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Jubileumjaargang Gens Nostra 75 jaar
De redactie viert het jubileum met een bijzondere op-
zet voor de hele jaargang. Wij reizen kris kras door het 
hele land en zetten per nummer een regio in het zon-
netje. Elke regio heeft een motto meegekregen, een 
richtinggevend bindmiddel. De motto’s zijn zo gekozen 
dat een bepaald kenmerk van de regio wordt gebruikt 
om bijzondere artikelen voor het voetlicht te brengen. 
Enkele archieven en aanverwante instellingen verlenen 
graag hun medewerking aan deze opzet.

In dit nummer is de schijnwerper gericht op Friesland, 
Groningen en Drenthe. Onder het motto Eenheid in 
verscheidenheid wordt een aantal heel verschillende 
familiegeschiedenissen gepresenteerd die zich alle 

zowel in Friesland als in Groningen afspelen. Bij wijze 
van uitzondering hebben wij ook het verhaal van Jan 
Tolboom vermeld, dat gedeeltelijk al is gepubliceerd 
en in zijn geheel op de website van de afdeling Gro-
ningen was te raadplegen. Zijn verhaal over ‘Zoeken in 
een oud fotoalbum’ verdient ruimere aandacht te krij-
gen en daarom hebben we het integraal gepubliceerd 
op onze website.
Voor Drenthe is gekozen om de valkuilen in de genea-
logiebeoefening als gevolg van vernoemen naar boer-
derijnamen, kettinghuwelijken en vererving familie-
naam in vrouwelijke lijn in beeld te brengen door het 
ontrafelen van de complexe vererving van de familie-
naam Dijks.

Bij de voorplaat:
Uitsnede uit de kaart, getiteld: NOVUS XVII INFERIORIS GERMANIӔ 
PROVINCIARUM TYPUS de integro multis in locis emendatus à Guliel. 
Blaeu, uit Johan Blaeus Atlas Maior ofwel J. Blaeus grooten atlas, oft, We-
relt-beschryving, in welcke ‘t aertryck, de zee, en hemel, wordt vertoont en 
beschreven. Utrecht Universiteitsbibliotheek: MAG: AC 62-70 (Rariora); 
overgenomen met toestemming.
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Uit onze bibliotheek

In de bibliotheek van ons informatiecenrum te Bunnik is een 
reeks tijdschriften uit de drie noordelijke provincies in te zien. 
In het overzicht is aangegeven wat aanwezig is, over welke 
periode, of ze een index bevatten en of een CD-rom in de bi-
bliotheek aanwezig is. Bovendien zijn de uitgevende organisa-
ties aangegeven. Raadpleeg voor je onderzoek ook vooral de 
websites van deze organisaties, want die bevatten nog meer 
publicaties en uiteraard ook actuele informatie. Daarnaast 
bieden zij een keur aan bewerkte bronnen, transcripties en 
thema’s die voor onderzoek op lokaal en regionaal gebied van 
belang zijn.

Friesland
• NGV afd. Friesland, afdelingsblad 11 en 30, 1995-heden, 

compleet, geen index.
• Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademie, www.

fryske-akademy.nl, Genealogysk Jierboek, 1954-heden, 
compleet, geen index.

• Stichting Bolswards Historie, www.stichtingbols-
wardshistorie.nl, magazine Bolswards Historie, 2011-he-
den, compleet, geen index.

• Stichting Ons Schellingerland, https://sos-terschelling.nl, 
De Miedbringer, 1976-2016, compleet, geen index.

• Historische Vereniging Noordoost-Friesland, www.hvnf.nl, 
De Sneuper, 1993-heden, compleet, geen index.

• Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., De Stelling, 
1999-heden, compleet, geen index.

Groningen
• NGV afd. Groningen, afdelingsblad Huppel de pup, sinds 

2007: Roots, vanaf 2012 GroninGEN, 1994-heden, com-
pleet, geen index.

