen), die allemaal geconcentreerd in enorme 
boeken zaten te bladeren. De archiefmedewerkster gaf mij 
een enorm boek, waarin alle huwelijken in Altkirch van de af-
gelopen eeuw waren opgenomen. Als je daarin twee namen 
gekoppeld zag, waarvan je dacht dat ze iets met je familie te 
maken hebben, dan moest je de letters en nummers achter 
die namen noteren op een formulier en dan kreeg je het boek 
waarin de acte was opgenomen. En ik had maar twee namen: 
Werner en Studer. Nu is mijn vader - enig kind van dit koppel, 
voor zover ik wist - geboren op 13 juni 1898, dus ik nam aan dat 
ze ergens in 1896 of 1897 waren getrouwd. Niets. 1895? Ook 
niets. ‘Zijn ze wel in Altkirch getrouwd?’, vroeg de vriendelijke 
archiefmedewerkster. ‘Je ne sais pas’ (ik weet het niet). Waar-
op ze allerlei archiefboeken naar boven liet komen en aan de 
slag ging. En mij na een ochtendje speuren kon melden dat 

mijn grootouders op 25 januari 1896 om 11:30 uur in Belfort 
waren getrouwd. Belfort? Ja. Hij - Jean Werner - was 33 jaar, 
koetsier, wonend in Belfort, geboren in Henflingen op 15 juni 
1862, zoon van Jean Werner, 73 jaar, boer, wonend in Henflin-
gen, die middels een notariële akte van 20 november 1895 
toestemming voor dit huwelijk had gegeven en Marie Anne 
Sellet, overleden in Henflingen op 7 december 1888. Zij - Phi-
lomène Studer - was 21 jaar, zonder beroep, wonend in Bel-
fort, geboren in Traubach-le-Haut op 22 februari 1874, doch-
ter van Georges Studer, 54 jaar, boer en Agathe Schaquemi, 
54 jaar zonder beroep, beiden wonend in Traubach-le-Haut. 
Wat een berg informatie! De handtekeningen van mijn groot-
ouders. En ik wist gelijk wie mijn overgrootouders waren! Ik 
heb hierna enige duizenden huwelijks- en andere aktes onder 
ogen gehad, maar de euforie over het vinden van dit docu-
ment is nooit door een andere vondst geëvenaard.

Ik heb, in de daarop volgende tientallen jaren, zowel zijn als 
haar voorouders (en neven en nichten etc.) tot ongeveer 1715 
kunnen terugvinden. Na 1715 zijn ze altijd in de Haut-Alsace 
blijven wonen, mijn vader was de eerste die de streek verliet 
om naar Nederland te gaan.
Mijn oma - Philomène Studer - bleek de oudste van zeven 
kinderen. Dat ze nog een zusje had - Marie, geboren in 1883 - 
wisten we, omdat we daar regelmatig op bezoek gingen. En 
ook wisten we van broertje Joseph uit 1885. Hij vestigde zijn 
kapsalon in het Nederlandse Heerlen samen met zijn Heerlen-
se vrouw, met wie hij in 1908 in Londen getrouwd was. (Waar-
om in Londen? Dat is nog altijd een raadsel.) Mijn vader kwam 
als vijftien-jarige puber bij hen in de leer en ontliep daarmee 
de kans het leger in te moeten in de - zeker in Elzas-Lotharin-
gen - roerige jaren rond 1913/1914.
Maar zo was er ook nog Emile, die in 1876 was geboren. Hij 
trouwde met Thérèse Rhinn. Emile overleed op 9 augustus 
1906, vier maanden voor hun enig kind op 28 december 1906 
in Altkirch ter wereld kwam. Dit jongetje, Eugène, trouwde in 

4. Mijn oma Philomène Studer 
ergens tussen 1903 en 1908 – ze 
is hier ongeveer dertig jaar.
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1929 met Marie Rosalie Maltis. Ofwel Rosa Studer née Maltis 
is een aangetrouwde nicht van mijn oma, die elkaar pas in het 
graf zijn tegengekomen, want Rosa moest nog geboren wor-
den toen mijn oma overleed.
Een saillant detail: de vrouw van Emile - Thérèse Rhinn - 
trouwde in 1909, zeven maanden na het overlijden van mijn 
oma, met de tweede echtgenoot van oma: Eugène Colin, die 
we ook op de grafzerk zien. Wij hebben ons altijd afgevraagd 
waarom de zoon van de jong overleden Emile niet naar zijn va-
der werd genoemd, maar Eugène, een naam die noch aan de 
Studer- noch aan de Rhinn-kant voorkomt.
En eveneens onbegrijpelijk: Eugène Colin is zegge en schrijve 
zes jaar en een maand met oma Philomène getrouwd geweest 
en 36 jaar met Thérèse Rhinn. Desalniettemin staat hij op de 
grafzerk van Philomène. En ligt Thérèse, die overigens acht 
jaar na echtgenoot Eugène overleed, in een graf samen met 
haar moeder en haar eerste echtgenoot (Emile Studer), 47 
jaar na diens overlijden!

Veel informatie heb ik verkregen in Les Archives Depart-
mental du Haut-Rhin in Colmar, maar nog meer bij het Centre 
Départemental d’Histoire des Familles (CDHF) in Guebwiller, 
een vereniging die zich goed met de NGV laat vergelijken. Ook 
vond ik het boek Manuel illustré pour la généalogie et l’histoi-
re familiale en Alsace door Claude R. Roll (1990) erg verhelde-
rend en behulpzaam.
En hoewel de Elzas in de loop de eeuwen (zelfs de afgelopen 
eeuw) regelmatig van nationaliteit is gewisseld (met name 
Frankrijk en Duitsland vochten om dit gebied), zijn eigen-
lijk alle documenten in de Franse archieven terug te vinden. 
Mede dankzij de (katholieke) kerk, overigens, want die trok-
ken zich - wel qua politiek, maar niet in bewaargedrag - weinig 
aan van de heerser van dat moment. Een probleem is natuur-
lijk wel de Republikeinse kalender, die gebruikt werd tussen 
1793 en 1805. Gelukkig zijn er tegenwoordig op internet bruik-
bare conversietabellen te vinden (onder andere http://favo.

vortmes.nl/index.htm?url=/navigatie/kalenderconverter.
htm).
In 2007 heb ik een beroepsgenealoog uit Strasbourg in de 
arm genomen om de nodige details voor me te achterhalen, 
zoals testamenten en dat soort zaken. Dat heeft heel erg 
veel extra informatie opgeleverd en was de investering ruim-
schoots waard. Niet onbelangrijk omdat het toch om bemid-
delde families gaat.
Maar wat mijn grootvader ooit bewogen heeft om de herberg, 
die hij begin 1898 in de (toen nog Kampfgasse, nu) Gilardonis-
traße 33 in Altkirch kocht, Wilhelm Tell te noemen, heb ik tot 
heden helaas nooit kunnen achterhalen.

Met de komst van het internet – en ik was door mijn werk een 
van de eerste gebruikers: nog inbellen met de telefoon met 
regelmatig heel erg slechte verbindingen – is het zoeken naar 
voorouders een stuk makkelijker geworden, maar ik denk nog 
vaak met weemoed terug aan mijn wandelingen door die klei-
ne gehuchten. Waar je de gordijnen opzij geschoven zag wor-
den als je voorbij liep: een ‘vreemdeling’! En je op de kerkho-
ven met groot wantrouwen werd gadegeslagen of men zelfs 
argwanend vroeg wat je hier zocht. En mijn partner, na een 
dagdeel op een terras ergens te hebben zitten lezen, zich ’s 
avonds vertwijfeld afvroeg of ik wel normaal was. Ja, zo nor-
maal als maar enigszins mogelijk is, maar wel behept met het 
genealogievirus. En dat is reuze onschuldig!

Tips voor het vinden van informatie in de Elzas (of beter Haut-
Rhin, dat wil zeggen het zuidelijke deel van de Elzas, Bas-Rhin 
is het noordelijk deel van de Elzas):
- Les Archives Départementales du Haut-Rhin in Colmar – 
hier zijn alle akten uit de burgerlijke stand opgenomen (htt-
ps://www.haut-rhin.fr/content/les-archives-departementa-
les). Maar ook nog veel meer informatie. Op hun website is 
tegenwoordig ook veel te vinden.
- Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles (CDHF) in 
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3. Kwartierstaat Werner, kwartiernummers 1-15. Alle plaatsen - behalve Belfort, Brumath en Den Haag - zijn gelegen in het departement Haut-Rhin in 
Frankrijk. Belfort is departement Territoire-de-Belfort. Brumath ligt in het departement Bas-Rhin en Den Haag is provincie Zuid-Holland in Nederland.
Alle voornamen zijn ‘verfransd’. Jean werd - afhankelijk van de periode - genoteerd als Johannes, Johann, Hans, Hanns en Hanz. De achternaam SCHAC-
KEMY kent tientallen varianten, zoals SCHEGUENY, SCHAGEMIN en JACQUEMIN.

http://favo.vortmes.nl/index.htm?url=/navigatie/kalenderconverter.htm
http://favo.vortmes.nl/index.htm?url=/navigatie/kalenderconverter.htm
http://favo.vortmes.nl/index.htm?url=/navigatie/kalenderconverter.htm
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Guebwiller (http://crhf.net/fr/) – deze vereniging werkt met 
vrijwilligers en men beschikt over heel veel microfiches en 
heeft van zeer veel plaatsen en plaatsjes in Haut-Rhin uitga-
ven, waarin transcripties van de kerkregisters. Zij kunnen ook 
helpen bij het ‘vertalen’ van de vaak onleesbare documenten 
van voor 1812. Geopend voor publiek op vrijdagen van 13:00 – 
18:00 uur en op zaterdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Tot slot nog een tip. Wat daar in de bronnen uitermate ver-
warrend is en voor een boel fouten zorgt, is dat men decen-
nia-lang (tenminste tussen 1800 en 1900) de volgende datum-
notatie hanteert:
7(bre) = september, 8(bre) = oktober, 9(bre) = november en 
 X(bre) = december.
De lezer zij gewaarschuwd!  <<

5. Huwelijksakte Werner-Studer.
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De NGV en de afdeling Betuwe kunnen terugkijken op een bij-
zonder succesvol evenement in de vorm van het symposium 
Dochters van Eva.
Twee dagen na de DNA-dag is een enquête gehouden onder 
de betalende bezoekers. Ook hieruit bleek dat het een bijzon-
der geslaagde dag was: We kregen gemiddeld 8,6 van de 10 
punten.

Het onderwerp is zeer actueel en mensen willen er graag op 
een laagdrempelige manier nader over geïnformeerd worden. 
Veel bezoekers willen nog meer over DNA weten: wat zijn de 
voor- en nadelen van de verschillende aanbieders van DNA 
onderzoek en wat betekent de uitslag voor het eigen genea-
logisch onderzoek?

Foto's Maja Westhoff

Dochters van Eva, foto-impressie
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PORTRET

2.  Maria Hubertina Catharina (Tina) Lousberg, geboren 
Amby 9 maart 1889, overleden Biezelinge (Kapelle) 16 
maart 1933, trouwt Amby 30 maart 1921 Antonius Stefa-
nus (Antoon) Luijk, hengstenhouder, los werkman, gebo-
ren Schore 13 oktober 1891, overleden Oostburg 1 februari 
1962, zoon van Gerrit Luijk en Catharina Johanna van Rom-
pu. Hij trouwt (2) Kapelle 18 november 1936 (gescheiden 
na 15 jaar), Pieternella Lena van der Linde, geboren Hoe-
dekenskerke 16 juli 1895.

3.  Agnes Gertrudis Lousberg, geboren Amby 10 april 1890, 
huishoudster, dienstbode, overleden Moresnet (België) 
25 december 1968, trouwt Heer 15 november 1924 Charles 
Gabriël Hubert van Melsen, geboren Slenaken 9 decem-
ber 1880, koetsier, chauffeur, overleden Hombourg (Bel-
gië) 18 februari 1952, zoon van Alphonse Charles van Mel-
sen en Maria Margaretha Dasoul.

4.  Joannes Petrus (Pierre) Lousberg, geboren Amby 7 juli 
1892, wagenlichter bij de Nederlandsche Spoorwegen, 
overleden Maastricht 1 december 1967, trouwt Maastricht 

Joannes Hendrikus (Sjeng) Lousberg, metselaar, geboren Eijs-
den 20 februari 1862, overleden Amby 1 november 1930, zoon 
van Joannes (Jan) Lousberg, metselaar en Maria Catharina 
Hubertina Pluijmaekers, dienstmeid, huishoudster, trouwt 
Amby 22 november 1886 Gertrudis Coolen, huishoudster, 
geboren Amby 5 augustus 1863, overleden Amby 8 augustus 
1949, dochter van Wilhelmus Coolen, dagloner, akkerbouwer, 
fabrieksarbeider, en Maria Catharina Fraats (Fraets), dag-
loonster, huishoudster.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Catharina Lousberg, naaister, geboren Amby 28 

september 1887, overleden Geleen 20 april 1977, trouwt 
Amby 20 mei 1912 Joannes Mathias (Sjeng) Smeets, 
spoorwegarbeider, machinebankwerker, kraanmachinist 
in de elektriciteitscentrale van de Staatsmijn Wilhelmina 
(Terwinselen) en de Staatsmijn Maurits (Geleen), gebo-
ren Amby 15 februari 1885, overleden Geleen 17 november 
1961, zoon van Wijnandus Smeets, landbouwer, broodbak-
ker, tapper, en Maria Ida Lonis (Lonussen) huishoudster.

Het gezin Lousberg-Coolen
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Duitslanddag op 1 februari 2020 in Bunnik
De zeventiende Duitslanddag is gratis voor iedereen en duurt van 10.30 uur tot 16.00 uur

25 september 1925 Barbara Bernardina (Bernadien) Kuy-
pers, geboren Reckheim (België) 16 juli 1894, winkeljuf-
frouw, overleden Maastricht 10 september 1973, dochter 
van Mathijs Kuypers en Anna Maria Sneiders.

5.  Josephina Cornelia (Fina) Lousberg, geboren Amby 29 
mei 1894, overleden Maastricht 14 augustus 1976, trouwt 
Amby 15 oktober 1917 Gerard (Gerrit) Janssen, geboren 
Horst-America 16 augustus 1892, kantoorbediende, ad-
junct-commies bij de Nederlandsche Spoorwegen, over-
leden Amby 5 maart 1969, zoon van Theodor Janssen, kan-
toorbediende, en Anna Geertrui Nellen.

6.  Hubertus Hendricus (Harry) Lousberg, geboren Amby 24 
augustus 1895, metselaar, afdelingschef, overleden Amby 
4 augustus 1950, trouwt Eijsden 22 oktober 1921 Maria 
Elisabeth Josephina (Lisa) Lousberg geboren Eijsden 10 
maart 1895, winkelierster, overleden Amby 25 november 
1961, dochter van Adam Pieter Lousberg en Maria Anna 
Catharina Theelen.

7.  Joannes Hermanus (Sjeng of Jan) Lousberg, geboren 
Amby 11 juli 1897, hoofdonderwijzer, overleden Maastricht 
20 november 1989, trouwt Amby 30 december 1924 Ma-
ria Hubertina (Mies) Mesters, geboren Amby 11 december 
1900, onderwijzeres, overleden Maastricht 1 september 
1986, dochter van Jan Hubert Alphonse Mesters en Maria 
Theresia Hendrika Linsen.

8.  Maria Elisabeth (Lies) Lousberg, geboren Amby 1 sep-
tember 1898, overleden Puth-Schinnen 8 december 
1937, trouwt Amby 10 januari 1925 Petrus Cornelis (Piet) 
Pooters, geboren Halsteren 27 augustus 1895, brigadier 
der Rijksveldwacht, wachtmeester der Koninklijke Mare-
chaussee, overleden Prinsenbeek 28 maart 1943, zoon van 
Jan Adriaan Pooters, landbouwer, en Maria van de Wate-
ring.

9.  Maria Wilhelmina (Wien) Lousberg, geboren Amby 13 ok-
tober 1900, overleden Heerlen 18 november 1940, trouwt 

Heerlen 3 mei 1930 Gerard Jozef (Gerrit) Janssen, geboren 
Horst-America 28 december 1900, remmer, spoorwegar-
beider, rangeerder, rangeermeester, overleden Venlo 16 
mei 1968, zoon van Jan Hubert Janssen en Maria Catha-
rina Manders. Hij trouwt (2} Heerlen 23 december 1941 
Francisca Hermana (Ciska) van Dinter, geboren Horst 30 
januari 1912, overleden Venray 24 februari 2003.

10.  Anna Elisabeth Lousberg, geboren Amby 30 juni 1902, 
overleden Kerkrade 23 juli 1987, trouwt Amby 13 augustus 
1927 Petrus Johannes Antonius (Sjeng) Meijers, geboren 
Meerssen 31 mei 1901, monteur, meteropnemer, geldop-
haler bij de gemeente, overleden Kerkrade 15 maart 1988, 
zoon van Pieter Meijers en Antoinette Verweij.

11.  Guillaume Hubert Lousberg, geboren Amby op 18 april 
1904, huisschilder, overleden Amby 16 juni 1972, trouwt 
(1) Munstergeleen 16 juni 1933 Maria Josephina (Fien) Ha-
mers, geboren Munstergeleen 17 april 1909, overleden Sit-
tard 29 februari 1940, dochter van Michiel Joseph Hamers 
(herbergier) en Anna Decker, trouwt (2) Sittard 3 februari 
1945 Anna Maria Francisca (Ciska) Bormans, geboren Sit-
tard 12 mei 1906, overleden Maastricht 20 augustus 1979, 
dochter van Paul Hubert Bormans en Anna Maria Cathari-
na Dieteren.

Ze staan er allemaal opgepoetst bij, de leden van het gezin 
Lousberg-Coolen uit Amby. De foto is gemaakt bij gelegen-
heid van het eerste communiefeest van Sjeng Lousberg in 
1908. De fotograaf is onbekend.
Staand van links naar rechts zien we Harry (nr. 6), Maria (nr. 
1; grootmoeder van mijn echtgenote), de kleine Guillaume (nr. 
11), Pierre (nr. 4), communicant Sjeng (nr. 7), Tina (nr. 2), Agnes 
(nr. 3), Fina (nr. 5), Anna (nr. 10), Wien (nr. 9) en Lies (nr. 8). Zit-
tend vader Sjeng Lousberg en moeder Gertrudis Coolen.

Frans Savelkouls
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1. Scheepvaart voor Rammekes, David Kleyne. Collectie Zeeuws Museum, M81-050. Fotograaf Ivo Wennekes, Middelburg

De titel van dit artikel is ontleend aan een kleine notitie van J.G. van Gelder in het 
tijdschrift ‘Oud Holland’ uit 1935.1 David Kleijne leefde van 1753 tot en met 1805. Hij is de 
oudste zoon van Hendrick Kleijne, scherprechter te Bergen op Zoom, en Allegonda Blom, 
dochter van de voorgaande scherprechter te Bergen op Zoom. David slaagde erin het 
lot om te buigen dat hem voorbestemde om ook scherprechter te worden. Hij werd een 
meesterschilder met als specialiteit ‘marines’, gedetailleerde zeegezichten. 