• De Groninger Gezinsbode, Groningen Toen, 1981-1986, 
compleet, geen index.

• Groninger Volksalmanak / (Nieuwe) Gronings(ch)e 
Volksalmanak, 1837-1851, 1890-1990, compleet, geen in-
dex.

• REGIO-Projekt Uitgevers i.s.m. vereniging Stad en Lan-
de, Gronings Historisch Jaarboek, 1994-2000, compleet, 
geen index.

• Gruoninga, Jaarboek voor genealogie, naam- en wapen-
kunde, particuliere uitgave, 1954-2011, compleet, gedeel-
telijk geïndexeerd.

• Heemkundekring Vredewold-West te Marum, www.histo-
rischmarum.nl, ‘t Olde Guet, 2004-heden, compleet, geen 
index.

• Historische vereniging voor de dorpen Hellum, Siddebu-
ren, Steendam en Tjuchem, https://bietschildt.nl, Bie ‘t 
Schildt, 2001-heden, compleet, geen index.

• Uitgaven van de Historische Vereniging Westerwolde, 
www.verenigingwesterwolde.nl:

• Tijdschrift voor Genealogie en Historie Westerwolde, 
1980-2005, compleet, geen index, ook op CD-rom.

• Terra Wersterwolde, 2008-heden, compleet, geen index.

Drenthe
• NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel, afdelingsblad 

Threant, 1990-heden, compleet, geen index.
• Uitgaven van de Drentse Historische Vereniging, http://

www.drentsehistorischevereniging.nl:
• Drents Genealogisch Jaarboek, 1994-heden, compleet, 

geen index.
• (Nieuwe) Drentse Volksalmanak, 1911-2012, incompleet, 

geen index.
• Spint Arwt’n, 1973-1980, compleet, geen index, sinds 1980: 

Ons Waardeel, 1981-1993, compleet, geen index, later 
Waardeel, 1994-2016, compleet, geen index.

• Stichting Oud Meppel, www.oudmeppel.nl, kwartaalblad 
Oud Meppel, 1979-heden, compleet, geen index.

Familiebladen
• Aldfaers Erf, uitgave van de Schotanus-Stichting, www.

schotanus-stichting.com [Friesland].
• Andringa Staach Nijs, uitgave van de Andringa Stichting, 

andringaonline.nl [Friesland].
• Faber!, uitgave van Stichting Geslachten Faber, www.ge-

slachtenfaber.nl [Friesland].
• Het Le(e)ver orgaan, huisorgaan van de Stichting genea-

logisch onderzoek geslachten Le(e)ver, home.kpn.nl/hc.le-
ver [Groningen, Drenthe].

• Haselhoff Bulletin, uitgave van Familiestichting Haselhoff, 
www.haselhoffstichting.nl [Groningen].

• Nieuwsbrief Hettinga Stichting, uitgave van de Hettinga 
Stichting, www.hettingastichting.nl [Friesland].

• Hoekema Nijs, uitgave van Stichting Hoekema Stifting 
[Friesland].

• Huberiana, uitgave van de Familie Vereniging Huber, 
www.famhuber.nl [Friesland].

• De Nijdamstra Tynge, uitgave van de Nijdamstra Stich-
ting, www.nijdamstra.nl [Friesland].

Friesland, Groningen en Drenthe
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JOCHEM KROES

Van Groninger herenboeren 
naar Friese heelmeesters

De juiste identificatie van twee pendantportretten, 
toegeschreven aan Theodorus Bohres

In het kwartaalblad Gen van december 2015 publiceerde ik een artikel over twee 
pastelportretten, waarvan ik toen foto’s bezat. Ik had de ‘sitters’ gesitueerd in het 
noordwesten van Groningen en geïdentificeerd als herenboeren uit De Waarden, een rijk 
akkerbouwgebied ten noorden van Grijpskerk (zie afb. 3). Wie het precies voorstelden, kon 
ik echter niet achterhalen. 

1. Portret van Gerrit Vlaskamp (1791-1832), pastel toegeschreven aan 
Theodorus Bohres, ca. 1822. Particuliere collectie.

2. Pendantportret van Aleida Beekhuis (1802-1867), pastel toegeschre-
ven aan Theodorus Bohres, ca. 1822. Particuliere collectie.
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Deze identificatie was gebaseerd op de schilderwijze en de 
afbeeldingen van andere portretten die door een aantal he-
renboeren uit dit gebied werden gemaakt. De meest waar-
schijnlijke schilder was Theodorus Bohres en die identificatie 
is bevestigd door deskundigen van de Portreticonografische 
afdeling van het RKD te Den Haag.

Theodorus Bohres (1779-1852) was een rondtrekkend kunste-
naar uit Noord-Thüringen, die vanaf het einde van de acht-
tiende eeuw in Nederland als portrettist werkte. Er zijn zo’n 
250 portretten van hem bekend, de meeste maakte hij in de 
oostelijke provincies. In 1815 vestigde hij zich in de stad Gro-
ningen. En vele Groninger prominenten en herenboeren wil-
den wel een portret door hem laten maken. Hij werkte in de 
gehele provincie en zo vereeuwigde hij leden van de families 
Sickinge, Alberda, Mees en Trip en daarnaast leden van land-
bouwersfamilies als Waalkens, Fockens en Siccama. In het 
akkerbouwgebied De Waarden bij Grijpskerk hadden ze ook 
belangstelling en zo werden in de jaren 1815-1820 zo’n zeven 
echtparen met familienamen als Van Holdinga, De Waard en 
Teenstra in pastel geportretteerd.
Dit gebied lag wel vlakbij Friesland, maar Friese afnemers van 
Bohres’ portretten waren nog niet aangetroffen. Toch is hij in 
het begin van de jaren 1820 ook in deze provincie geweest, na-
melijk om het artsenechtpaar Vlaskamp-Beekhuis in het dorp 
Wirdum in pastel af te beelden. En zij waren de ‘sitters’ ge-
weest voor de portretten waar we het nu over hebben (zie afb. 
1 en 2). Het waren dus geen Groninger herenboeren maar een 
Friese heelmeester en zijn vrouw! Het dorp Wirdum ligt zo’n 36 
km hemelsbreed en meer dan 50 km over de weg van Grijps-
kerk af. De afstand vanaf de stad Groningen was ruim 50 km 
hemelsbreed en 61 over de weg (zie afb. 3). Wirdum behoorde 
tot de gemeente Leeuwarderadeel, tegenwoordig Leeuwar-
den, en het ligt zo’n vijf kilometer ten zuiden van deze stad. Het 
telt momenteel ongeveer 1240 inwoners. In 1787 was Wirdum 
het ‘eerste en aanzienlykste dorp der geheele grietenye’ Leeu-
warderadeel en de gemeenschap bracht er toen de meeste be-
lastingen op. In dit dorp was Gerrit Vlaskamp (1791-1832) vanaf 
1814 heelmeester, geneesheer en huisarts. Hij trouwde in 1822 
voor de tweede maal met de veel jongere Aleida Beekhuis 
(1802-1867) en kort daarna moeten deze portretten zijn ge-
maakt. Zij overleefde hem 35 jaar en via haar zijn de portretten 
door vererving in handen gekomen van nazaten Osinga.

De vererving van de portretten en hun 
heridentificatie

En zo zijn we er achter gekomen, wie de afgebeelde personen 
werkelijk waren. Familieleden van de bezitters van de por-
tretten vertelden mij over het bestaan ervan en zij hadden de 
gehele familiegeschiedenis uitvoerig in beeld gebracht op hun 
website (voorouders.jimdo.com).