David Kleijne,
een beulszoon kunstschilder

GERARD VAN DRIELEN
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1382 is opgericht. Antwerpen ligt niet zo ver van Bergen op 
Zoom. In 1663 komt de Academie voor Schone Kunsten voort 
uit het Sint Lucasgilde. Onlangs bezocht ik de bibliotheek 
van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten aan de 
Mutsaardstraat in Antwerpen. In deze bibliotheek wordt een 
aantal registers van het Sint Lucasgilde bewaard. Eén van 
deze registers is het register van de leer-jongers der vry en 
proef-stielen resorterende onder S. Lucas Gilde in Antwer-
pen. Beginnende van den Jaeren 1749. Het register is in goede 
staat en goed leesbaar. David Kleijne staat er echter niet in. 
Ook deze mogelijkheid valt daarom af. In 1777 is hij een vrijge-
maakte meesterschilder in Middelburg, hij is dan 24 jaar oud. 
Hij wordt lid van het Sint Lucas-gilde (zie hieronder), een gil-
de voor kunstenaars. Hij is echter al sinds juli 1771 (18 jaar oud) 
ingeschreven als lidmaat van de Lutherse gemeente te Mid-
delburg.7 De meest waarschijnlijke mogelijkheid betreffende 
zijn opleiding is daarom dat David in de leer is gegaan bij een 
meester in Middelburg of omgeving en in de daaropvolgende 
zes jaar zijn meesterschap heeft behaald. Welke Middelburg-
se meester zou daarvoor in aanmerking komen? Wellicht was 
het Jan Arends (1738-1805), een Dordtse schilder die van 1771 
tot 1787 in Middelburg woonde en werkte. Deze Jan Arends en 
David Kleijne hebben een aantal overeenkomende kenmer-
ken, waaronder het beschilderen van kamerbehang, wat in die 
tijd erg in de mode kwam. In november 1778 wordt een Teek-
en-Collegie opgericht door acht Middelburgers.8 Er is een 
redevoering met betrekking tot de oprichting van dit college 
bewaard gebleven. David Kleijne wordt hierin genoemd als lid 
van dit college in de hoedanigheid van schilder. Let wel, David 
was toen al een meester. Het is mogelijk dat hij hier ook les 
heeft gegeven.

Levensloop

David Kleijne trouwde met Elizabet van Dalen, een doch-
ter van Willem van Dalen en Maria de Wolf. Willem was een 
schoenmakersbaas. Elizabet is geboren in december 1739. Zij 
is zo’n veertien jaar ouder dan David. Een trouwdatum is niet 
bekend, maar het huwelijk moet vóór 1780 hebben plaatsge-
vonden. Er is namelijk minstens één zoon geboren uit dit hu-
welijk en gezien de leeftijd van Elizabet is een huwelijk op een 
later tijdstip zeer onwaarschijnlijk. Een andere mogelijkheid is 
dat Elizabet een kind had uit een eerder huwelijk, er zijn ech-

David is een typische telg uit een scherprechtersfamilie, die 
zijn oorsprong heeft in Duitsland, met name de plaatsen Her-
ford (Noordrijn-Westfalen) en Osterwieck (Saksen-Anhalt). 
Gezien zijn achtergrond is het buitengewoon bijzonder dat 
hij er in is geslaagd deze, in het algemeen verachte, beroeps-
groep te ontvluchten. Van het leven van David Kleijne was 
tot dusver niet veel bekend. De oorzaak daarvan is mede een 
gevolg van het feit dat veel informatie in de tweede wereld-
oorlog door brand verloren is gegaan. Dankzij websites zoals 
Delpher, waar met name de Middelburgsche Courant is ge-
scand en geïndexeerd, is er veel meer informatie te voorschijn 
gekomen over het leven van deze achttiende-eeuwse schilder.2

Afkomst

David Kleijne is geboren in de Schoolstraat (scherpregters 
wooning staende in de schoolstraat) in Bergen op Zoom.3 Het 
scherprechtershuis lag wat afzijdig van de Schoolstraat, pal 
naast het kerkje (eijgenaar van de huijsen en erven genaamt 
het Hoff en de kerk van Wulpen). David Kleijne was in ieder 
geval geletterd, hij kon lezen en schrijven. Hij was ongetwij-
feld intelligent en hij had een ondernemende geest. Zijn jeugd 
heeft hij waarschijnlijk doorgebracht in Bergen op Zoom, dat 
zich herstelde van de ellende die voortkwam uit het beleg 
door de Fransen in 1747. Precies zes jaar na het beleg is Da-
vid als eerste zoon geboren. Het jaar daarvoor was zijn oud-
ste zus geboren. Na David krijgt het gezin nog een zoon en 
drie dochters. Een scherprechters familie had het over het 
algemeen financieel erg goed. De kinderen kregen goed 
onderwijs. Op welk moment werd duidelijk dat David niet 
voorbestemd was in de voetsporen van zijn vader te tre-
den? In zijn jeugd moet zijn tekentalent zich al kenbaar heb-
ben gemaakt. Een talent alleen is echter niet genoeg. Om 
meesterschilder te worden moet je in de leer bij een andere 
meester. Zo’n andere meester moet dan een verklaring af-
geven over de bekwaamheid van de leerling, die daarmee 
‘vrijgemaakt’ wordt.4 Waar of bij welke meester heeft David 
Kleijne zijn opleiding gehad? Er is nog niemand die het ant-
woord heeft.

Opleiding

Ik heb geprobeerd te achterhalen waar hij mogelijk zijn op-
leiding heeft gekregen. De eerste mogelijkheid in mijn ogen 
was Amsterdam. In Amsterdam was zijn oom, Carel Kleijne, 
werkzaam als binnen-scherprechter. In die tijd bestond ook 
de Stads Teekenacademie (1718-1822).5 Er is daarom een 
theoretische mogelijkheid dat David Kleijne, in de kost bij 
zijn oom, daar zijn opleiding heeft gekregen. Daarom heb 
ik Harmen Snel gevraagd of hij wilde onderzoeken of deze 
mogelijkheid reëel was.6 Uit dit onderzoek bleek dat David 
zijn opleiding niet in Amsterdam heeft genoten. Een tweede 
mogelijkheid was het Sint Lucasgilde in Antwerpen, dat al in 

2. Zelfportret David Kleijne, detail 
van een titelpagina (trofee). Inge-
kleurd door auteur.
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ter geen gegevens beschikbaar. Deze volwassen geworden 
zoon, een naam is niet bekend, was predikant.9 Het is mogelijk 
dat het hier een zogenaamd verstandshuwelijk betreft. Het 
feit dat David Kleijne uit een scherprechtersgeslacht voort-
komt zal zijn huwelijkskansen aanzienlijk hebben verkleind.

David Kleijne woonde aan het Groot Schutters Hof over de 
Langevyle Brug te Middelburg. Van het schilderen alleen kon-
den David Kleijne en zijn gezin niet rondkomen. Hij richtte een 
fabriekje op waar men gedrukt of geschilderd behang kon ko-
pen, maar ook kamerschermen en tafelkleden (van wasdoek). 
Een rol behang (15 el, ongeveer 10,5 meter) kostte 15 stui-
vers. Het behang werd bedrukt met behulp van drukplaten 
die waarschijnlijk door hemzelf zijn gefabriceerd. Daarnaast 
was hij ook kamerbehanger.10 Deze ‘affaire’, opgericht in 1780, 
werd vijf jaar daarna weer gestopt. Waarschijnlijk liepen de 

zaken niet naar wens. Kleijne was tevens handelsreiziger. Hij 
probeerde ook buiten de provincie zijn werken te verkopen. 
Hij plaatste daartoe advertenties in kranten, maar hij bezocht 
ook andere steden, zoals Den Haag, om zijn waren aan de man 
te brengen. Daartoe behoorde, naast zijn schilderwerk, ook 
schilderwerk van andere meesters (onder andere Ostade, Lin-
gelbach, Schalcken, Storck). Tevens verkocht hij andere zaken 
zoals opgezette vogels.

Ook voor zijn werk als schilder reisde hij veel. Plaatsen zoals 
Vlissingen, Zierikzee, Veere, de schorren bij Bergen op Zoom, 
Lillo en Liefkenshoek zien we terug in zijn schilderijen.
David Kleijne leefde in de oorlogsjaren rond 1800. In zijn werk 
komt veel maritiem oorlogsgeweld terug. Hij schilderde, 
wellicht in opdracht van de VOC, ook rustiekere werken. Een 
voorbeeld hiervan is het werk genaamd ‘Fregat en spiegelpa-
viljoenjacht ten anker bij windstil weer’. De daarop weergege-
ven schepen waren eigendom van de VOC.
Zijn laatste werken zijn gedateerd in 1804. David Kleijne 
stierf op 11 juli 1805 na een lang ziekbed, zoals blijkt uit een 
advertentie in de Middelburgsche Courant van Elizabet van 
Dalen. Heden namiddag stierf in den ouderdom van 51 jaren, 
aan de gevolgen eener uitterende ziekte, myn waarde man 
DAVID KLEYNE, ik verlies in hem de trouwe gezel myns le-
vens: zyn oprecht, werkzaam en eerlyk hart, zal my altoos 
aan hem doen gedenken; langs deze weg kennis gevende, 
verzoek ik van condoleantie-brieven verschoond te blyven. 
Hieruit blijkt wel dat er sprake was van een liefdevol huwelijk. 
Bij zijn overlijden woonde hij aan de Haringplaats. In 1805 is 
Elizabet 64 jaar. Op 10 december 1819 wordt zij, 79 jaar oud, 
arm en blind, als patient opgenomen in het ziekenhuis van 
Middelburg. De rekening wordt betaald door het Nederduits 
Hervormd Armbestuur. Op 4 september 1820, ‘s ochtends om 
7 uur, overlijdt Elisabeth in de leeftijd van tachtig jaar. Haar 

3. Schoolstaat te Bergen op Zoom met scherprechterswoning, detail Joan Blaeu 1649

4. Het Groot Schuttershof te Middelburg, detail Joan Blaeu 1652
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Noten
1. J.G. van Gelder, ‘Een beulszoon Kunstschilder’, in: ‘Oud Holland, tijdschrift voor 

Nederlandse Kunstgeschiedenis’, jg. 52 (1935) p. 33.
2. Delpher, https://www.delpher.nl/
3. West-Brabants Archief, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnum-

mer 0770, aktenummer 83, Notaris Benjamin van der Hagen, Minuutakten, 1768.
4. Een schilder wordt vrijgemaakt zodra hij een proef van bekwaamheid heeft 

afgelegd en dit door zijn leermeester is vastgelegd, meestal in een register van 
het schildersgilde. Hij is dan niet langer een leerling maar een meester.

5. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadstekenacademie_(Amsterdam).
6. Harmen Snel is archivaris, werkzaam bij het stadsarchief te Amsterdam.
7. Zeeuws Archief, DTBL Middelburg nr. 5 (Lidmatenregister 1742-1810, ‘David 

Klein, van Bergen op Zoom, lidmaat Lutherse gemeente Middelburg, 19.7.1771).
8. J. van de Sande, ‘Redenvoering ter inwyding van het teeken-collegie tot voort-

zetting van de schilder- beelthouw- en bouwkunde, binnen de stad Middelburg, 
11 november 1778’ (gedigitaliseerd door Google).

9. J.H. van Mosselveld en W.A. van Ham, ‘Tekeningen van Bergen op Zoom’, 1973, p. 
140-141, ‘Tekeningen zijn afkomstig door schenking van een predikant, zoon van 
de tekenaar’.

10. Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer C (Nadere toegang 69), Functionarissen, 
ambtenaren en militairen 1578-1937 (David Kleijne, kamerbehanger/behangwerk).

11. Krantenartikel in de Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 10-12-1983 
door André Oosthoek.

12. Gisela Wilbertz, ‘Ein Wolhlehrenfester guter Freund - Scharfrichter in Herford’, 
in: ‘Beiträge zur Westfälischen Familieforschung’, Band 74 (2016), voetnoot 
[204]. De betreffende gegevens werden aangeleverd door Cornelis R.H. Snijder.

13. Zie http://www.iwaniwanowitsch.net/genealogie/familie-kleijne/ voor meer 
informatie betreffende David Kleijne en zijn werken.

overlijden wordt aangegeven door vrienden: Maarten van 
Kleijnputte, hovenier, en Petrus de Pauw, particulier. Na de 
dood van haar man is er armoede in het leven van Elizabet ge-
komen.

Het werk van David Kleijne

De bekende werken van David Kleijne zijn gedateerd tus-
sen 1778 en 1804. Van eind 1983 tot begin 1984 was er een 
tentoonstelling van een zestigtal werken van David Kleijne 
in het gemeentemuseum de Markiezenhof te Bergen op 
Zoom.11 Er zijn permanent twee schilderijen tentoongesteld 
in het Zeeuws Museum te Middelburg. Het betreft de werken 
‘Scheepvaart voor Rammekens’ en ‘Scheepvaart voor Veere’.
De werken van Kleijne zijn veelal zeegezichten, maar er zijn 
enkele uitzonderingen, zoals het werk met de titel ‘Het Wagt-
Huis dishoek’. In een uitzending van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 
van 24 augustus 2016 is aandacht besteed aan een tot dan 
toe onbekend werk van David Kleijne. Het werk is in particu-
lier bezit. Geschatte waarde van dit schilderij was € 10.000. 
David Kleijne was goed op de hoogte van de verschillende 
Zeeuwse en Hollandse scheepstypen en hun gedrag op het 
water. Vaak is er in zijn werk een moment van actie te onder-
scheiden. David Kleijne was in zijn leven fijnschilder, tekenaar, 
behangschilder, graveur en handelaar. Van zijn werk zijn ook 
etsen gemaakt. Hij had een gezin, een vrouw en minstens één 
zoon. Een interessant persoon die een geheel andere levens-
weg heeft gekozen dan zijn achtergrond zou doen verwachten. 
Helaas is er van zijn nageslacht (nog) niet veel bekend. Had hij 
meer kinderen? Hopelijk brengt de toekomst nog meer feiten 
aan het licht betreffende deze Zeeuwse kunstschilder.
Mijn vrouw heeft als meisjesnaam Kleijne en is evenals David 
een nazaat van Jobst Kleine.

Genealogie Kleijne te Bergen op Zoom en 
Middelburg

I.  Hendrick (Johann Henrich) Kleijne, gedoopt Herford (Duits-
land) 20 april 1722, scherprechter, begraven Bergen op Zoom 
13 augustus 1785, zoon van Jobst Kleine (scherprechter) en 
Anna Clauss, trouwt (1) Bergen op Zoom 17 november 1751 
Allegonda Blom, geboren Bergen op Zoom 1729, begraven 
Bergen op Zoom 6 december 1774, dochter van Wilhelmus 
Blom (scherprechter) en Johanna Nanning. Mogelijk trouw-
de hij (2) met Elizabeth Adriana de Jonge te Middelburg.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna Gertroud Kleijne, gedoopt Bergen op Zoom 8 

februari 1752 (getuige: Johanna Nanning).
2.  David Kleijne, volgt II.

3.  Sophia Juliana Kleijne, gedoopt Bergen op Zoom 15 
augustus 1755, overleden Den Bosch 10 maart 1797, 
trouwt Breda 27 februari 1783 haar neef Johannes 
Liebordius Kleijne, gedoopt Den Bosch 16 september 
1750, scherprechter, overleden Den Bosch 9 april 1831, 
zoon van David Hendrik Kleijne (scherprechter) en 
Sophia Juliana Deuring.

4.  Frantz Christophel Kleijne, gedoopt Bergen op Zoom 
25 november 1757, gediplomeerd ledezetter, overleden 
Voorburg 25 april 1804, trouwt Voorburg 18 maart 1781 
zijn nicht Anna Louisa Kleine, gedoopt Herford 25 sep-
tember 1744, overleden Voorburg 5 april 1816, dochter 
van Johann Conrad Kleine (scherprechter) en Justina 
Lucia Rentzhausen.12

5.  N.N., gedoopt Bergen op Zoom 1 januari 1761.
6.  Johanna Henderika Kleijne, gedoopt Bergen op Zoom 23 

december 1762, overleden Bergen op Zoom 16 juni 1792.
7.  Johanna Louijsa Kleijne, gedoopt Bergen op Zoom 10 

oktober 1770.

II.  David Kleijne, gedoopt Bergen op Zoom 30 september 
1753, fijnschilder, overleden Middelburg 11 juli 1805, trouwt 
Middelburg Elizabet van Dalen, geboren Middelburg 22 
december 1739, overleden Middelburg 4 september 1820, 
dochter van Willem van Dalen (schoenmakersbaas) en 
Maria de Wolf. 13

Uit dit huwelijk mogelijk (zie noot 9):
1.  N. N., geboren Middelburg, predikant.  << 

5. Advertentie David Kleijne in Haagse krant (zie Delpher)

https://www.delpher.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadstekenacademie_(Amsterdam
http://www.iwaniwanowitsch.net/genealogie/familie-kleijne/
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PORTRET

I.  Samuël Mons, zoon van Samuël Mons (generaties lang wa-
ren de Monsen turfschippers. De turf werd van Friesland 
naar Holland vervoerd)en Jannetje Engelgeer, geboren Dur-
gerdam 17 september 1843 in een praamschuit genaamd ‘de 
Jonge Jacob’, schipper, brandstoffenhandelaar, koopman, 
werkman, overleden Haarlem 23 oktober 1920 in het Oude-
liedenhuis in de Jansstraat 36, waar hij op 2 augustus was 
ingetrokken; trouwt Lemsterland 1 december 1867 Berend-
je Reijenga, geboren Lemmer 21 februari 1849, overleden 
Amsterdam 26 september 1912, dochter van Johannes Jans 
Reijenga (scheepstimmerman) en Giltje Pieters Cats.
Uit dit huwelijk:
1.  Samuël Mathijs, geboren Lemmer 6 september 1868, 

stoker, hoofdagent van politie, overleden Amsterdam 
9 augustus 1912, trouwt Amsterdam 15 oktober 1891 
Kenau Baron, geboren, Amsterdam 27 september1870, 
overleden aldaar 24 mei 1949, dochter van Markus Ba-
ron en Hermina Cornelia van der Liet.

2.  Johannes Jan, geboren Amsterdam 11 oktober 1870, 
fabrikant, (hij begon een brandstoffenhandel in Am-
sterdam. De firma werd bekend in Amsterdam met 
de slagzin Koud en guur? Mons in ’t vuur!), overleden 

Amsterdam 16 mei 1946, trouwt Amsterdam 9 jul 1891 
Tietsje Gabes, geboren Hoogezand 4 mei 1871, overle-
den Amsterdam 30 juli 1947, dochter van Pieter Gabes 
en Geeltje Bijlsma.

3.  Jannetje, geboren Amsterdam 21 februari 1873, overle-
den Amsterdam 4 september 1931, trouwt Amsterdam 
16 maart 1893 Gerrit Eigenhuis, geboren Amsterdam 1 
juni 1873, horlogemaker, overleden Amsterdam 25 april 
1952, zoon van Gerrit Eigenhuis en Trijntje Jongkind.

4.  Matthijs, geboren Amsterdam 28 juli 1875, beschuit-
bakker, broodbakker, overleden Haarlem 17 augustus 
1930, trouwt Amsterdam 21 juli 1897 Catharina Enge-
lina Janzen, geboren Amsterdam 19 juli 1877,overleden 
aldaar 19 augustus 1945, dochter van Hendrik Jan Jan-
zen en Catharina Christina Vis.

5.  Anna, geboren Amsterdam 22 mei 1878, overleden 
Amsterdam 30 januari 1952, trouwt Amsterdam 10 juni 
1896 Reinder Tiemstra, geboren Franeker 2 april 1872, 
kruier, zoon van Sijmon Reinders Tiemstra en Antje 
Tjeerds Venstra.

6.  Steven, geboren Amsterdam 11 juli 1881, werkman, 
overleden Amsterdam 6 april 1947.

Samuël Mons en Berendje Reijenga
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7.  Barend, geboren Amsterdam 30 september 1883, han-
delaar, tramwagenbestuurder, overleden Amsterdam 
28 februari 1929, trouwt Doesburg 20 maart 1909 Gra-
da Johanna Hendrika Roering, geboren Doesburg 25 
februari 1881, overleden Den Haag 31 december 1945, 
dochter van Evert Roering en Johanna Hendrika Bes-
selink.

8.  Geeltje, geboren Amsterdam 29 november 1885, over-
leden Bussum 18 maart 1959, trouwt Amsterdam 28 
mei 1913 Philippus van der Veen, geboren Baarn 30 de-
cember 1886, werkman, zoon van Rein van der Veen en 
Pietertje Steijl.

9.  Geertje, geboren Amsterdam 19 januari 1888, overle-
den Amsterdam 4 januari 1889.

10.  Aaltje, geboren Amsterdam 8 december 1889, overle-
den Amsterdam 13 mei 1890.

11.  Christina, geboren Amsterdam 28 december 1891, 
overleden Amsterdam 29 november 1918, trouwt Am-
sterdam 19 maart 1913 Krijn Duijster, geboren Sloten 
1 februari 1892, spoorbeambte, zoon van Nicolaas Jo-
hannes Duijster en Cornelia Tas.

Herman Meerbeek

2. Brouwersgracht 139-155 met aan de 
overkant zichtbaar de panden van de firma 
Mons. In de gracht een kolenschuit van de 
firma Mons met de bekende slagzin Koud en 
guur? Mons in ’t vuur! De foto werd gemaakt 
door de Dienst Publieke Werken; afdeling 
Stadsontwikkeling, uit de collectie van het 
Archief van het Bureau Monumentenzorg. 
Stads Archief Amsterdam (12000/4666).

1. Een zogenaamde ‘Hoogeveense turf-
praam’ met een lading turven zeilend in de 
houthaven in Amsterdam. De foto werd 
gemaakt op 10 november 1894 en is uit de 
collectie van Jacob Olie (1834-1905); Stads 
Archief Amsterdam (10019/40074106). De 
heer Klein van de Vereniging De Binnenvaart 
in Dordrecht heeft mij meegedeeld dat dit 
het type praam is waarmee de familie geva-
ren heeft.
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Deze keer een Vanalles met (achtergrond)informatie over 
enige beroepsgroepen. Eerst een info en een paar websites 
over zuivelfabrieken, daarna de beroepen slager, schilder, 
bakker enz. Voor de mensen met voorouders die bij de spoor-
wegen in Utrecht zaten is er de link naar de personeelsdos-
siers en tot slot een paar tips voor zoeken naar predikanten, 
studenten, militairen, beulen, molenaars en kaartmakers. 
Uiteraard is het slechts een kleine selectie van websites die 
over dit onderwerp gaan. Misschien heeft u ook nog een site 
met gegevens en/of lijsten van een bepaald vakgebied. Ik 
noem ze een volgende keer graag op deze plaats.

Mijn pake (opa) Atze Jetzes Veldhuis werd na een korte car-
rière als boerenknecht arbeider in een zuivelfabriek. Zijn 
standplaatsen zijn goed te volgen via de inschrijvingen in het 
bevolkingsregister. Voor 1900 zijn ze te vinden op www.gen-
ver.nl (kies provincie, ga naar plaats en kies uit middelste ko-
lom BR en periode), na 1900 staan ze soms op genealogische 
websites (zoals allefriezen.nl, alledrenten.nl) of zijn ze op te 
vragen bij de gemeenten. Atze begon als melkweger en ein-
digde als eerste botermaker in Wommels. Bij zijn afscheid van 
de fabriek stond er een stukje in de Leeuwarder Courant. Ge-
digitaliseerde kranten zijn natuurlijk altijd een geweldige bron 
van informatie.
De provincie Friesland telde ooit ongeveer 170 fabrieken 
waar de melk verwerkt werd, zo blijkt uit het in november 
2018 gepresenteerde boek Zuivelfabrieken in Friesland. Het 
is geschreven door Peter Karstkarel, Marijn Molema en Ro-
bert Visser. Het maken van kaas en boter werd vanaf 1879 
(stichting eerste zuivelfabriek De Freia in Veenwouden) ge-

daan in fabrieken. Al die panden moesten worden ontworpen, 
gebouwd, ingericht en van personeel voorzien. Vervoerders 
kregen er een nieuwe taak bij: het melkvervoer. De aanleg van 
nieuwe wegen werd hierdoor gestimuleerd. Voor geheel Ne-
derland is de schatting dat er op het hoogtepunt 2000 zuivel-
fabrieken waren.
Na de Tweede Wereldoorlog verloren veel fabrieken hun 
functie. Technologische vernieuwingen en concurrentiedruk 
zorgden vooral van 1955 tot 1975 voor een fiks aantal sluitin-
gen. De gebouwen werden afgebroken of kregen een andere 
bestemming. Momenteel zijn er in Friesland nog zeven zuivel-
fabrieken in bedrijf.

Meer informatie over zuivelfabrieken in Nederland kunt u 
vinden op www.zuivelgeschiedenis.nl, een website van de Ne-
derlandse Zuivel Organisatie (NZO), webmaster Aad Vernooij, 
vraagbaak Jos Lankveld. Jos heeft uitgebreide dossiers en 
jaarverslagen en een database van alle Nederlandse zuivelfa-
brieken tot zijn beschikking. Op de site veel achtergrondinfor-
matie over de zuivel. In de linkerkolom vindt u onder andere 
een lijst met zuivelfabrieken en Verborgen erfgoed over meer 
dan tweehonderd gebouwen van voormalige zuivelfabrieken.
Ook www.zuivelhistorienederland heeft lijsten (alfabetisch 
op plaats) met de fabrieken per provincie. Het geeft een be-
schrijving van periode, eigenaar enz. Verder is er een onder-
werp Fusies en geeft het een verwijzing naar boeken over zui-
velhistorie, krantenartikelen en foto’s.
Verder vond ik op internet nog het boek Landbouwatlas van 
Nederland uit 1959, dit is als pdf te downloaden. Ook www.wi-
kipedia.nl geeft uitgebreide informatie over zuivelfabrieken. 
Archieven van zuivelfabrieken worden meestal bij een regi-
onaal historisch centrum (RHC) bewaard, zoals in Fryslân bij 
Tresoar, in Drenthe bij het Drents Archief enz. De meest com-
pete verzameling ligt bij het Drents Archief. Door ontwikke-
lingen te volgen van de website (via bijvoorbeeld archieven.nl) 
kunt u ontdekken wat daar al digitaal te vinden in over deze 
bedrijfstak en andere beroepen (info Robyn).

Ook mijn vader Douwe Sijbren Veldhuis wisselde van beroep. 
Hij startte als slagersknecht, vijf jaar na het behalen van zijn 
diploma in 1939 begon hij een automobielbedrijf in Leeuwar-
den. Over het eerste vakgebied vond ik de website https://
www.vers-inspiratie.nl/opleiding. Die geeft onder Overzicht 
een splitsing naar diverse beroepsgroepen zoals slagers, 
bakkers, groentespecialisten, visspecialisten en delicatessen 
specialisten. Elke onderdeel geeft uitgebreide info over be-
roep, foto’s, enz. Zo geeft slagers enige onderwerpen waar-1. Jan Fopma en Atze Veldhuis in de zuivelfabriek in Wommels, foto 1940(?)

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

http://www.zuivelgeschiedenis.nl/
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onder Historie van het slagersvak, die weer doorverbindt met 
onder andere oud slagerijen, historie van de slagerij reclame 
en oude gereedschappen.
Dankzij Jan Luyken (1649-1712) en zijn zoon Caspar Luyken 
(1672-1708) kunnen we ons een voorstelling maken van am-
bachten en beroepen waarvan sommige reeds lang verdwe-
nen zijn. In ‘Het Menselyk Bedryf’ (janluyken.com) staan hon-
derd tekeningen van ambachten uit de late zeventiende eeuw, 
voorzien van een moralistisch gedicht. De site is in te zien in 
het Engels, Frans en Nederlands (bovenin site). Bij Kies gravu-
re via pijltje afbeelding kiezen en Bekijk aanklikken.
https://seniorplaza.nl/fotoos_oude_beroepen. (underscore 
tussen de woorden) geeft foto’s van beroepen over de perio-
de 1900 – 1940. Sortering is op beginletter van het beroep, via 
letters bovenaan.
Het Utrechts archief heeft de gegevens van 100.000 perso-
neelsleden van de Spoorwegen uit de periode 1846-1920 on-
line gezet. Op www.hetutrechtsarchief.nl/spoorwegen kunt u 
zoeken in de administratie van het personeel via het rood ge-
drukte Zoek hier in de online registers onder Personen. Hier-
mee is een schat aan informatie voor spoorwegonderzoekers 
en genealogen makkelijk bereikbaar gemaakt. Er kan gezocht 
worden op naam en periode. Er is persoonlijke informatie te 
vinden zoals het geboortejaar, hoeveel kinderen men had 
en welke functies iemand had. (tip Nieuwsbrief NGV januari 
2019).

Van predikanten en militairen zijn aanstellingen genoteerd, 
daarover kunt in de archieven dus al vaak vrij veel vinden.
De site www.dominees.nl geeft namen van predikanten, (ker-
kelijke) gemeentes, overledenen en publicaties over pre-
dikanten. Gemeentes geeft een kaartje van Nederland, na 
het aanklikken ervan verschijnen alfabetisch de gemeentes, 
classis, ring en een link die doorverbindt met gegevens zoals 
naam, intrede, herkomst en afscheid.

Predikanten, hulppredikers, kandidaten, proponenten en 
theologanten (meest hervormd en luthers over de periode 
1829 tot 1872) kunt u vinden op https://www.hdc.vu.nl/nl/Ima-
ges/DNK_predikers_tcm215-120756.pdf.
Rian Dirksen zette ooit de website beulen en militairen op. 
(Een deel van?) de gegevens zijn nu te vinden op https://www.
symbaloo.com/mix/soldaten-genealogie. Hier staan in enige 
tientallen blokjes gegevens over militairen uit diverse perio-
den. Het blok Lijst van gebreken militairen geeft via de way-
backmachine de site van Lia Kleinherenbrink met daarop de 
uitleg waarom er werd afgekeurd. De reden kunt u vinden op 
de bijlagen van de huwelijksakte.

De website www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl geeft 
gegevens over zeevarenden tussen 1803 en 1937. U bereikt 
het zoekscherm via Collectie en Onderzoek (linker kolom)/
Onderzoek/Monsterrollen. U kunt zoeken in de database van 
77.043 records van 34.552 zeelieden en 17.098 vermeldingen 
van 4935 schepen. Zoeken kan op familienaam, scheepsnaam 
of woonplaats. Op de bemanningslijsten vind u naam, rang, sa-
laris, woonplaats en leeftijd van de zeelieden. Van de schepen is 
de naam, het type en de grootte ingevoerd. Met deze gegevens 
kon de kapitein aantonen wie zijn bemanningsleden waren.
Kijk ook eens op https://archief.amsterdam/indexen onder 
comportementboeken 1785-1971. Hierop staan honderden 
(duizenden?) mannen die de marine-opleidingsacademie of 
kweekschool voor de zeevaart bezochten. U krijgt veel per-
soonlijke gegevens en carrière-omschrijvingen.

De VOC database geeft op nationaalarchief.nl via onderzoe-
ken, indexen en intikken VOC de opvarenden van de schepen 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De informatie 
komt uit de scheepsoldijboeken, waarvan de originele regis-
ters in het Nationaal Archief te Den Haag liggen. 2997 uitrei-
zen met 737.500 records zijn op veel manieren te doorzoeken. 
Bijvoorbeeld op naam, beroep, schip, herkomst, functie enz. 
Zoeken kan met wildcards (*). Het aanklikken van een naam 
geeft de gegevens en een scan van de inschrijving.

Op www.molendatabase.nl vindt u gegevens over Nederland-
se en Belgische molens. U kunt zoeken in een database van 
bijna 30.000 exemplaren. Er wordt nog aangevuld. Zoeken 
kan op trefwoord, plaats of provincie. U kunt geavanceerd 
zoeken en op geografische spreiding van het molentype. Een 
treffer geeft onder andere de naam van de molen, plaats en 
type molen. De rode naam aanklikken geeft uitgebreidere in-
formatie. De tegenwoordige molenaar wordt ook genoemd.

Rest me nog u te wijze op www.delpher.nl, waar u benoemin-
gen, lijsten militairen, personeel gevraagd, jubilea enz. kunt 
vinden. Soms is het even zoeken. Ik wist data van mijn pake en 
vond diverse advertenties waarop hij solliciteerde.

2. Douwe Sijbren Veldhuis met een 
varken dat zich nog van niets be-
wust is.

3. De metzelaar van Luyken via 
google Afbeeldingen, Tools, Ge-
bruikersrechten, Gelabeld voor 
hergebruik.

ANTONIA VELDHUIS

http://www.seniorplaza.nl/Fotoos_Oude_Beroepen.htm
http://www.dominees.nl/
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jonge mensen. Ook Nederland telde vele doden. In juni 1918 
bereikt de ziekte ons land, eerst nog in een milde vorm maar 
later dodelijk, door een ernstige longontsteking. In het auto-
biografische ‘Frank van Wezels roemruchte jaren’ schrijft A.M. 
de Jong: ‘Het viel zo pardoes op je lijf soms en de mannen zak-
ten gewoon in het lid in mekaar, zo gezond, zo doodziek.’ Ook 
mijn grootvader werd slachtoffer van deze ziekte en op 30 
november 1918 ’s avonds om half negen is hij in het ziekenhuis 
aan de Haarlemse Maarten van Heemskerkstraat overleden, 
nalatende een weduwe en negen kinderen waarvan acht min-
derjarig. Ik heb hem dus nooit gezien maar in de Militieregis-
ters, die een uitgebreide beschrijving geven van zijn uiterlijk, 
weten we dat hij een slank postuur had, donker blond haar en 
donkerbruine ogen. ’t Was geen lelijke vent, met die mooie gro-
te snor, zo’n één meter 75 lang en keurig gekleed, maar ja, wat 
wil je met zo’n beroep. En daar moet ik het mee doen.

De opname is in Haarlem gemaakt tussen 1892 en 1898 door 
de fotograaf Jan Pieter Louws, waarschijnlijk in zijn atelier 
aan de Smedestraat. De gelegenheid is mij niet bekend maar 
het zou zomaar in 1896 kunnen zijn geweest omdat dat het 
jaar is waarin mijn grootvader van vaders kant – want hij is de 
geportretteerde – in het huwelijk trad.

Cees Barthel

Petrus Johannes Barthel, geboren Haarlem 22 april 1872, 
kleermaker, overleden Haarlem 30 november 1918, zoon van 
Petrus Johannes Barthel (kleermaker, net als velen van zijn 
voorouders) en Petronella Verrijk, trouwt 28 mei 1896 Cor-
nelia Weijers (naar wie ik ben vernoemd), geboren Haarlem 21 
maart 1873, overleden Haarlem 25 februari 1954, dochter van 
Johannes Jacobus Weijers (molenaar) en Dirkje Storm.
Uit dit huwelijk, allen geboren te Haarlem:
1.  Pieter Dirk, geboren, 8 maart 1897. Eén van zijn kleinkin-

deren is een beroemde sterrenkundige.
2.  Cornelia Petronella, geboren 23 oktober 1898.
3.  Dirkje Helena, geboren 24 maart 1901.
4.  Wilhelmina, geboren 9 juni 1902.
5.  Johannes Jacobus, geboren 11 december 1903. Ontvangt in 

1984 postuum het Verzetsherdenkingskruis.
6.  Petronella, geboren 21 mei 1905.
7.  Corstiaan Leendert, geboren 22 juli 1906. De laatste kleer-

maker in deze tak, voor zover ik weet.
8.  Hendrik Christiaan, geboren 23 januari 1908. Overlijdt in 

1934 ten gevolge van een ongeval met zijn motor.
9.  Johanna Frederika, geboren 9 april 1914.
10.  Benjamin, geboren 27 februari 1916.

De Spaanse griep heeft in de jaren 1918-1919 wereldwijd mil-
joenen slachtoffers gekend en deze vielen voornamelijk onder 

Petrus Johannes Barthel
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Antonius van der Jagt, geboren Amsterdam 26 januari 1858 
trouwt Amsterdam 8 mei 1890 Anna Maria Wilhelmina van 
den Bergh, geboren Tiel 8 mei 1850. Opvallend is de voor die 
tijd hoge leeftijd van het bruidspaar, respectievelijk 32 en 40 
jaar oud. Geen van beide is eerder gehuwd geweest.
Uit dit huwelijk:
Antonius Casper van der Jagt, geboren Amsterdam 21 juni 
1894. Hun enige zoon (niet zo verwonderlijk gezien de leeftijd 
van de ouders), mijn grootvader naar wie ik vernoemd ben.

De foto werd zorgvuldig bewaard, door mijn oom, in vloei-
papier omdat hij was gemaakt op een metalen plaatje en de 
afdruk in grafietpoeder er makkelijk afgeveegd zou kunnen 
worden. De kwetsbaarheid van dit procédé is te zien aan de 
kwaliteit van de foto. De foto is waarschijnlijk gemaakt in 
1890, ter gelegenheid van de verloving van het paar dat op 8 
mei 1890 (op de 40e verjaardag van de bruid) in Amsterdam in 
het huwelijk is getreden. Waar en door wie de foto is gemaakt 
weet ik niet.