Na de dood van het echtpaar Vlaskamp-Beekhuis waren de 
portretten in handen gekomen van hun jongste dochter Jantje 
Vlaskamp (1828-1911). Zij was sinds 1856 getrouwd met Wop-
ke Sjoerds Osinga (1830-1871) uit Berlikum. Deze familienaam 
werd ten minste vanaf 1665 gevoerd door deze tak en dat 
voor het eerst in Bolsward. Korte tijd later vertrok een voor-
vader naar Menaldum, waar verschillende familieleden Osin-
ga ‘bijzitter’ (mede-rechter) zijn geweest. Via Sjoerd Wopkes 
Osinga (1959-1944) getrouwd met Anna Sytsche Camstra 
(1863-1947) en hun vroeg overleden zoon Wopke Willem Osin-
ga (1891-1934) (gehuwd met Catharina Agatha Leuntje Ver-
meulen (1899-1945)) kwamen de portretten in 1945 bij hun 
kleindochter Elisabeth Catharina Osinga (1924) terecht.
Elisabeth Osinga huwde kort na de bevrijding in 1945 met Ar-
nold Albert Willem van Wulfften Palthe (1918-2003). Zij kre-
gen drie kinderen en samen met hen emigreerden ze in 1953 
naar Zuid-Afrika. En de portretten gingen mee. Zij herinnert 
zich nog dat de portretten vroeger bij haar grootouders Osin-
ga-Camstra hingen, in het huis aan de Hilversumse Waldeck-
laan. In 1943 vertrokken opa en oma naar een kleinere wo-
ning in Den Haag en de schilderijen kwamen terecht bij hun 
schoondochter Catharina Osinga-van der Meulen, die woonde 
aan de Juliana van Stolberglaan in het Haagse Bezuidenhout. 
En na haar dood in april 1945 gingen ze naar haar dochter 
Elisabeth. In 2018 kwam Elisabeth op 94-jarige leeftijd naar 
Nederland met de portretten om ze hier te laten restaureren. 

3. Kaart van Noord- en Oost-Nederland met de belangrijkste woonplaat-
sen van de families Vlaskamp, Beekhuis en Cloeck.
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Vooral Gerrit was er slecht aan toe, want één van Elisabeth’s 
kinderen gooide een dinky toy naar Gerrit’s neus (de deugniet!) 
(zie afb. 4). Misschien stond het gezicht hem niet aan... Gerrit 
was wel een knappe man, maar hij keek ook wel erg streng!

Wie waren Gerrit Vlaskamp en Aleida Beekhuis?

Ten tijde van hun huwelijk in 1822 waren de beide ‘sitters’ van 
de pendantportretten respectievelijk 31 en 20 jaar oud. Zij 
scheelden dus wel elf tot twaalf jaar! Gerrit Vlaskamp was 
dan ook weduwnaar, terwijl Aleida voor de eerste maal huw-
de. Ze behoorden beiden tot de hogere middenklasse, al had 
Aleida oudere papieren en iets meer prominente voorouders 
dan Gerrit. Hierover later meer (zie ook de stamreeksen in de 
bijlagen).
Gerrit Arendsz Vlaskamp (1791-1832) was de oudste zoon van 
de laatste hortulanus van de Universiteit van Franeker. Als 
zodanig was Arend Vlaskamp de beheerder van de hortus, 
de universiteitstuin met zijn kruiden en bijzondere planten. 
Gerrit werd dus geneesheer en chirurgijn, evenals zijn twee 
broers. Aleida Willems Beekhuis (1802-1867) was een predi-
kantsdochter. Haar vader Willem Beekhuis was dominee en 
schoolopziener in Garijp een dorp zo’n 13 km ten oosten van 
Wirdum gelegen. Hij bediende tevens de dorpen Suameer 
en Eernewoude. Diens vader was ook al predikant geweest, 
evenals drie broers van Willem. Beide families behoorden dus 
tot de sociaal hogere kringen op het platteland.
Gerrit Vlaskamp groeide op in de universiteitstad Franeker, 
waar hij de Latijnse school of het gymnasium doorliep en 