Ton van der Jagt

Antonius van der Jagt en  
Anna Maria Wilhelmina van den Bergh

PORTRET
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 Ї Floor Meijer: Johan Hendrik Meijer, koopman en kas-
telein. Uitgave Avon Publishing 2016, ISBN 978-90-
8209272-1; 208 p.; ill.; index; info: floor.meijer@euronet.nl.

De auteur neemt het leven en de nakomelingen van de koop-
man en kastelein Johan Hendrik Meijer als uitgangspunt. Zijn 

foto siert de omslag 
van het boek en laat 
een zelfverzekerde man 
met een martiale snor 
zien. Deze Johan Hen-
drik Meijer trouwde in 
1887 in Purmerend met 
Catharine (Trijntje) Pel-
der. Zij begonnen een 
winkel in kruidenierswa-
ren, maar na enige jaren 
maakten ze de overstap 
naar de exploitatie van 
een Koffiehuis. Na enige 
jaren viel het geluk hun 
ten deel en wonnen ze fl 

100.000 (de hoofdprijs) in de staatsloterij.
Naast het leven en het gezin van Johan Hendrik Meijer be-
steedt de auteur ook aandacht aan de herkomst van deze fa-
milie Meijer. Hun roots liggen in Wellingholzhausen een dorp 
in het huidige Nordrhein-Westfalen alwaar in 1789 de groot-
vader van Johan Henrik Meijer werd geboren. Rond 1820 ves-
tigde de familie zich in Beemster.
Het grootste gedeelte van het boek bestaat echter uit de 
parenteel van Johan Hendrik Meijer waarbij de opsomming 
van de geboorte-, trouw- en overlijdensdata van de vele na-
komelingen wordt verlevendigd met veel huwelijks- en ge-
zinsfoto’s. (TB)

 Ї Floor Meijer: Casper Lorenz Himmelreich, koopman en 
marskramer. Uitgave Avon Publishing 2018, ISBN 978-90-
82092738; 290 p.; ill.; index; info: floor.meijer@euronet.nl.

Met een pijp in de mond en de handelswaar op zijn rug prijkt 
Casper Lorenz Himmelreich op de omslag. Zoals zijn naam al 
doet vermoeden is hij afkomstig uit een Duitse familie; zijn 
wieg stond dan ook in Oberkirchen (Pruisen). Hij is omstreeks 
1870 als marskramer naar Nederland gekomen en volgens 
de familie-overlevering door een priester (die eveneens uit 
Oberkirchen afkomstig was) gekoppeld aan een midden-
standsdochter van katholieke huize uit Alkmaar.
Eén van de dochters uit dat huwelijk (Elisabeth) trouwde met 

ene Johan Heinrich Flo-
rentius (Floor) Meijer en 
zij was de oma van de 
auteur. Evenals in het 
boek over Johan Hen-
drik Meijer, beslaat het 
grootste gedeelte van 
het boek uit de paren-
teel van de hoofdper-
soon, Casper Lorenz 
Himmelreich. Ook in 
deze uitgave heeft de 
auteur het overzicht van 
de geboorte-, trouw- en 
overlijdensdata van de 

vele nakomelingen verlevendigd met veel huwelijks- en ge-
zinsfoto’s.
De beide boeken van de heer Floor Meijer zijn keurig verzorgd 
en geven van beide families een mooi inzicht in de roots en 
verwanten van de families Meijer en Himmelreich. (TB)

 Ї Peter van Markus: Genealogie Marcus-van Markus-Mer-
kes en Parenteel van Markus – van Wijck. Uitgaven in ei-
gen beheer, 2012/2016; totaal 270p.; ill.; index.

De familie Markus heeft haar bakermat in het dorpje Asch 
dat behoorde tot de graafschap Buren. Ene Peter Louissen 

van Markus (Markens) 
kocht – samen met zijn 
echtgenote Catherina 
van Wijck – in 1718 een 
‘erfken’, waarvan de 
overdracht plaatsvond 
voor het gerecht van Bu-
ren. In de Genealogie zijn 
voor zes generaties de 
(mannelijke) nakomelin-
gen van genoemde Peter 
Louissen van Markus 
opgenomen. In het twee-
de gedeelte van de dit 
boekwerk volgt een aan-
tal onderwerpen waarin 

meerdere familieleden of opvolgende generaties figureren, 
zoals het Waterschap Heycop en de Taatschendijk in Utrecht.
In de Parenteel zijn vijf generaties nageslacht van Peter Lou-
issen van Markus en Catharina van Wijck op een overzichte-

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 

mailto:floor.meijer@euronet.nl
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lijke wijze vermeld. De geboortedata van de laatst vermelde 
generatie bestrijkt de periode van circa 1850 tot circa 1900. 
Slechts van een beperkt aantal van familieleden zijn foto’s 
opgenomen, aangezien van velen geen fotomateriaal beschik-
baar was. (TB)

 Ї Jaap Schneider: Op zoek naar de wortels van de familie 
Schneider. Uitgave in eigen beheer, Zoetermeer 2016; 
150 p.; ill.; geen index.

Na bijna 55 jaar genealogisch onderzoek heeft Jaap Schneider 
zijn onderzoeksresultaten gepubliceerd in een boek over de 

familie Schneider. Het is 
een goede zaak dat ook 
amateur genealogen de 
moeite nemen om hun  
resultaten - die in dit ge-
val waren vastgelegd in 
een aantal ‘ringbanden’ 
- te digitaliseren en ver-
volgens te publiceren.
De oudst bekende 
Schnei der is ene Adam 
Schneider die in 1671 
zijn zoon laat dopen in 
Planig bij Bad Kreuznach 
(Duitsland). Omstreeks 
1783 vertrok zijn achter-

kleinzoon(Johan Jacob Schneider) naar Amsterdam alwaar 
hij trouwde met Anna Catherina Bracht, die afkomstig was 
uit Mengeringhausen, (in Waldek Pyrmont). In een aantal 
hoofdstukken (18 stuks) beschrijft de auteur de levens van 
zijn voorvaderen en hun naaste familieleden. Maar ook is 
er aandacht voor de steden en dorpen waar ze woonden, de 
beroepen die ze uitoefenden en voor de voorouders van hun 
echtgenoten.
Deze veelheid van informatie had wat meer structuur kun-
nen hebben, waardoor het boek wat minder rommelig zou 
overkomen. De vele verhalen over de ooms en de oud-ooms 
van de auteur maakt het echter tot een echt familieboek. De 
familiegeschiedenis wordt afgesloten met de kwartierstaat 
van de auteur, waarbij helaas wordt afgeweken van de ge-
bruikelijke Kekulé nummering. (TB)

 Ї Gerard Smallegange: Leven op ’t Hof, mensen en bees-
ten op Zeeuwse boerderijen. Uitgeverij De Koperen Tuin, 
Goes; ISBN 90-72138-00-7, 144 p.; ill; geen index.

Het derde en laatste boek van Gerard Smallegange over his-
torische Zeeuwse boerderijen gaat vooral over de mensen en 
dieren die hierop leven of hebben geleefd. Het zijn verhalen 
over karakteristieke mannen en vrouwen; bescheiden mensen 
in het algemeen die pas gaan vertellen als ze je vertrouwen. In 
Leven op ’t Hof komen deze verhalen onverkort aan de orde 

met allerlei foto’s die het 
geheel verlevendigen.
De auteur verhaalt aller-
lei bijzonderheden over 
hoeves en erven, zoals 
(uitneembare) schuren, 
de verschillende dialec-
ten, rietdeksystemen en 
boerengebruiken. Soms 
vertelden oude mensen 
hem spookverhalen of 
een niet zo fraaie fami-
liegeschiedenis. En het 
gaat ook over de dieren 

die vroeger een grote rol speelden op de oude en veerijke 
hoeves. Het heeft allemaal en plaats gekregen in dit derde 
fraai uitgevoerde boek dat eigenlijk een lange ballade is over 
het wel en wee van Zeeuwse boerinnen en boeren in hun his-
torische leefomgeving. (TB)

 Ї Saakje I. Zwart: Zwart en Schuurmans van Warga, kwar-
tierstaten van Theunis Pieters Zwart en Idske Wouters 
Schuurman, Wageningen 2019, ISBN 978-94-93102-18-7, 
168 p. ill, index. Info: sizwart@kpn.mail.nl.

De hoofdpersoenen in dit boek zijn de grootouders van de 
auteur, te weten Theunis Pieters Zwart en Idske Wouters 

Schuurman. Van beiden 
is een kwartierstaat in 
tabelvorm opgenomen, 
aangevuld met korte le-
vensbeschrijvingen van 
de voorouders en de sa-
menstelling van hun ge-
zinnen. Zo mogelijk zijn 
ook afbeeldingen en an-
dere gegevens van deze 
voorouders vermeld.
Theunis Pieter Zwart 
die in 1866 werd gebo-
ren op een boerderij ge-
legen tussen Warga en 
Leeuwarden, trouwde in 

1890 met Idske Wouters Schuurman. Idskes ouders kwamen 
- in tegenstelling tot de ouders van Theunis - beide uit welge-
stelde boerenfamilies die door erfenissen hun bezit behoor-
lijk zagen groeien. Het was dan ook ongebruikelijk dat Idske 
trouwde met Pieter, die weliswaar intelligent was, maar geen 
bezittingen meebracht in hun huwelijk. Kennelijk zag Isdkes 
vader wel wat in de kleine donkeren man, die Theunis was, en 
met zijn hulp begonnen ze na hun huwelijk in 1890 op hun eer-
ste boerderijtje in Warstens. (TB)
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Alkmadders, jg. 36, 2018 nr. 143. S. Bouwmeester: Het veiling-
wezen in Roelofarendsveen [van der Meer, Hölscher]; D. van 
der Meer: Verhalentafel over de middenstand [Olijerhoek, 
Spierenburg, van der Fits, Biemond]; A. Turk: Bijgeloof in Oud 
Alkemade: tekens en symbolen; F. Olijerhoek: Op bezoek bij 
Lineke en Lex Muskens [interview].

Amstel Mare, jg. 29, 2018 nr. 110. G. van der Mije-Rudolphus, 
M. van Munster: Amstelveense hongerwinterkinderen [histo-
rie, herinneringen]; J.-J. Mellegers: Rijwielhandel en fietsrepa-
ratie Zegwaard in de Dorpsstraat na 81 jaar gesloten [inter-
view]; M. van Munster: ‘t Jagershuis blijft een rijksmonument 
[herberg sinds 1614; uitbater 1864 fam. Compier, basis voor 
aannemingsbedrijf; gevolgd door interview met 3 kinderen 
Compier].

Amstelodamum, jaarboek 2018. Geheel gewijd aan de Oude 
Kerk van Amsterdam.
Amstelodamum, jg. 105, 2018-4. M. de Roever: Een ‘silveren 
taeffel’ van Johannes Lutma [(1587-1669), zilversmid, opdracht 
1638; Maria de Medici, Roelants, van der Hoeven, de Bie, van 
Vianen]; L. van Hasselt: Ziekte, zeilen en andere zaken [dag-
boek uit 1835 van koopman C.P. (Piet) van Eeghen, (1816-1889)].

De Angstelkroniek, 2018 nr. 50. Speciale editie 50 jaar OVAB. 
Ondernemen in Abcoude en Baambrugge [o.a. 3 gen. Koot in 
Abcoude]; 

Aold Hoksebarge, jg. 51, 2018-3. E. Ooink: Waar zijn de mar-
keboeken van Haaksbergen gebleven? [ooit 6 marken; mar-
keverdeling tussen 1838-1909, de laatste in 1963; belangrijke 
bron voor onderzoek]; H. Slotman: Blankenburgerstraat (16): 
huisnummers 175 en 176 [Langezaal, Wissink, Boevink, ter 
Woerst, Waanders, Leussink].
 Idem, 2018-4. E. Ooink: Heidevelden in Haaksbergen, res-
tant vroegere markegrond; C. Wentink: Een doktershuis aan 
de Enschedesestraat [Freeve]; E. Brinckman: Varen op de 
Schipbeek/Buurserbeek in de jaren tussen 1400 tot 1900 [van 
der Sluis, Bloemendaal, Dumbar]; H. Slotman: Blankenburger-
straat huis 174 op de Kaart van 1830 (17) [verv.; Tijas, Janson, 
Waanders, Leusink, Harbers, Frankenhuis].

Archievenblad, jg. 122, 2018-7. R. Bisscheroux: Identiteit en 
het collectieve geheugen van de samenleving; J. van der Nat, 
M. Ras: Netwerk Digitaal Erfgoed (1).
 Idem, 2018-9. E. van den Hurk-van ‘t Klooster: Een uitge-
storven beeldbank? [gevolgen AVG]; M. Hellema: Erfgoed 
eenvoudiger zoeken en vinden [digitaal netwerk erfgoedinfor-
matie]; R. Keijser, H. Jansen: Omgaan met auteursrecht: een 
praktijkvoorbeeld.
 Idem, 2018-10. J. Romijn-Wixley e.a.: De virtuele archivaris: 
voorsorteren op de archiefsector van de toekomst; J. Pad-
mos: Klip en klaar bestaat niet bij de AVG. Leergang Privacy 
helpt omgaan met persoonsgegevens; J. Sanders: De mythe 
voorbij: stichter Lieve Vrouwe Broederschap bestond echt 
[1318; Gerard van Uden, schepen van Den Bosch 1317-1319, ver-
bleef als klerk bij de familie Berthout in Mechelen 1297-1300, 
schout van Antwerpen 1308-1312, wapenafb.; van Benthem, 
Presel].

Arent thoe Boecop, jg. 2018 nr. 108. Geheel gewijd aan de 
‘Rechtspraak in Elburg’ [periode ca. 1233-1811, de vrijwil-

lige, de civiele en de 
criminele rechtspraak, 
summier de periode 
1811-1871 met de vrede-
rechter en de kanton-
rechter; met voorbeel-
den; Mouwe, Rijnvisch, 
Sandberg, Nosberg, 
Peurs, van der Horst, 
van de Linde, van der 
Maaten, van Domp-
seler, Vos, van Olden-

barnevelt, van Hoeclum, van de Greven, van Hulsen, van 
Someren, van Elderbeek, van de Garst, wapen Feith, Hul-
leman].
 Idem, 2018 nr. 109. Themanummer Het memorabele jaar 
1918 [verkiezingen, Zuiderzeewet, Spaanse griep en WOI; 
lijsten geboorten, huwelijken en overledenen in 1918; veel 
portret- en familiefoto’s; familiegeschiedenis Hopman-Pruis 
(interview 1985), Karssen; familiegeschiedenis auteur Harm-
Westerink (1914-2013)].

Enkele gebruikte afkortingen: 
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst 
Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980CB Bunnik, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aanmaak 
van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschriften wor-
den niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oos-
tenrijk, Zwitserland) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk) en  
Rob Dix (Nederland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika en coördinator).

TIJDSCHRIFTEN
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De Aschpotter [Sassenheim], jg. 22, 2018 nr. 43. G. Overvliet: 
Een opmerkelijke postwissel uit 1912 [familie Kruijff, 4 gen. 
1785-1899; Leenslag, van Waveren, van Dam]; M. Tibboel: 
Weltevreden/Kastanjelaan [interview met Jan van Velzen]; J. 
Bergman: Sassenheim: emigratie in de jaren 1883 t/m 1944 
en 1945 t/m 1965 [historisch overzicht; Staring]; A. Lelijveld: 
Portret uitgelicht [J.A. van der Voort (1880-1945), directeur 
bloembollenbedrijf en kerkmeester].

Asperensche Courant, 2018. Jubileumuitgave 40-j. H. Renes: 
Asperen, een stad van boeren [stadswording, kadastrale plat-
tegrond, boerderijen en burgerhuizen]; Aanwinsten fotoar-
chief; Herinnering aan de Vooruitgang; Het Fregat ‘Asperen’.

De Baron, jg. 2, 2018-4. J. Honders: Een dijk, een hek en een 
eeuwenoude naam [van Lynden, 1318-1408; van Hoekelum]; 
K. van den Berg: Betuwse barensweeën [over bijgeloof, baak-
sters en bijslaap]; M. van Oosten: Kwartierblad Cornelis Dries 
Tap [(1887-1919); Sipman, Speijers, Costermans, de Kat].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 24, 2018-2. R. Hopster: ‘t Won-
dertje, altijd vers [familie- en bedrijfsgeschiedenis, eiergroot-
handel 1929-1996; Boon, Jak, Roskam, Vermunt]; H. van Mid-
delaar: Een Arnhems meisje als evacué in Hoogland (2) [verv. 
oorlogsherinneringen].
 Idem, 2018-3. A. Huurdeman: Als boerenjongen te mogen 
doorleren [jeugdherinneringen, boerderij Laurenburg; Huur-
deman, Voorburg, Thijmense, van den Heuvel]; C. van Loen: 
Boerderij Keulen en zijn bewoners [middeleeuwse boeren-
plaats; Reijerse, van de Wolfshaar, van de Hoef, van Loen, 
Traa].
 
Bie t Schildt [Siddeburen e.o.], jg. 18, 2018-2. A. Wildeman: In 
gesprek over Yusuf Ali uit Pakistan [†1997, kunstschilder die 
sinds 1963 in Siddeburen woonde; herinneringen; Damsma]; 
E.W. Wind: Het Ufkenhuis in Siddeburen [verzorgingshuis, ver-
noemd naar de oude borg van Ufkens]; R. van Eerden: Tivoli 
Siddeburen (4) [slot]; K. Gräper: Windvlaag des Doods [Spaan-
se griep in Slochteren 1918].

Bolswards Historie, jg. 8, 2018 nr. 15. J.J. Sangers: Fedde van 
der Spoel, 1877-1952 - Toneelspeler met allure [levensschets]; 
P. Mulder: C.H. Peters, een Bolswarder architect die rijks-
bouwmeester werd [connecties en grepen uit zijn werk]; R. 
Plantinga: De Bolswarder Zuivelschool: een brandpunt van 
verandering [historie]; J. Keuvelaar: Een schipper uit Bolsward 
[van den Oever; Engelse connecties].

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten stichting, jg. 40-43, 
sept. 2018. Special over Sedan [onder andere De heren van 
Sedan; de la Marck (met stamreeks 12 gen.), Brézé, de la Tour 
d’Auvergne, van Nassau, Richelieu, Napoleon].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 34, 2018-2. N. Verhagen: 
Frederik van Eeden in Europa [psycholoog, spiritist, socia-
list en wereldverbeteraar; Grönloh]; V. Pinto-Masis: Bussum 

in het Europa van om-
streeks 1900 [kunsten, 
Jugendstil; Wiggers de 
Vries]; M. van der Heide: 
Belgische vluchtelingen 
in de Eerste Wereldoor-
log [algemeen; de Clercq 
(1877-1932)]; P. Joseph: 
Op de vlucht door Eu-
ropa [oorlogsdagboek, 
omgezet in een docu-
mentaire, met valse 
identiteitsbewijzen; Jo-
seph]; N. Verhagen: Bus-
sum helpt Groesbeek.

Dwars Op [Voorhout], jg. 21, 2018 nr. 63. K. den Elzen: Kruide-
niers van Steijn en van Dam Koloniale Waren en Comesti-
bles [historie familiebedrijf, kwartierstaat van Dam: 31 kwn.; 
Noordergraaf, Alkemade, van Herk, Koemans]; K. den Elzen: 
Zuster Maria Cosma. Indisch oorlogsslachtoffer [1895-1944; 
van Schooten]; Buitenplaats Schoord rond 1840 [van der 
Klucht/Cluft, Soetbrood Piccardt, Coster van Voorhout]; A. 
Deutekom: De Noordwijkerhoek. Al eeuwenlang een belang-
rijk verkeerspunt [Haarlemmertrekvaart, herberg 1779]; M. 
van Buul: Leo van den Berg, de Knorst [slagerij, familiebe-
drijf]; K. den Elzen: Van den Berch van Heemstede [ther Poir-
ten/Poirtman, Roelants; familiewapen].

Eigen Perk [Hilversum], 2018-3. I. de Ronde: Sibrandus Stra-
tingh Tresling (1836-1897) [huisarts en zenuwarts, sociaal 
bewogen; Haakma, Tonckens, Lunsingh Kymmell]; A. Kos: De 
kaart van Perk [regeling 1843]; J. Reichardt: ‘Een zeer verdien-
stelijke plafondschildering’ [Rietbergen, Brouwer, Stortenbe-
ker].

Geestgronden [Egmond], jg. 25, 2018-2/3. G. Zwaan: De Eg-
mondse Buul [gemene kas voor de visserij 1748; nieuwe de-
tails over het vissersleven; Coenders, Buijs, Glas, Cooper, 
Vink, Planteijt]; K. Floor: Blekerijen in Egmond [historisch 
overzicht]; J. Veenhuysen: Op zoek naar Egmont [over Lamo-
raal; aanleiding tot executie]; H. Stam: Van Visserij naar koop-
vaardij [herinneringen]; J. Zoon: Opa Arie en Gari Melchers 
[kunstschilder en zijn model]; R. Leijen: Graaf Lamoraal van 
Egmont (1522-1568) [herdenkingen en penningen].

Gen. [CBG], jg. 24, 2018-3. D. Gabb: Het beloofde ‘Grote Zuid-
land’ [emigratie Amsterdam-Australië rond 1900; Roelofs, 
Lecker, de Vries]; M. Meima, J. de Koning: Garmt Meima en 
de emancipatie van de kleine luyden; R. van Drie: DNA voor 
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Dummies [tekst en uitleg in 10 stappen in begrijpelijke taal; 
schema centimorgan eenheid bij bepaalde familierelatie]; E. 
Leijs: Vaders vinden [met behulp van DNA]; H. Breuer: Lode-
wina Schey (1671-1747). Het DNA dat nooit werd doorgegeven; 
W. Penninx: Mijn naam is jouw naam [hoe Y-DNA kan helpen 
bij stamboomonderzoek; Penninc]; B. Lenselink: Vissen naar 
neven en nichten [autosomaal DNA- en kwartierstaatonder-
zoek]; P. van der Woude: De zoektocht naar mijn pake [fami-
liegeheim met behulp van DNA ontrafelt]; M. Larmuseau: Drie 
DNA-mythes doorgeprikt [de hoge historische koekoeks-
graad, Spaans DNA in de Nederlanden en de aanwijzing van 
de herkomstregio]; W. Schackman: ‘Verachterde en door el-
lende verlaagde menschen’ 19e eeuws beschavingsoffensief; 
Maatschappij van Weldadigheid]; T. Stokkink: De notaris en de 
vondeling [WOI, zoekgeraakte Belgische baby door notaris-
familie opgevangen; terugkeer in Vlaamse familie; Borret, de 
Sobrie]; G. van Breugel: Terroris terror [wapen van Rossem/
Rossum].
 Idem, 2018-4. J. Verkleij: Door de bliksem verenigd [Veen-
huizen 17 mei 1910; Seket, Hulscher, Ederzeel]; S. Leclercq: 

Een schitterende bron 
[archief Diamantwer-
kers Bond, in stadsar-
chief Amsterdam; o.a. 
lidmaatschaps- en leer-
lingenkaarten met naam, 
geboortedatum, adres, 
periode, vakgroep etc.]; 
R. Habiboe: op de grens 
van Indisch Nederland 
en de Molukken [onder-
zoek herkomst gecom-
bineerde familienaam; 
Vigeleyn Nikijuluw, 
Brouwer]; L. de Bruijn, Y. 
Prins: Papoea in Sassen-

heim [levensverhaal]; R. de Neve: Ronkende namen en titels 
[onderzoek familienamen in Ned.-Indië]; T. van Egten: Terug 
naar het voorouderlijke dorp [Chinees genealogisch onder-
zoek in Ned.-Indië en China; het King Koan archief van de Chi-
nese Raad te Batavia, spelling namen en weergave in karak-
ters; Tjan, Oe]; E. Godin: Een beladen geschiedenis [koloniaal 
verleden familie Godin]; M. Fornerod: Een verstrengelde band 
[Indisch DNA, een ontdekkingstocht]; M. Letterie: Tussen feit 
en fictie [familiegeschiedenis van een ander beschrijven; 
Mackenzie, Swart, Meijer]; M. Napolitano: De ins en outs van 
Delpher [niet alleen databank van kranten, maar van gedi-
gitaliseerde tekstcollecties uit de 15e-21e eeuw; hoe werkt 
het en wat kun je er mee; auteursrecht]; M. Larmuseau: Een 
stamboom voor een Fries foutje [hartfalen; onderzoek DNA 
en erfelijke ziekte]; J. van Geldorp: Genealoog door blikse-
minslag [de Veermolen te Penningsveer bij Haarlemmerliede, 
1899; Koek, Jukes, Toornënd]; G. van Breugel: Zeeuw gezocht: 
Peckius [wapenkunde; Peck, Monnix, de Bije, de Lannoy, 
Weytsen].

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 26, 2018-4. J.W. Koten: de 
Nederlandse badcultuur in de 19e eeuw [algemeen overzicht]; 
D. Kranen: Toen nog veel sterfte ten gevolge van kinderpok-
ken [18e eeuw; Attenhove]; B. Bal: Tips voor het transcriberen; 
A. Neggers: Dirck is Theodorus [afleiding voornamen]; R.K. 
Vennik: Lief en leed van de Remonstrantse predikant Johan-
nes Andreas Koenerding (1590-1657) en zijn gezin [verhalen 
familiegeschiedenis over 2 generaties]; H.M. Lups: Beroepen 
van vroeger [Zetmeijer-Zijdesteker]; D. van Herk: Het stre-
ven naar waarheidsgetrouwe informatie [over checken van 
bronnen, rol internet, het herkennen van nepnieuws of mislei-
dende informatie en het bewijzen dat een bron betrouwbaar 
is; dit naar aanleiding van de afbeelding van Sneevliet op een 
Chinees 100 Yan biljet]; Wapenregister [8 wapens].

Genealogysk Jierboek 2018. J. de Vries: Bruinsma en Hylc-
kema van Warns [parenteel Bruinsma, met wapen, 9 gen., 1543-

1855; Regneris Jouckonis 
Warnensis, de Vries, Oos-
tenveld, Dúnkerken, Ae-
minga, Vrijthof, Domps-
ma; parenteel Hylckema, 
6 gen., 1588-1747; Heer-
ma, Hettinga, Hoytema, 
Gales, Lely]; P.J.C. Ele-
ma: Libarius [betekenis: 
koekenbakker; 6 gen., 
1616-1803; Galama, Groo-
temaat, Sittert, Crom-
menie, van de Velde]; G. 
van der Plaats: Voor- en 
nageslacht van Aechje 
Heres (ca. 1703-1788) op 
de Kleinegeest onder 

Tietjerk [uit Westernijkerk; A. kwartierstaat, 4 gen., 13 kwn. 
uit Menaldum, Berlikum en Het Bildt; en B. parenteel, 4 gen., 
1703-1811; Algera, Veninga, Stienstra, Roo(r)da, van der Wou-
de]; H. Zeinstra(†): Titus Brandsma III [kwst. vanaf grootva-
der Postma (1815-1884), 15 gen.; de Jong, Engwerda, Banga-
ma, Rollema, Wigmana, Hoytema, Popta, Bootsum (1511)]; 
P. Nieuwland: De verkoping van de laatste Friese klooster-
goederen [in 1580 door Gedeputeerde Staten in beheer ge-
nomen, verkoop tussen 1624-1644; volledige transcriptie 
van de lijst uit 1644 per grietenij en dorp, kopers (323) en 
grootte percelen in pondematen]; FRfH: Wapenregistraasje 
[wapens van diverse bronnen, Bildtse wapens in Harlingen, 
familiewapens; Ecoma, Hoeksma, van Staveren, Bethlehem, 
Bijlsma, Boelstra, Bosma, Braaksma, C(K)uperus, Slim, Was-
senaar].

Geschiedenis van Ursem, jg. 38, 2018-2. A. & C. Braas: Twee- 
en drielingen in Ursem (1) [Braas, Borst, Stam, Dignum, Groot, 
Koeckhoven, Meester, Mulder, Kenter, Munster, Niele, Vendel 
en Vet]; Drie bedrijvige families Borst op Ursem [verhalende 
familiegeschiedenis; Bakker, de Haan, Verbart, Koppes]; 50 
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jaar Muziekvereniging Ursem [historie; Stuijt, Appel, Broer-
tjes, Oudejans]; Familie Nicolai in het postkantoor [posthisto-
rie].

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 26, 2018 nr. 77. P. Maat: Hil-
legomse winkel- en bedrijfsorders op oude briefkaarten (1) 
[van Manum, Flentrop, Nieberding]; A. Maas: Een Hillegoms 
poëziealbum [van Hummel, Denekamp]; W. Koops, M. Bultink: 
Wordt villa Casa cara ofwel Santwijck een monument [uit de 
bloeitijd van de bloembollenwereld; Veldhuyzen van Zanten].

Heemkunde Hattem, 2018 nr. 156. E. de Jonge: Hattem in de 
17e eeuw (9) [strijd om de Katentol 1597-1612]; Klaas Toornstra, 

burgemeester van 
Hattem; G.J. Liefers: 
Tweestrijd in hervormd 
Hattem (1) [1906-1920; 
richtingenstrijd]; Ge-
schiedenis van de accor-
deon- en mandolinever-
eniging IDUNA; M. van 
der Leeuw: Historisch 
kadaster van het sche-
pendom van Hattem (24) 
[Ackerpoel, Winkelaar, 
Torssink, Heijlever, Mul-
der/Muller].

Idem, 2018 nr. 157. 
G.J. Liefers: Tweestrijd 

in hervormd Hattem (2) [verv.; van Ingen, Koldewijn, Israël, Lie-
fers, Paap]; G. Kouwenhoven: Oorlog en inkwartiering, geen 
kermis, opstootje, besmettelijke ziekte, postkantoor en te-
legraaf en dat alles in 1870 en 1871 [Schipper, Borst, Veluwen-
kamp, Tromp]; G. Libert: De kooi van Van Wassenaar [=Jan II 
vW., heer van Wassenaer en burggraaf van Leiden, gevangen 
gezet in een grote kooi in de Dikke Tinne te Hattem 1512, vrij-
gelaten na betaling van 20.000 goudguldens door de stad Am-
sterdam in 1514]; E. de Jonge: Hattem in de Tachtigjarige oorlog 
(1568-1648) [historische schets]; M. van der Leeuw: Historisch 
kadaster van het schependom van Hattem (25) [van Wesop, 
van Welbergen, Vinkenbrink, Blom, Ripperbant, Souman]; Fo-
toarchief [schoolfoto’s met namen, 1904, 1918, 1925].

Heemtijdinghen, jg. 54, 2018-3. N. Stoppelenburg: Een tim-
mermansfamilie Van Wijngaarden in Woerden en Oudewater 
[familiegeschiedenis vanaf 1745-1924; van den Heuvel, van 
Nood, Kastelein, Vreedenburgh]; T. Versélewel de Witt Hamer: 
Commanderijen van de Johannieter Orde (3): Waarder [1293-
1672; boerderijen]; J. van Es: Schans bij Linschoten [historie]; 
F. van Rooijen: De vroegere buitenplaats Noordborgh in Har-
melen [lijst eigenaren <1697-1955; Mosch, van Noortwijk, van 
Cleeff, Zaal]. 

Heerlijck Ni-js [Wehl], 2018 nr. 65. W. Berendsen: Van Barne-
veld van Mathena [verv.; goederenbezit en historie 1884-

1944]; T. Berendsen-Versteeg: Mooie herinneringen aan Wehl... 
[interview met ds. Joop Jansen Schoonhoven]; W. Alofs: Pries-
tergraven op de RK Begraafplaats Wehl [13 graven]; Red.: Tijd-
schrift voor onze broeders in missie en vaderland (2) [verv.].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 24, 2018-3. Wapenregistraties [Cor-
nelius, van der Oest, de Goffau, Landgraf, de Rooij, Heester-
man, Holtrust, Schaaij, Ouwerkerk, de Boer, Walgemoed]; T. 
Metselaars: Heraldiek zonder grenzen: op zoek naar de gren-
zen van de heraldiek (1); J.A. de Boo: Adolf Pathuis en het ge-
meentewapen van Meeden.; H, van Heijningen: Oosthem: be-
wapend-bevlagd-bewimpeld.
 Idem, 2018-4. T. Metselaars: Heraldiek zonder gren-
zen: op zoek naar de grenzen van de heraldiek (2) [verv.; over 
schildhouders, voetstuk, helm, kroon en baldakijn, semi- en 
schijn-heraldische wapens, niet-heraldische emblemen, kran-
sen; geopolitieke noties, verspreiding].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 35, 2018-3. W. Fecken: Het 
Kerkje aan het Zuidereinde [gesticht 1839; historie lokale 
Afscheiding; Poeraat Schimmel, Reijmerink, Zeelt]; G. van 
Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [Hollands End 5, rijksmonu-
ment; Wiggers].

Historische Kring Eemnes, jg. 40, 2018-3. H. van Hees e.a.: 
Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen (5) [verv.; de Kuin-
der, van der Heiden, van IJken; met interviews]; H. van Hees: 
Belgische vluchtelingen in Eemnes in de periode 1914-1918 
[met naamlijst, data en herkomst van 21 bejaarden]; H. van 
Hees: Pater Thomas van den Brink. Aalmoezenier der Belgen 
in het Gooi e.o.; W. van IJken: Belgische militairen deserteren 
en vluchten naar Nederland [met naamlijst geïnterneerden 
in Eemnes 1917-1918, data en bijzonderheden]; H. van Hees: 
Tragiek in het gezin Seghers, Belgische vluchtelingen in Eem-
nes; J. Groeneveld: Eemnes ontsnapte aan een catastrofe 
[crashlocatie; Ransom].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 45, 2018 nr. 201. J. Glijn: 
Beurtschippers langs de ‘s-Gravelandsevaart [historie; Por-
tengen, Sax]; J. Mol: Het tweehonderdste nummer (2) [verv.; 
terugblik]; G. Klijn: een tuchthuisboef als voorouder (1) [Klaas 
Jacobsz Klijn *1713, turfarbeider, steekt Evert Jansz Pos met 
een otterspeer 1755; straf: 20 jaar tuchthuis]; A. de Kloet: Uit-
kijktoren een toeristische attractie [historie].
 Idem, 2018 nr. 202. J. de Kloet, C. Lam: Piet Wingelaar ver-
telt [interview; Rempe, Lamme, Stoker]; J. Mol: het Tweehon-
derdste Nummer (3) [verv.].

Historisch Purmerend, 2018 nr. 48. P. Hartog: Siemer in Pur-
merend, stukadoorsfamilie uit Duitsland [uit Wardenburg, 
1848; 3 gen.]; K. Kwadijk: De Tien Gemeenten [verzorgingste-
huis, historie 1968-2018]; J. Otsen: Bernardus Bosch niet ge-
wenst in Purmerend [(1746-1803), de Dolle Diemer dominee; 
e.v. Adriana van Neck]; B. de Lange: De ‘Stuiters’ van de Pur-
merendse architect Jan Stuyt [(1868-1934), leven en werk]; 
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J. Otsen: Jan Adriaansz 
Leeghwater in Purme-
rend [(1575-?), timmer-
man, molenmaker, water-
bouwkundige, landmeter 
en uurwerkmaker]; C. de 
Wit: Het snoepwinkeltje 
van Antje Kalf [herin-
neringen]; J. Otsen: Hoe 
de naam Rins verdween 
uit Purmerend [aldaar 
bekend 1705-1934; alias 
Klok]; C. Oud: Zeilsche-
pen te Purmerend op het 

eind van de 19e eeuw [herinneringen]; B. Vlak-Mol: Een ‘Ter-
schellinger’ in Purmerend: Mr. Jan Lieuwen [(1905-1996), ad-
vocaat en procureur; korte biografie]; J. Otsen: J.G. Schulting, 
stadarchivaris van Purmerend [(1904-1973), korte biografie]; L. 
Zoon: Nieuws uit het Waterlands archief.

Jaarboek Hist. Ver. Rijswijk, 2018. A. Struijk: De herberg ‘Het 
Haantje’ [17e-19e eeuw; kaatsbaan; van Houten, Croeser, van 
der Does, Hoogeveen alias Donck, van Zeestraten, Speer, van 
Roijesteijn, van den Akker, Haket]; H. van Putten: Buitenplaats 
Hofrust [historie; de Buyser, Graswinckel, van Geen]; R.A. van 
der Spiegel: De Waterloze in Rijswijk [historie grenssloot; 
tiendblokken; uten Weer (1324), van der Burch]; F. Holtkamp: 
Op excursie naar Rijswijk in 1668 [gids: Jacob van der Does, 
exm. van den Honert]; W. van der Ende: Honderd jaar geleden 
[einde WO I]; F. Holtkamp: Een sociaal experiment in Rijswijk 
[Denen in Rijswijk 1904; coöperatie Westerbro; van Eeden, 
Meyboom, Bokkes]; M. Thieleman: Rijswijkse klarinettist bij 
Canadese ‘Mounties’ [G. van Veldhoven (1937-2018)]; M. Thie-
leman: Alexander Oosten: halve eeuw passievolle vioolbouw 
[interview].