waarschijnlijk zijn geneeskundige studie aan de academie 
volgde. Hij werd officieel heelmeester en vroedmeester. In 
1811 sloot de universiteit, waarna het gezin eerst naar Hui-
zum en korte tijd later naar Leeuwarden verhuisde. Zijn vader 
Arend Vlaskamp ging er werken als hovenier. Ook is van hem 
bekend dat hij als landschapsarchitect heeft gewerkt. Zo leg-
de hij in 1804 een Engelse tuin aan bij de buitenplaats Schat-
zenburg te Dronrijp.
In 1814 werd Gerrit arts in Wirdum en zes jaar later huwde 
hij Pietje Klazes Sannes (1795-1821), een dochter van een 
Franeker koopman. Zij overleed echter in de kraam van haar 
eerste kind. Gerrit hertrouwde op 7 december 1822 met 
Aleida Beekhuis en samen kregen ze vier kinderen, Mette in 
1823, Janke in 1826, Jantje in 1828 en Willem in 1831. Het gezin 
woonde in het huis met het nummer 168, nu Greate Buorren 
12 te Wirdum.

Gerrit was een harde werker en als geneesheer had hij wel 
iets in zijn mars. Hij leidde zijn broers, een zwager en nog een 
Wirdumer op tot chirurgijn. Daarnaast kreeg hij in 1822 een 
gouden medaille voor het feit dat hij aan meer dan honderd 
burgers een gratis koepokinenting had gegeven (zie afb. 5). 
In 1832 had hij te maken met een cholera-epidemie en hij nam 
zitting in een commisie ter bestrijding daarvan. Toch is dat 
niet de ziekte waaraan Gerrit op zo jonge leeftijd zou bezwij-
ken. Eind november 1832 bleek Gerrit tuberculose (‘een sle-
pende borstziekte’) te hebben en op 11 december overleed hij, 

4. Portret van Gerrit Vlaskamp in ongerestaureerde staat met schade 
aan zijn neus.

5. Gouden gedenkpenning voor Gerrit Vlaskamp, 1822. De penning heeft 
als opschrift ‘G. Vlaskamp Heelmeester te Wirdum 1822’. Hij ontving de 
medaille voor het geven van gratis vaccinaties tegen pokken. Particulie-
re collectie.
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41 jaar oud. Hij werd zeer betreurd, niet alleen door zijn fami-
lie. Gerrit was bij ‘elk bemind, wegens zijn zagt en deugdzaam 
karakter, altoos evenredig van gemoed was hij tevens zeer ge-
lukkig in zijn praktijk, zoowel in de behandeling der ziekten als 
in die der vroedkunde...’ Na zijn dood werd een jongere broer 
van zijn vrouw Aleida, Theodorus Beekhuis (1808-1893), arts 
in Wirdum.
Aleida Vlaskamp-Beekhuis bleef dus als jonge weduwe ach-
ter met haar vier kinderen. Dat was niet gemakkelijk, maar 
toch duurde het nog acht jaar, voordat zij opnieuw in het 
huwelijk trad. Ze kende hem al langer, want hij woonde in 
Achlum, het dorp van haar zus Magdelt. Dit dorp ligt hemels-
breed ruim 21 km ten westen van Wirdum. Het was weduw-
naar Foppe Draisma de Vries, een fabrikant van dakpannen. 
Op 13 mei 1841 was het zover en het gezin betrok een nieuwe 
woning aan Jonkerschap nr. 6 te Achlum. En er werden nog 
twee kinderen geboren, Baukje in 1842 en Arjen in 1843. Rond 
1860 ging Aleida’s gezondheid achteruit. Kort na haar zilveren 
bruiloft met Draisma de Vries overleed ze in januari 1867 op 
bijna 65-jarige leeftijd. Aleida’s dochter Mette werd in 1873 
weduwe en zij trok in 1874 met haar kinderen bij haar stiefva-
der Foppe in (zie afb. 6).
Aleida’s oudste zoon Willem Vlaskamp (1831-1867) probeerde 
met zijn halfbroer Arjen Draisma de Vries in Achlum een fa-
briek op te zetten voor de verwerking van chichorei, een plant 
waarvan de wortel als koffievervanger kan worden gebruikt. 
Maar die onderneming was niet zo succesvol. Later volgde 
de jongste zoon Arjen zijn vader op als administrateur van de 
Assurantie Maatschappij. Hij was 1893 tot 1914 burgemeester 
van de gemeente Franekeradeel. Volgens familieverhalen was 