De Kleine Meijerij [Oisterwijk e.o.], jg. 69, 2018-3. J. Smits: 
Over Carel Itschert en zijn schilderijen [(1876-1936), kunst-
schilder; leven en werk]; Th. van Dooren: De kasboeken van 
klompenmakerij van Brunschot te Esch 1895-1920; F. Goris: 
Moergestelse schoenmakersgezellen en hun ‘oudste wet-
boek’ [gildeboek teruggevonden 1892 en weer verdwenen 
1903; Baaten]; A. van Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 
1914-1918 (19): Oisterwijk (4) [van de Wouw, van Tetering, 
Leemans].
 Idem, 2018-4. M. van der Waals: Voor radio: de radiowin-
kel [herinneringen aan Piet van der Wiel, radio-, electro- en 
uurwerkwinkelier; met kwst. 31 kwn., Schampers, Schreppers, 
Rooijackers, Massuger]; H. Haen: Een Udenhouts slachtoffer 
van de prijsbeheersing in 1944 [Lanslots]; M. van der Waals: 
Moergestel, de schoenen, de schoenmakers en het industri-
eel erfgoed [AVANG, museum; Wolfs, van Bommel]; A. van 
Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918 (20 en slot) 
[verv.; Brekelmans, van den Bijgaart]; J. van der Loo: Uden-
houtse historie uit een container [oude boekhouding van ijzer-

handel Van Mackelenbergh 1862-1925 uit afvalcontainer ge-
vist; den Ouden, van de Plas, van Vugt, Kruissen, Berkelmans].

Kringblad [Bemmel], jg. 28, 2018-3. G. van Elk: De jongens-
school en het meestershuis (1): 1874-1933 [historie; van Soest, 

Jolivet, Akkermans]; E. 
Damen: Het goed en 
kwaad van de oorlog 
[wat het doet met de 
familie]; P. Oostervink, 
J. Pelsdonk: T.M. Roest, 
‘kasteelheer’ van de Kin-
kelenburg (1853-1858) 
[Domis, Nobel, Fremery]; 
A. van Oijen-Brussen: 
Het leven van Dineke 
Peren (3); R. Haegens, A. 
Stuart: Huize Kamtsjat-
ka en Jan Panjoel; V. 
Hulman, R. Haegens: 
Herberg, hofstede, war-

moezerij en café Het Hemeltje [historie 19e-20e eeuw; Neijen-
hoff, Natrop, van Dinteren]; R. Derksen: Rudolph Spitzen, vijf-
de burgemeester van Bemmel (1856-1860) [met gezinsblad 13 
kinderen]; Van Rimboe tot rimboe (3) [verv.].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 52, 2018-4. K. van Schaik: Fruit-
teelt in en rond Wijk bij Duurstede in de 17e en 18e eeuw [his-
torisch overzicht; fruitsoorten, handel]; C. Huitema: David 
Zuiderhoek 40 jaar in Houten [architect nieuwbouwwijk Den 
Oord II]; H. Smit: De evacuaties van mei 1940 in het Kromme 
Rijngebied [historie].

Krommenieër Kroniek, 2018 nr. 91. A. Rijks-Leguijt: Het Wei-
ver vanaf ca. 1600-1950 [historie dwarsweg met huisjes; Mo-

lenaer, Dekker, van As-
sum, Pampier, Lakeman, 
Groot, Busch, Leguijt; 
lijst bewoners met be-
roepen 1900/10].
 Idem, 2018 nr. 92. J. van 
der Weide: Het huis 
met het kruis, Noorder-
hoofdstraat 74 Krom-
menie [18e eeuw; Crook, 
Brugman, Groen, Kuiper, 
Groot]; E. Rozemeijer: 
Van Zaanen: van klok-
kenmaker tot juwelier 
[3 gen., 1881-heden]; H. 
Lieshout: Van zwemmen 

binnen omheining in de Vaart naar baden in luxe; J. van Vlaan-
deren: Een epidemie houdt huis [1871-1873; 3 gen. Korver; Zijp, 
van der Woude, Knol].
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De Kroniek [Graft-de Rijp], jg. 35, 2018-4. D.Aten: Jacob Kuij-
per en Neeltje Vader [portretten gerestaureerd, schilder 
Klaas Weeshoff, 1842; familiegeschiedenis]; M. de Jong-de 
Herder: Fotograaf Dirk de Herder woonde aan het Oosteinde 
[(1914-2003), familiehistorie]; F. Hoek: Siekman & Siekman 
[verhalende familiegeschiedenis over 5 gen., ca. 1710-heden]; 
L. Vrakking: Als een spin in het web [interview met scheidend 
conservator J. Mulder].

Kroniek Stad en Lande [Schouwen-Duiveland], 2018. R. 
Schats: Van Land naar Stad. De skeletten van Klaaskinderker-

ke in context [skeleton-
derzoek als bron voor 
lichamelijke gesteldheid 
in de middeleeuwen]; T. 
van Dodewaard: Zierik-
zee, zijn geschiedenis 
aan de Oostzee [de stad 
was geen Hanzestad 
maar maakte wel deel 
uit van het handels-
netwerk van de Hanze; 
recht (vitte) op Schonen; 
Albrecht van Mecklen-
burg, Waldemar IV van 
Denemarken, Edward III 
van Engeland; de Hond, 

Baesmoeson, de Landmeter]; G. Sanders e.a.: Een bijzonder 
ensemble in het stadhuismuseum: herinnering aan de Zierik-
zeese regent mr. Marinus Stavenisse (1601-1663) [portret, 
rouwbord, onderscheiding en adelsdiploma; familieschets 
4 gen. vanaf 1498; omvangrijk overzicht van zijn functies, 
netwerk en belangenbehartiging; Nederlandse ridders in de 
(Franse) Orde van de Hl. Michael; wapen (gekwartileerd): Sta-
venisse, de Jonge, van Duijveland, de Vage; Mogge, de Huy-
bert, van Bronkhorst, Saverneij, Dinckels, Pous]; J. Francke: ‘Ik 
zal geen kruijstogt meer doen’. De Zierikzeese kaperkapitein 
Johan Willem Sextroh valt van zijn voetstuk [(1737-1788), re-
derij Heshuijsen & De Jonge; IJzerman, van IJsselsteijn]; D.J. 
Schutte: Tandheelkunde op Schouwen-Duiveland [18e-19e 
eeuw, schets ontwikkeling; lijst met namen per dorp en tijd-
vak; Thyleman, Nathans, Dentz, Purmer, Torres, Pinto]; F. van 
Riel: De zaak Van der Halen [lotgevallen van een Zierikzeese 
notaris die er met de kas van het waterschap van door ging 
1823; de Jonge, Bruna]; J. Zwemer: Schouwen-Duiveland 1850-
1965 [historie].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 20, 2018-4. M. Wittebol: Gezond-
heidszorg door de jaren heen [beknopt overzicht]; M. Witte-
bol: Gemeentegeneesheren in Lexmond (en Hei- en Boeicop) 
[van Effen, van Nes, Schuitemaker, van Olst, Bon, Siddré]; W. 
van Zijderveld: Een eigen ziekenfonds [historie, werking]; M. 
Wittebol: De ‘Spaansche’ griep 1918-1919 [algemeen over-
zicht]; M. Wittebol, R. Hendriks: De lokale EHBO [historie].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 46, 2018-3. A.S.M. 
Patelski: De gemeenschappelijke afstamming van mgr. Wiertz 
en mgr. Harrie Smeets uit de familie Delahaye [2 afstam-
mingsreeksen, gemeenschappelijke voorouders: Winand 
delle Haye x ca. 1500 Martinon N.N.]; A.S.M. Patelski: Nieuw 
ontdekte tak van de familie Delahaye, Lahaij in Midden- en 
Noord-Limburg [nazaten van Christianus Lahaij x Baarlo 1756 
Maria Cath. Herwegh, Christianus blijkt afkomstig te zijn uit 
Voerendaal (*1718)]; J.C. Caenen: De familie Caenen [monster-
proces en moord te Margraten tijdens het Twaalfjarig Be-
stand 1609-1621; fragm.-genealogie 7 gen., ca. 1415-1723; Pel-
sers, Mulaerts, in ‘t Broeck, Crieckelmans, van Pallandt, van 
den Hoven, Jekermans, Solders, van den Elsen, Kackarts].

Mars et Historia, jg. 52, 2018-3. B. Beex, J. Roymans: Belege-
ringsoefening De Vijf Eiken 1832. Sporen in het landschap [lo-
teling Wietze Koops van de Velde]; G.J. Buth: Het Kon. Neder-
lands-Indisch Leger (KNIL) en de inzet van dwangarbeiders 
[algemeen overzicht]; M. van Harten: Vredeskrediet voor Uni-
fil-veteranen [Wateler]; D. Starink: De Nederlandse militaire 
luchtvaart in de crisisjaren; C. Prince: Tentoonstelling: Willem 
van Oranje als militair [beschouwing].
 Idem, 2018-4. G. Rommelse: Vlootherstel en Nederlander-
schap in de achttiende eeuw [Schrijver, La Fargue, Haykens]; 

W. Jasper, J. Kingmans: 
Hendrick Vroom’s zeege-
zichten en de Nederland-
se identiteit; K. Schulten: 
De illusie van Sannaspos 
[episode uit de Tweede 
Boerenoorlog 1899-1902 
in Zuid-Afrika; Joubert, 
de Wet, Asselbergs, Nix]; 
N. Maas: ‘Voilà la guerre!’ 
[ervaringen van militai-
ren uit de Atjeh-oorlog 
1873-1874; Oehmke, La-
man Trip, Velsing, Harari].

Mededelingen [HK West-Betuwe], jg. 46, 2018-2. A.F. Verste-
gen: Geschiedenis van Palmestein - 1630 tot heden [adellijk 
huis te Deil; onenigheid tussen de vele erfgenamen en beslag-
legging 1668-1713; de Bije, Glummer, van Eck van Pantheleon, 
Schade, Buchan, Verstegen].

Met gansen trou [Onsenoort], jg. 68, 2018-7/8. Nummer ge-
heel gewijd aan het werk van de glazenier Anton van Hest 
(1903-1959), zijn familie en de koffiebranderij Hestana.
 Idem, 2018-9. Het voetbalveld van RKVV Nieuwkuijk.
 Idem, 2018-10. B. Beaard: Herinneringen aan de martela-
ren van Gorcum in onze omgeving [abdij van Berne; Lacobs, 
de Huter/Huyter, van der Geld, van Asseldonk, van Uden]; C.H. 
van Spijk: Een grote brand bij de broeders in Drunen [1899].
 Idem, 2018-11. Y. van Spijk: De brieven uit de Drunensche 
Haai [1932-1934; pseudoniem van Padden]; P. Nagtzaam: 40-
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jaar de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid Vliedberg 
Vlijmen; T. Groot: Carnaval in Elshout al ruim 60 jaar.

Misjpoge, jg. 31, 2018-3. H. Snel: Herbergen, wijn, bier en ta-
bak [Joden in de Amsterdamse horeca, 18e eeuw; het Spin- en 
Nieuwe Werkhuis, naamtoegangen met voorbeelden]; B. Voor-
zanger: Het Kinderjournaal 1884-1934 van Zeeburg (3) [verv. 
begrafenissen]; M. Maas: Raf Kapper (1878-1967), operazan-
ger en revue-compère [kwartierblad 15 kwn., Sequeira, Bravo, 
Barklau Braatbaard, Mendes da Costa, van Biene, Morrisson, 
Pisuisse, Hullebroeck];.

De Nederlandsche Leeuw, jg. 135, 2018-3. Themanummer 
Utrecht. D. Verhoef: ‘Van de rechte stamme’. Nazaten van 

zeven gebroeders Van 
Royen rondom Utrecht 
[omvangrijke studie 
over dit geslacht]; K. van 
Schaik: Oudere genera-
ties van Schayck [moei-
zame zoektocht tot 
identificatie van Reyer 
Jansz van Schayck, 16e 
eeuw; genealogie 4 gen., 
ca. 1495-1636; de With, 
van Broeckhuysen, van 
Hoboocken, van Roon]; 
C.A. van Burik: ‘Utrecht 
centrum van de wereld’. 
Een niet te versmaden 

Utrechtse archiefbron [procuraties e.d. vanaf 1576; uit Dan-
zig/Lijfland: Sena, van Esfelt; uit Altzen/Niederpfalz: Pijper, 
Opstender; uit Wesel: van de Poll, van Oostrum, Eeessen; uit 
Emmerich: van Bueren; uit Jülich: Casterman, Rip; uit Moers/
Kleve: Reijersz, uit Burick/Büderich: garnizoen-soldaten]; R.J. 
van der Maal: Portretten van het echtpaar Stalpart van der 
Wielen-van Weede door Hendrik Bloemaert; W. van Maren: 
Recensies: Utrechtse parentelen vóór 1650, delen 3-6 / C. 
Gietman: idem deel 7; Aanvullingen & verbeteringen [van der 
Belle, Pijll].

Nijmeegs Katern, jg. 32, 2018-4. R. Wolf: Een onzichtbare 
epidemie: Spaanse Griep in Nijmegen; N. Pouls: Een zestien-
de-eeuwse oorkonde en zegel met een Spaanse knipoog 
[Landbrief Circul van de Ooij, 1402].

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 40, 2018-3. Red.: Riet van 
Loon-Breur vertelt over haar oorlogstijd in Denekamp [her-
inneringen]; C. Lina: Het dichterlijk talent van George de 
Thouars (1807-1850); J. Knippers: Bouw van de koepelkerk in 
1911 door de bril van de ‘courant’; W. Groothuis: Kapitein Karel 
Juriaan ter Marsch in Denekamp [van zeeman 1890 tot kapi-
tein bij de Rotterdamsche Lloyd 1932]; Red.: Joodse kinderen 
herkend [ten Brink].

Ons Voorgeslacht, jg. 73, 2018 nr. 712. R.A. van der Spiegel: 
Verponding Woerden 1671 [transcriptie; zeer veel namen]; R. 

Schuurmans: Bewerkte 
notities van de graven 
in de (NH-)kerk van He-
kelingen [veel namen]; 
J. Heemskerk: Vraagte-
kens bij jaartalaandui-
ding in het trouwboek 
van Zevenhuizen [cor-
rectie; 1663=1667]; R. 
Schuurmans: Doopregis-
ters van de protestantse 
kerk te Hekelingen [1792-
1812; alf. op familienaam].

 Idem, 2018 
nr. 713. B. van Dooren: 
Serendepiteit & flits-
genealogie. De Van der 

Maes-voorouders van Bastiana Jans van Lieshout [afstam-
mingsreeks van der Maes, 5 gen., ca. 1535-1681; met 3 sche-
ma’s familieverbanden onder patronym 16e eeuw]; Y. Zomer: 
De kerkenraad van Maasland 1640-1663 [lijst met namen, 
functie en beroep per jaar]; R.A. van der Spiegel: 200e pen-
ning Woerden 1678 [transcriptie; tientallen namen met loca-
tie en aanslag]; R. de Hek: Lindersse (van der Linde)/van der 
Burght [uit Zevenbergen, gezinsstaat 1713-1732].
 Idem, 2018 nr. 714. E. Verloop e.a.: Schimmen in Maassluis 
[8 gen. Schim, 1543-1823; van der Houff, van Callas-oocht, Ver-
houve, Moreel, van der Burch, de Haaij, Both, van der Gaech, 
Vrijenberch, van Es, van der Meer, Buijs, Balkman, Verzijden, 
Garengroot, van Epenhuijsen, Hoochhart].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 35, 2018-3. H.B. Navis: Genealogisch onderzoek 
naar het geslacht Navis [op het Loo in Lintelo, buurtschap 
onder Aalten, naam sedert 1529; Navest/Naafs, Smees, Vos-
heurne/Vossers, Fockers]; E. Reuzel-Gerritsen: Diverse kwar-
tierstaten Hulshof (4) [verv.]; J. Hiddink: Boerderij en familie 
Bolsenbroek in de Winkelshoek in Zelhem (2) [vermeld sinds 
1598]; J.A. Bakker: Parenteel van Derk Peters Klein Mensink 
(5) [verv.; gen. V48-V122; Wesselink, Brus, Wenneker, Weeken-
stroo, Wunderink, Nengerman]; W. Groot Enzerink: Over niet 
zulke roze wolken, blauwtjes lopen en zwarte schapen... [boe-
tes voor concubinaat e.d.; Loman, Bierkamp, op ‘t Langenberg, 
Graffelman, Brus, Kranenbarg]; R. Winkelhorst: Kwartierstaat 
René Winkelhorst uit Neede (1) [kwn. 1-147; Kerkemeijer, El-
ting, Schönebeck, Emaus].
 Idem, 2018-4. G.J. Goorman: ‘Dan liever de lucht in!’. Het 
droevig einde van Albert Heuvink bij de Citadel van Antwer-
pen op 5 februari 1831 [overlijdensakte in Wiewaswie geda-
teerd Vorden 17 april 1840!]; R. Winkelhorst: Kwartierstaat 
van René Winkelhorst uit Neede (2) [verv. kwn. 152-24826 met 
hiaten; Volmerink, te Lintelo, Boink, Konhuurne, Teesselink, 
Tangerdinck]; W. Groot Enzerink: De kindermoord door Hend-
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rica Seezink [1835; procesgang, getuigenverhoren; doodstraf 
na remissie door koning Lodewijk Napoleon omgezet]; K. Pad-
berg Evenboer: Hendrick van Nijenhuijs tot den Balkenschot 
[auteur van een genealogisch handschrift met familiewapens 
uit Gulik, Kleef en Gelre; 3 gen., 1557-1670; met wapens Nijen-
huis, Welschelo/Amsinck?, Padevort, Twent en Dünnewald]; 
J.A. Bakker-ten Have: Parenteel van Derk Peters Klein Men-
sink (6) [verv.; ge. V.123-V.180; Braakhekke, Meijlink, Boerstoel, 
Landeweer, Onijs, Oltvoort, Loman]; J. Hiddink: Genealogie 
van Buerse [boekbespreking; 1200-ca. 1650, in Twente, West-
falen en Gelderland]; E. Reuzel-Gerritsen: Diverse kwartier-
staten Hulshof (4b) [gen.IX-X, kwn. 256-563 en correcties op 
afl. 4].

Oud-Castricum, jb. 41, 2018. N. Kaan: De posterijen in Castri-
cum en Bakkum [Rommel, Peijs, van Wonderen, Res, Zonjee, 

Greuter]; J. Admiraal: De 
Castricumse familie van 
Armin van Buuren [Res, 
van Benthem]; E. Mooij: 
Opkomst en ondergang 
van vakantieoord De 
Eenheid in Bakkum [so-
cialistisch ideaal; Com-
paan, Ekkes]; S. Zuurbier: 
Wie was... Pieter Kieft 
[(1782-1843), onderwij-
zer, schout, secretaris, 
burgemeester, veroor-
deeld wegens fraude]; 
K. Bedeke: Hengelsport 

Vereniging Castricum 90 jaar [historie en interviews]; Oor-
logsherinneringen van Nardus Bos; N. Kaan: De idealen van 
Gré Jacobs-Wentink [(1901-1992), raadslid, Rooie Vrouwen]; S. 
Zuurbier: De bewoners aan de Breedeweg (zuidzijde) [verv. en 
slot; Tessel, Verver, van der Park, Kuijs, Schoenmaker, Been-
tjes, Turkstra, Piepers]; R. Zonneveld: Bepaling van de ge-
meentegrenzen van Castricum en Bakkum; A. Beentjes: Pano-
rama Bakkum en castricum anno 1927 [schilder Brakensiek, 
Blei]; S. Zuurbier: De Castricumse familie... van der Himst [afk. 
uit Vlaanderen 1618, via Hontenisse naar Castricum 1877; be-
schreven zijn 4 gen. 1807-2004; Wentzler, Kneppel, Rijs, Bak-
ker, van Duin]; kroniek 1917 en 2017.

Oud-Dordrecht, jg. 36, 2018-2. K. Sigmond: Randverschijnse-
len bij de Dordtse Synode (1618-1619) [verbittering en vervol-
ging Remonstranten; Dwinglo]; Th. Pronk: Digitaal tijdreizen: 
naar de winter van 1618/19 [methodiek, reconstructie, am-
bitie]; E. van Dooremalen: De fotograaf Johan Gerard Henri 
Beelenkamp (1872-1912) [portretfotograaf en van straat-
beelden; familie, overleden in sanatorium Oegstgeest; van 
de Graaf, Kloens, Bignell]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse 
akten (28) [het verdwenen geld van de vicaris 1574/76 Frans 
Jacobsz van Alckmaer, Halling, Wemmers]; H. Aardoom: De 
geur van geld (1) [verdenking van fraude 1659, rechtsgang; van 

Angeren]; N. Dijkstra: Hidde Nijland: een kunstverzamelaar 
uit Leeuwarden [(1853-1931), kleine biografie]; L. Helms van 
Eis: De fluwelen koorkappen van de Nieuwkerk; M. van Mourik 
Broekman: Verteld Verleden: Praten als Brugman [interview]; 
M. van Vliet: Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (6) 
[verv.]; K. Sigmond: Nogmaals de oudste scherprechters van 
Dordrecht [naamlijst met periode].
 Idem, 2018-3. K. Sigmond: Sport en spel in 15e-eeuws 
Dordrecht [kaatsen, kolven, klootschieten, hoepelen, boog-
schieten; regulering met keuren tegen uitwassen]; E. van 
Dooremalen: De verwantschap tussen opoe Vrijdag en de 
ter dood veroordeelde Johannes Peters [zij was zijn klein-
dochter, hij veroordeeld wegens vele dieverijen, pleegt zelf-
moord in de gevangenis 1796; geneagram 5 gen.; Klettenberg, 
Kortman, Vaneveld, van de Winkel]; K. van der Vaart: 450 jaar 
Steegoversloot [bebouwingsgeschiedenis]; H. Aardoom: De 
geur van geld (2) [verv.; fraude met geld van de stadsbelastin-
gen; van Hogeveen, van Dalen, Berck]; W. Eijgenraam: Waters-
nood 1953 - een terugblik van een 86-jarige oud-Dordtenaar 
[interview]; H. van Heeren: Verkeer door de Groote Waard in 
de 14e eeuw, (1): de reisverslagen en het verkeer over water 
[routes, maaltijden en overnachting grotere groepen (zoals 
het gevolg van graaf of hertog), problemen onderweg]; J. van 
Wageningen: Een Dordtse ‘iron lady’ [Geertruij Johanna Ver-
mande (1784-1882), was gedurende 35 jaar voor de helft ven-
noot in de Fa. van Wageningen; exm. van der Hoeven, van Wa-
geningen]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (29) [verv.; 
Het botert niet... (1552), onteigening en sloop huizen langs de 
gracht]; R. Haan: Weizigt en het Boonenpaadje [buitenplaats 
en een toegang tot tot het landgoed (het vrijerspaadje, met 
moord 1879)]; K. van der Knijff: Verteld Verleden: Eenden-
kooiker op Bovenste- en Benedenste Beversluisplaat; G. van 
Engelen: Fameuze schrijvers tennissen al drie decennia in ‘t ge-
heim in Dordrecht; M. van Vliet: Het eerste jaar van de Bataaf-
se Vrijheid (7) [verv.; Polman, Snoek]; P.C.A. van Putte: De ‘God-
vrugtige Maagt’ van Heijmen Dullaert. Een raadsel opgelost? 
[gedicht uit 1658; van Hoogstraten, Braat, van Godewijck].

Oud Rhenen, jg. 37, 2018-2. J.M. Vlak: Lodewijk van Leefdael 
en de kleurrijke Cunera-aflaat van 1475 [bezegeld door 18 kar-
dinalen!; historie aflaat]; M. Boosten: Militaire beplantingen 
op het hoornwerk; Rhenen op de kaart [verzameling korte ver-
halen waarbij een kaart centraal staat].

Oud-Scherpenzeel, jg. 30, 2018-3. Jubileumnummer 50 jaar 
VOS. H. van Woudenberg: Een overval in 1722 [Hoogland, Coet-
sier]; P. Valkenburg: Markante Scherpenzelers: Gijs van Ginkel 
[(1930-1994), rijkspolitieman en jachtopziener]; G. van Kam-
pen: 25 jaar burgemeester Hoytema van Konijnenburg.

Oud Wageningen, 46, 2018-3. M. Maijer, G. Nijland: Nog weer 
oudere kaart van Oranje Nassau’s Oord gevonden; P. Leenk-
negt: ‘Vrank, vrij, vroom en vroed’ in beweging bij gymnastiek-
vereniging TOVOL; J. Gardeniers: De netwerken van August 
Falise [beeldhouwer]; Opgedolven: Jonkheer Willem Laman 
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Trip 1877-1943 [civiel-in-
genieur, inspecteur bij de 
HIJSM (spoorwegmij.), 
administrateur Land-
bouw Hogeschool, op-
richiter Oudheidkamer 
Wageningen]; Archief-
nieuws: de inventaris 
van het Oud Rechterlijk 
Archief wordt uitgebreid 
en toegankelijk ge-
maakt. op internet.

Idem, 2018-4. B. 
Kernkamp: De roede der 
gerechtigheid [beschrij-

ving roede, onderaan wapen van roededrager Henrick van Huij-
nen 1623; Speijers, van der Moelen]; P. Leenknegt: ‘Een gewillig 
oor en een geopende beurs’ voor vluchtelingen [WO I; moord-
partij, mobilisatie, Belgische vluchtelingen]; E. Luijks: Een uitda-
ging en een flinke klus - de restauratie van Villa Sunnyside [villa 
uit 1905; van Gorcum, Duiven, Bruijning, Laman Trip].

Oud Woudenberg, 2018-3. O. Honders: Drie generaties Hon-
ders [1850-1990; kleermakers]; J. Timmer: Jubileum 150 jaar 
Knipscheer-orgel [1868; Knipscheer, Escher].

De Proosdijkoerier, jg. 34, 2018-3. J. Frankenhuizen: Hoe Mijd-
recht probeerde ambtenaren op te voeden [1795; instructies 
voor verschillende functies]; P. van Buul: De betekenis van het 
algemeen kiesrecht (2) [verv.]; A. Bloed: Ds. J.A.A. Ouwejan in 
Waverveen: voorganger in moeilijke jaren (1) [installatie in 1905]; 
S. Veerhuis: Het interbellum van burgemeester Padmos (3) 
[verv.]; C. Woerden: 150 jaar Schanskerk in Uithoorn [historie]; 
J. Meulstee, W. Dijkxhoorn: De Stationsweg bij de Croonstadt-
laan [bebouwing, bewoners; Outshoorn, Kockmann, Hofstee].
 Idem, 2018-4. Met speciale uitgave VOC-opvarenden in 
de Proosdijlanden [opgenomen in de bibliotheek]. J. Fran-
kenuizen: Huisarts krijgt geen gehoor en roert de trom [1908; 
gemeente wil niet de kosten van nodige geneeskundige kos-
ten betalen voor een ziek en arm kind, strijd tussen diaconie, 
gemeente en wetgeving]; S. Veenhuis: Het interbellum van 
burgemeester Padmos [ver. en slot]; A. Visser, M. Visser-Pols: 
Huisschilder Gijsbert Pols als kunstschilder [(1905-1980), le-
vensloop; afbeeldingen]; A. Bloed: Ds. J.A.A. Ouwejan in Wa-
verveen: voorganger in moeilijke jaren (2) [verv.]; F. Compier: 
Vinkeveen en Waverveen in 1933 (4) [verv.]; W. Dijkxhoorn, 
J. Meulstee: De Croonstadtlaan, over de oorsprong van een 
naam [naam timmerfabriek ontleend aan het gelijknamige ei-
landje van waaruit alle scheepvaart via de Finse Golf naar St. 
Petersburg wordt gecontroleerd, dus ook de houthandel; 5 
gen. Verweij, Boekschoten].

Scyedam, jg. 44, 2018-4. R.C. Visser: Avonturen op het water 
[zeekadetten]; J. Bot: Door Eendracht Sterk [coöperatie mu-
seum DES; de Groot]; C. Nieuwendijk: Arie in ‘t Hol in de lucht 

[(1847-1940), leven vol spanning en avontuur, in 1932 de lucht 
in]; L. Meijer: Toen - ging ik ook staan malen en mengen [inter-
view met Wim Treurniet]; L. Meijer, R. Westerhoff: Herenkoor 
zingt al sinds 1880 [van der Burg]; J. Jansen: Aanwinst: het 
archief van de familie Rijnbende; H. Noordegraaf: Fonds His-
torische Publicaties Schiedam [overzicht uitgaven; Van Wees-
huis tot Dorpskerk]; W. Snikkers: Een golf van vissersschepen 
[boekbespreking].

n Sliepsteen [Enschede], jg. 34, 2018 nr. 135. M. Enklaar: De te-
ruggevonden geschiedenis van een fabriek [van Heek & Co.]; 
Bond Heemschut, Team Twente: Bungalowpark Het Teesin-
kbos [architect Nico Zantinge (1928-1983)]; Dikke Toon [café, 
1927; Diepmaat, Broekhuis]; H. van der Horst: Courantiers met 
drukinkt in de aderen [van der Loeff, grondleggers Twent-
sche Courant Tubantia 1869; Schim van der Loeff, Cleveringa, 
Houwert]; G. Bekkering: Jan de Sloper [Jan Fhij (1902-1983); 
slopersbedrijf; Steinmeijer]; G. Schafraad: Driedubbele roof-
moord in de Zwanensteeg [1945; historie steeg; Aanstoot (da-
der), van Beek (slachtoffers)].
 Idem2018 nr. 136. M. Stolker: Stolker: een begrip, een win-
kel [familiebedrijf in porselein en kristal, 3 gen., 1920-2017; 
Burger, Jeunink, Resink]; C. Brockhaus: Zwitserleven op het 
Hogeland [Winkler]; L. Brokers, J. Astrego: Ook gebouwd in 
Enschede [ziekenhuis]; J.-M. Jansen: Via Enschede naar de vrij-
heid [quarantaire kamp voor opvang krijgsgevangenen WOI; 
Wind, Wuilbert].

De Sneuper [Dokkum], jg. 31, 2018 nr. 131. N. Dykstra: De schip-
breuk van de Rolina Maria in 1871 [Hoekstra, Posthumus, 

Duindam, overzicht 
bemanning]; R. Tolsma: 
Boerderij Wie te Nes 
[historie Wie; Gabbama, 
Benedictus, Posthumus, 
Wierds/Wierstra, Heer-
ma, van der Kooi]; J. van 
der Kooi: Joden in Frys-
lan, familie van Kuiken 
[te Nes, 18e-19e eeuw; 
Rood, Felder, Minnema, 
Steen]; R.J. Broersma: 
Wapen & vlag van Kollu-
merland c.a.; R. Tolsma: 
Camminga te Ferwert 
[beknopte historie stins; 

Cammingha, Mockema, Sjuxma, van Achelen, Vegelin van 
Claerbergen, van Haersolte, van Knijff]; F. Thuijs: NO-Friezen 
in Amsterdamse confessieboeken (2) [verv.].

De Spuije [Beveland], 2018 nr. 105. J. Zwemer: Het algemeen 
kiesrecht: de lange aanloop er naar toe en enkele opmerkelij-
ke gevolgen [Roetert, de Savornin Lohman, Welleman]; H. van 
Rees: Uitgelicht: Tegeltableaus van Willem V en Wilhelmina 
van Pruisen; K. van Rooijen: ‘Portret van een onbekend meisje’ 
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door Marinus Zwigtman [kunstschilder, 18e eeuw]; J. de Jonge: 
‘t Hof De Dierik [rijksmonument; Amsterdamse School; Tak 
van Poortvliet]; T.W. Rosmolen: Kind in de Tweede Wereldoor-
log (2) [verv.]; A. Haaij: De geschiedenis van drie verdwenen 
boerderijen in de Yerseke Moer (2) [verv.; Filius/Felius, Fran-
sen van de Putte, Meulenberg].

Stad & Ambt [Almelo], jg. 26, 2018-4. J. Braakman: Heilige 
Huisjes [Gereformeerde kerkjes in de 19e eeuw]; G. Brouwer: 
Met pot of vlot naar Swol [historie]; H.C. Krol: De Schuilen-
burg; H. Hagens, A. Verlinde: De Schulenborg, een motte-kas-
teel onder een eenmans-es [historie]; G. Brouwer: La commu-
ne d’Almelo krijgt een maire [historie].

Stad & lande [Schouwen-Duiveland], jg. 55, 2018 nr. 153. H. Da-
lebout: Enkele vondsten over Schouwse kloosters [lijst met 
15 kloosters! en periode waarin actief; legger klooster Sion 
uit circa 1560 met een schat aan informatie]; J. de Jonge: Als 
het water deert [historie gemaal bij Viane]; I. van den Broek: 
Uut de pepieren [strenge straffen voor vandalen in Dreischor 
1724]; A. Damman: De school die niet meer gebouwd kon wor-
den [schetsontwerp 1913, zoektocht naar historie]; B. Blik-
man-Ruiterkamp: Slimme zakenmannen [schaarste 1940]; M. 
van de Plasse, S. Eggink: ‘Vergankelijk in Zonnemaire’ [het al-
lerlaatste winkeltje].

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 20, 2018-4. Z. Erke-
lens-Aanen: Sliedrechtse mannen in het leger van Napoleon 
[38 personen met bijzonderheden]; Z. Erkelens-Aanen: Kle-
ding en opsmuk; Kwartierstaat van Arie van Tilburg [aanvul-
lingen en verv.; kwn. 7690-24525; Paus, den Harder, Erkelens, 
Banen, Braincker, Kersbergh, van Muijlwijck, Blijenburgh, van 
Ardenne].

De Stelling [Weststellingwerf], jg. 37, 2018 nr. 146. G. Lantinga: 
Molen bij de Blesserbrug [18e eeuw; van Canter, van Riezen, 
Klijnsma, Lenstra, Zwarteveen, van der Meer]; J. Roorda: Spin-
nerij en weverij ‘De zestien huisjes’ Steggerda-Willemsoord 
[historie van deze kolonie van de Mij. van Weldadigheid]; J. van 
der Knokke: Emigratie in de jaren ‘40 van de 19e eeuw vanuit 
Peperga naar Noord-Amerika (2) [verv.; Lenstra]; H. Deems: 
Vermissing van diverse goederen van Duitse seizoenarbei-
ders te Oldeholtwolde in 1813 [Pijk, Brinkman, Smit, Muller]; G. 
Bakker: Nakomelingen van K.R. Bakker (1796-1848) (4) [verv. 
en slot].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 33, 2018-2. W. Smit: De 
begraafplaats van IJsselmonde; M. Verhoef: Bekend op IJs-
selmonde: Jan Kruis van Jan, Jans en de kinderen... [met kwst. 
5 gen.; van Rijssel, Rooduijn, de Slegte, van Smaalen]; M. Ver-
hoef: Een beroemdheid overlijdt te IJsselmonde [Willem ba-
ron van Lynden van Hemmen (1729-1787)].

Terra Westerwolde, jg. 7, 2018-3. T. van Dijk: Karl Marx in Wes-
terwolde en het Oldambt [historie]; M.P. Bruining-Principaal: 

De gevaarlijke bevrij-
dingsnacht [herinnerin-
gen aan de Wedderber-
gen 1945]; H. Bruining: 
Het portret van... Roelf 
Egberts Bruining en Jan-
tje Bima; H. ter Heijden: 
De jeugdherinneringen 
van Doede Bruinsma 
aan Harpel [interview]; 
B.J. Hartman: Lammert 
Huizing (2) [verv. en slot]; 
H. ter Heijden: Litera-
tuurgeschiedenis van 

de Kanaalstreek en Westerwolde, deel 9: dichter Kees Stip in 
Westerwolde (4) [verv. en slot]; J.S.A. Huizing: Uit de geschie-
denis van Westerwolde (15) [regesten 1685-1688; Uchtman; 
correctie Steijes].

Tussen Vecht en Eem, jg. 36, 2018-3. A. Koenders: Tussen 
Vecht en Eem en Nederlands-Indië [sporen en herinneringen 
in de regio]; W. Hordijk: Mannen met ‘Indisch’ kapitaal en ka-
pitale landhuizen [diverse landgoederen; Bicker, de Graeff, 
Deutz, van Tets, Scherenberg, Nienhuys, Janssen, Stous 
Sloot, Jiskoot, Veth]; J. Vollers: Op weg naar huis, een eeu-
wigdurende lokroep [Muiderbergse Molukse militairen 1951-
1962]; G. Hoogendijk: Een koloniaal leven [Indiëgangers in 
Bussum]; F. Booy: Jan Feith en zijn band met Nederlands-In-
dië [journalist, romanschrijver en illustrator (1874-1944)]; G. 
Baar: De oudste nog levende Indiëveteraan uit Nederhorst 
den Berg [Bram Schriek; herinneringen]; R. Hehenkamp: 
Spoorzoeken tussen Vecht en Eem naar zendelingen en mis-
sionarissen in Nederlands-Indië; I. de Ronde: Hilversummers 
in dienst van de VOC.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 54, 2018 nr. 164. R. Blom: 
De Bommelerwaard in de oudere cartografie van het hertog-
dom Gelre; P.H. Nienhuis: Gerrit Verkuil, kenner van de streek-
historie [interview]; R. Gieles: François Willem de Virieu (1789-
1876) [portret; stadsarchitect en directeur postkantoor].
 Idem, 2018 nr. 165. J. Buylinckx: ‘Tegen een vijand die 
sterker was, is en wezen zal dan wij’ [waterstaatskaart 1867, 
dorpspolders]; N. Roymans: Caesar en zijn massamoord op 
twee Germaanse stammen in het Nederlandse rivierengebied 
[tussen Rossum en Kessel, 55 v.Chr.]; B. van Helvoort: Lambert 
Hofhuis uit Rossum, een van de helden bij de Berezina [(1775-
1812), pontonnier in het Napoleontische leger, krijgsverslag; 
Anthony van Roosmalen overleefde het].

Tweestromenland, 2018 nr. 177. T. Stuart: Wijchen: 3x80 [verv.]; 
A. Maters: Tweehonderd jaar ‘Leste Mert’ in Druten [histo-
rie streek markt]; H. Jansen: Mijn tijd bij de Drutense Vrije 
Jongensclub in de jaren vijftig [herinneringen]; S. Daverveld: 
Kwartierstaat Toos Jansen-Stuart [*1935; 31 kwn.; Graat, Arts, 
van Uden, Ariens]; C. Kwant: De lotgevallen van de familie 
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Kwant in Balgoij, okt. 1944-mrt. 1945 [geëvacueerd uit Nijme-
gen; herinneringen]; A. Maters: De Boterfabriek. Coöperatie-
ve Roomboterfabriek De Eendracht Hernen 1909-1942.

Uitgelicht [NH-archief], 2018 nr. 11. Geschiedenis leert ons wie 
we zijn [interview met CdK Johan Remkes]; F. Leffelaar: Ge-
heimen onder de huid [onderzoek naar DNA van documenten 
(de huid waar oorkonden van gemaakt zijn)]; A. de Bruin: De 
collectie Provinciale Atlas Noord-Holland; W. de Wagt: Top-
stuk [700 jaar stadsrecht Haarlem; inspirerende spelregels 
voor de stad]; H. van der Eem: Nieuwe archieven en collecties 
[overzicht].

Van ‘t Erf van Ermel, 2018 nr. 88. J. de Kroon: Boerderijen op 
Veldwijk (6): de Kolbaan [Sevenga, Bosch, Wilgenburg]; A. 
Buddingh-Keur: Oorlogsherinneringen van een Ermelose (2) 
[verv.]; P. Trap: Oorlogsherinneringen aan Duitsers in Drielan-
den; G. Hofsink: Oud-huisarts Evert Jan Anneveldt overle-
den; J. van der Bos-Kuiper: Het Aart van Wilgenburghofje (1) 
[(1900-1968)]; T. Oenema: Zendeling Reijer de Boer en zijn bei-
de Johanna’s [Mekelenkamp, Jansz]; Hendrikus van Spiek bij 
Jan Togtema [interview].

Van Zoys tot Soest, jg. 39, 2018-3. R. van Hal: Verdwenen 
Soest: pand Heideweg 52 [rusthuis]; K. Floor: Vaststelling van 
de gemeentegrenzen van Soest in 1825; A. Verhoeven: Belgi-
sche militairen geïnterneerd in Kamp Zeist/Soesterberg;.

Vechtkroniek [Loenen e.o.], 2018 nr. 50. W. Mooij, W. van 
Schaik: Houtzagerij Hulsman in Nieuwersluis 1916-1972 [be-
drijfshistorie]; D. Koen: Een monument van wereldformaat 
[Nieuwe Hollandse Waterlinie; historie]; W. de Kruijter, W. 
Mooij: Een opvallende Loenenaar: Jan Waterman (1857-1944) 
[Friskorn, Boers]; R. Arink, A. Binnerts: Corrie Zehenpfen-
nig-Kooij [interview]; H. van Schooten: Dat ander ‘Dorp aan de 
Rivier’ [Nigtevecht; jeugdherinneringen; Groeneveld, de Bak-
ker]; J. Jonker-Duynstee, W. Mooij: Dorpsstraat 31 in Loenen 
[17e eeuws pand gerestaureerd; lijst eigenaar/bewoners; Roe-
mer, Hofman, Volkmaars, Regtuyt, Vorderhake, Sas, Hagen].

Veluwse Geslachten, jg. 43, 2018-4. R.J. van der Bie: Tabak-
steelt in Nijkerk, het familieperspectief [historisch overzicht, 
pioniers 17e eeuw, lijst 20 grootste tabaksplanters 1813 en van 
grondeigenaren met meer dan 2 ha tabak 1830; van Slichten-
horst, familielijnen: Italiaander, van de Flier, van Wenckum, 
Marcus, Scherpencamp, van Steenler, Ten Brink, van Winkoop, 
van Ramshorst, van Holck, van Aller, Grevengoed]; H. Slijkhuis: 
De Veluwse watermolens [historisch overzicht]; P. Hagelen: 
Papiermakers [families Put, van Delden, met hun molens]; 
J. Damen: Korenmolen ‘De Hoop’ in Klarenbeek [Borgonje, 
Pijnappel (fragment-genealogie,7 gen., 1767-1988)]; J. Dolle-
man: Veluws koperbedrijf midden 19e eeuw [kopermolen Oos-
terhof te Vaassen; 5 gen. Heering, 1723-1938]; A. Garritsen: De 
Dollemansstraat onder Baak [Dolman (uit Spankeren), Eggink, 
Hartman].

Idem, 2018-5. J.F. van 
der Wal: Genealogie van 
Claas Gerrits(en) Keijser 
(2) [verv.; gen.Va-VIg, 
1808-1956; Drost, Dek-
ker, de Zwaan, Visser, 
Buitenweerd, Rakhorst, 
Tom]; P. Bouw: Moord op 
de bakkersvrouw in 
Harskamp in 1899 [Trijn-
tje Zeegers-van ‘t Land 
(1866-1899), vermoord 
door haar man Jacob Z., 
procesgang, motief, ver-

oordeeld tot levenslang, gevlucht en weer opgepakt, blijkt 
echter in 1917 weer vrij man te zijn en hertrouwt; kwst. Corne-
lis Zeegers *1895, 31 kwn.]; A. van Ooik: Het geslacht ‘van Ojik’, 
waarschijnlijk verbastering van ‘van Odijk’ [6 gen., 1739-1975; 
van Harden, Vonk, Bouwman, van Veldhuijsen, van de Loos-
drecht, van Manen, van de Kaa, Kampert].

Werinon [Nederhorst den Berg], 2018 nr. 96. K. Joustra: AMV 
Crescendo is historie [1905-2018]; G. Baar: Petersburg, van 
glorie tot teloorgang [historie buitenplaats; czaar Peter en 
vermogend koopman Christoffel Brants (1664-1732)]; M. Hil-
berts: Nederhorst den Berg in het eerste jaar na de bevrijding 
[algemeen; Oppenheim]; K. Joustra: Pop in de polder: de Bullet 
Sound Studios; G. Baar: Piet Mijvaart, van alle markten thuis 
[interview]; R. Wartena: Brief van een dokterszoon [dorpsarts 
Wartena en zoon]; G. Baar: Hoe veel veen als turf uit het veen 
verdween [historie vervening].

Westfriese Families, jg. 59, 2018-3. Genealogie van Andries 
Wink [uit Oberstoppel (D); 9 gen., 1727-1981; Plemper, Donk, 
Wayboer, Tjallewal, Rus, Stins, Beek]; N. Huisman: Parenteel 
van Lammert Huijsman [11 gen., 1719-2016; Kroon, Portel, Pie-
pel, van Zwol, Verlaat, Hoek]; Aanv. en correcties [Koning, de 
Haan, Krijgsman, Hille].

Zicht op Haringcarspel, jg. 27, 2018 nr. 55. D. de Kraker: De 
Eeuwige Dokter Groenhart (3) [verv.]; S. Schipper: Valse be-
schuldiging in 1824 [Goudsblom, Strooper, Pronk]; H. van der 
Pauw: Tijdreis à la carte [kaarten over Dirkshorn]; Brieven aan 
Cornelis Mosch (7) [verv.]; C. Beemsterboer: IJsstaaffabriek 
in Warmenhuizen; S. Schipper: Lamoraaljaar 2018 [terugblik]; 
P. de Nijs e.a.: Van schoenmakerszoon naar slager [familiege-
schiedenis de Nijs over 3 gen.].

Zijper Historie Bladen, jg. 36, 2018-3. B. van der Schaaf: 
Alkmaar als ‘zeehaven’ in 1834 [historisch overzicht]; E. 
Reijngoud-Posthuma: Oopjen Coppit, familie Daeij en De Zij-
pe [portretten en hofsteden; Heijkens, Nanning, Rijser, Palu-
danus, van der Geest]; F. Rikhof: Kunst in de gymnastiekzaal 
(4) [verv.].
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9.  Johanna Jacoba, geboren 19 juli 1907, overleden 6 septem-
ber 1935, trouwt Hendrik Oskam, geboren 24 augustus 
1904, overleden 23 februari 1959.

10.  Arie Hendrikus, geboren 3 oktober 1908, overleden 9 janu-
ari 1954, trouwt Sophia van Leeuwen, geboren 12 februari 
1914, overleden Zuilen 17 juli 2002.

11.  Margaretha, geboren 14 december 1909, overleden 17 ja-
nuari 1911.

12.  Hendrik, geboren 4 maart 1911, overleden 26 februari 1984 
(mijn vader), trouwt Annigje de Jong, geboren Sliedrecht 
15 oktober 1919, overleden 13 november 1979.

13.  Cornelis, geboren 1 september 1912, overleden 9 novem-
ber 1991, trouwt Anna Slobbe, geboren 19 januari 1916, 
overleden 5 augustus 2008.

14.  Jansje, geboren 24 juli 1914, overleden Blofield (Norfolk, 
Engeland) 23 augustus 1984, trouwt Cornelis Nicolaas El-
lerbroek, geboren Boskoop 3 augustus 1911, overleden 17 
juli 1997 Blofield (Norfolk, Engeland).

Foto waarschijnlijk gemaakt in Gouda voor zijn huwelijk, de 
naam van de fotograaf is onbekend.

Hans Snaterse

Johannes Cornelis Snaterse (mijn opa), Gouda 7 maart 1875, 
schoenmaker (1897-1904), pakhuisknecht (1906-1908), op-
perman (1909), sjouwerman (1911), los werkman (1912-1914), 
overleden Gouda 19 juli 1939, trouwt Gouda 3 maart 1897 Pie-
ternella Cornelia den Riet, Gouda 8 januari 1873, overleden 
Gouda 14 mei 1956, dochter van Johannes Cornelis den Riet 
en Grietje van Gent.
Uit dit huwelijk veertien kinderen (allen geboren en overleden 
te Gouda tenzij anders vermeld):
1.  Johannes, 12 april 1897, overleden 11 augustus 1984, 

trouwt Maria Verburg, geboren Moordrecht 5 november 
1897, overleden 25 april 1980.

2.  Margaretha Cornelia, geboren 5 mei 1899, overleden 9 ok-
tober 1901.

3.  Cornelia, geboren 17 november 1900, overleden 25 juni 1918.
4.  Margaretha, geboren 22 december 1901, overleden 12 de-

cember 1902.
5.  Jan, geboren 27 mei 1903, overleden 29 augustus 1938.
6.  Pieter Cornelis, geboren 8 november 1904, overleden 30 

december 1974, trouwt Johanna Adriana Verwoerdt, gebo-
ren Almkerk 19 januari 1901, overleden 29 juli 1990.

7.  Arie Hendrikus, geboren 4 mei 1906, overleden 9 juni 1906.
8.  Cornelis, geboren 4 mei 1906, overleden 15 februari 1907.

Johannes Cornelis Snaterse
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Redactie Gens Nostra

In juni heeft Frits van Oostvoorn, redacteur van Gens Nostra, 
na overleg zijn functie neergelegd. De NGV spreekt haar 
waardering uit voor de vele jaren dat Frits zijn bijdrage heeft 
geleverd aan een semi-wetenschappelijk genealogisch blad 
dat door veel lezers zeer is gewaardeerd. Wij wensen Frits 
een goede toekomst en kijken uit naar zijn artikelen. De NGV 
is verheugd een waardevolle opvolger te hebben gevonden in 
de persoon van Paul op den Brouw, geen onbekende voor de 
NGV. Het redactieteam wordt veel succes gewenst.

Toekomst NGV

De NGV is een van de grootste erfgoed-organisaties in Ne-
derland op het gebied van genealogie, heraldiek en familiege-
schiedenis, met veel ervaring, kennis en vaardigheden. Naast 
de NGV zijn er in Nederland nog diverse verenigingen en 
stichtingen die ook erfgoed tot hun doelstelling rekenen. Fei-
telijk is Nederland te klein voor deze versnippering; samen-
werking is derhalve noodzakelijk om het nationaal erfgoed te 
bewaren en digitaal beschikbaar te stellen. In augustus is er 
een manifest ondertekend met het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen waarbij de NGV zal worden toege-
laten tot het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal 
Erfgoed is een ontmoetingsplek voor alle 1400 erfgoed- en 
kennisinstellingen in Nederland, ongeacht sector, regio, type 
collectie, grootte of kennisniveau. Een groot aantal Neder-
landse erfgoedinstellingen uit de sectoren wetenschap, ar-
chief, bibliotheek, audio/media, en kunst & cultuur vinden 
elkaar al in het Netwerk Digitaal Erfgoed om kennis te delen, 
samen te werken en te bouwen aan een landelijk netwerk van 
gedistribueerde voorzieningen voor digitaal erfgoed. Daar-
naast zijn er vele thematische en regionale samenwerkings-
verbanden betrokken bij het Netwerk. De NGV is de enige 
vereniging die in het Netwerk is toegelaten omdat we hebben 
aangetoond over bijzondere collecties te beschikken met een 
digitale omgeving die voldoet aan de hoge eisen van het NDE. 
De NGV zal het komend jaar stappen ondernemen om te komen 
tot verdere samenwerking met andere erfgoed instellingen.

Digitalisering

Veel vrijwilligers werken mee om de waardevolle collecties 
toegankelijker te maken voor alle leden. Op dit moment wordt 
in Weesp, Bunnik en Hoogeveen gedigitaliseerd. In juni 2018 
waren er ruim 323.000 scans aanwezig. Het afgelopen jaar 
hebben vrijwilligers al meer dan 1.3 miljoen scans (familie-
berichten en bidprentjes) gedigitaliseerd. De NGV beschikt 
momenteel over ruim 6.484.930 bronnen (personen, afbeel-

Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering wordt gehouden op 23 november 
2019 om 13.00 uur in de Tuinzalen van Antropia Cultuur- en 
Congrescentrum, Hoofdstraat 8 te Driebergen.

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen en verslag
4. Begroting
5. Werkplan 2020
6. Statuten en Huishoudelijk Reglement
7. Samenstelling besturen afdelingen
8. Algemene Vergadering
9. Samenstelling hoofdbestuur
10. Informatief gedeelte
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting

Antropia bevindt zich pal naast NS-station Driebergen-Zeist. 
Let op dat de parkeersituatie is gewijzigd, u moet voortaan 
parkeren bij Q-Park P+R Station Driebergen Zeist. Navigeren 
naar Stationsweg 15b of Oude Stationsweg 13.
Vanaf 11.00 uur bestaat er gelegenheid voor onderling contact 
en omstreeks 12.00 uur is er een lunchbuffet. Belangstellende 
leden zijn vanaf 12:45 uur welkom, s.v.p. aanmelden via secre-
taris@ngv.nl.

Jan Buzepol, secretaris

dingen en documenten) en ruim 16.000 boeken in de genealo-
gische en heraldische bibliotheek die door 7000 leden kunnen 
worden benaderd. Het streven is erop gericht om de komende 
twee jaar de collecties bidprentjes (1.4 miljoen) en familiebe-
richten (ruim 25 miljoen) volledig te digitaliseren. Daarnaast 
zal er begonnen worden met het ontsluiten van de bibliotheek 
indexen en het digitaliseren van een aantal bijzondere boeken 
die alleen bij de NGV aanwezig zijn.

Heraldisch Tijdschrift
NGV is de uitgever van het Heraldisch Tijdschrift
Net als van het verenigingsblad Gens Nostra (GN), is het 
hoofdbestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
(NGV) de uitgever van Heraldisch Tijdschrift (HT). In het vori-
ge nummer van GN stond namelijk per abuis dat het Neder-
lands College Heraldiek de uitgever van het HT zou zijn.

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

Losse exemplaren
Losse exemplaren van Gens Nostra met Heraldisch Tijdschrift kosten  
€ 7,70 en losse exemplaren van Heraldisch Tijdschrift kosten € 4,00, exclu-
sief verzend- en administratiekosten; aanvragen bij de Dienst Bestel-
lingen. Na betaling van de toegezonden factuur worden de tijdschriften 
toegezonden.

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

Redactie
Paul op den Brouw (hoofdredacteur), Rob Dix en Maja Westhoff.
Redactiemedewerkers: Ton Bruijnis, Hans van Felius, Laurens Hoogteijling, 
Jos Kaldenbach, Bert Kamp, Leny van Lieshout, Bart Schuurman en Harmen 
Snel.

Auteurs van dit nummer
-  Cees Barthel, De Meij van Streefkerkstraat 19, 2313JL Leiden, 
 cees.barthel@online.nl
- Otto de Boer, Delftlaan 25, 2023 LB Haarlem, ottodeboer@hotmail.com
-  Hermine E. Dekkers-de Kok, Groenestein 19, 3334 CG 
 Zwijndrecht, hermine.dekkers@planet.nl
-  Gerard van Drielen, Aert van Nesstraat 58, 3342 CB 
 Hendrik-Ido-Ambacht, gerard.van.drielen@gmail.com
- Dik Jager, Wamberg 48, 5653 KV Eindhoven, dikjager@gmail.com
- Ton van der Jagt, Bregwaard 112, 1824 EM Alkmaar, tvdjagt@gmail.com
- Herman Meerbeek, Irenelaan 2A, 7261 BV Ruurlo, 
 meerbeekherman@gmail.com
- Paul D. Meijer, Westerdoksdijk 615, 1013 BX Amsterdam, 
 p.d.meijer@kpnmail.nl
- Mirjam Neuteboom-Dieleman, Postbus 25, 5110 AA 
 Baarle-Nassau, mirjam.neuteboom@telenet.be
- Frans Savelkouls, Dieze 51, 5061NV Oisterwijk, 
 frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
- Hans Snaterse, Burg. Fernhoutlaan 20, 3648 XJ Wilnis,
 h.snaterse@hotmail.com
- Bea Werner, Mient 13, 2564 KE Den Haag, beawerner@mac.com

Redactiesecretariaat
Postbus 50, 3980 CB Bunnik
GNredactie@ngv.nl

Richtlijnen voor auteurs
Zijn te vinden op https://ontdekjouwverhaal.nl/gens-nostra

Vormgeving en opmaak
Stip.nl - Driebergen
Gebruikt lettertype: Apex New

Druk en afwerking
Drukkerij Roelofs, Enschede

Oplage
Gens Nostra wordt gedrukt in een oplage van 6000 exemplaren.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende 
stukken. Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestem-
ming nodig van de redactie en de auteur.

Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties opgeven via 
het profiel op de website, of melden via het emailadres ledenadministra-
tie@ngv.nl of per post aan nevenstaand adres.

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

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

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

Informatiecentrum, Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik
In het Informatiecentrum zijn beschikbaar: bibliotheek met boeken en 
tijdschriften, cd-roms, biografische documentatie, heraldisch archief en 
microfiches.
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke tweede 
zaterdag van de maand van 10 - 16 uur (behalve op feestdagen). Vrije 
toegang voor leden en niet-leden.
Het centrum is telefonisch bereikbaar via 085-105-1199 (tijdens de 
openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf station 
Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station Bunnik.

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

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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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

Gens Data Pro advertentie.indd   1 10-10-17   09:19
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