oom Arjen een fenomeen: hij ging alleen bij volle maan in bad, 
hij hield van de hazenjacht en at dan een hele haas als maaltijd 
met daarbij een hele fles wijn.

De familie Vlaskamp

Zoals gezegd was de familie Vlaskamp van oorsprong wat 
eenvoudiger dan die van Beekhuis, maar ondernemend wa-
ren ze wel. Stamvader Hendrik Vlaskamp leefde aan het ein-
de van de zeventiende eeuw als landbouwer of als arbeider in 
de Achterhoek, meer in het bijzonder in de buurschap Klein 
Bredenbroek tussen Varsseveld en Dinxperlo. Zijn familie-
naam is afkomstig van de boerderij Vlaskamp in deze om-
geving. Zijn zoon Gerrit Vlaskamp (ca. 1710-na 1767) woonde 
later op Klein Miggelbrink, oorspronkelijk ook een boerderij, 
maar later waarschijnlijk een buurtschap. Hij trouwde twee 
maal en hij werd rijk aan kinderen: vanaf 1735 kwamen er 
veertien kinderen uit het eerste en vanaf 1763 nog eens twee 
uit het tweede huwelijk! In het Bredenbroek was waarschijn-
lijk weinig emplooij en dus verhuisden verschillende van Ger-
rit’s kinderen westwaarts, naar het welvarende Holland. Zo 
trokken er zonen naar Puttershoek in de Hoeksche Waard 
evenals naar de omgeving van Den Haag, te weten naar Rijs-
wijk en Delft.
De twee zonen waar het hier om gaat, waren Lammert Ger-
ritsz, geboren in 1746 en vijf jaar later Arent Gerritsz in 1751. 
Beiden zouden ze hovenier worden, eerst in Holland, later in 
Friesland. En ze zouden beiden nageslacht in Noord-Neder-
land krijgen. De oudste Lammert Vlaskamp dook vóór 1772 op 
in Rijswijk (Z.H.) en daarna in Waaxens, Friesland. Daar ging hij 
als tuinman werken voor de familie Van Harinxma thoe Sloo-
ten, die op de State Tjessens woonde. In 1782 begon hij een 
eigen hoveniersbedrijf in Holwerd en zijn nazaten volgden in 
zijn voetspoor. Zijn kleinzoon Lambertus (1807-1854) stichtte 
een boomkwekerij in Rinsumageest en hij werkte nauw sa-
men met de bekende tuinarchitect Lucas Roodbaard. Het liep 
echter niet zo goed met hem af en hij eindigde als landloper in 
Veenhuizen! Diens zoon Gerrit Lambertusz Vlaskamp (1836-
1906) maakte weer veel goed. Hij werd een belangrijk een 
succesvol tuinontwerper, die 350 tuinen en parken in de drie 
noordelijke provincies heeft aangelegd. Mooie voorbeelden 
zijn het Westerpark te Leeuwarden en het park Groenestein 
in Groningen.
Arent Gerritsz Vlaskamp (1751-1825) volgde zijn broer Lam-
mert en na een kort verblijf in Delft verhuisde hij in 1777 ook 
naar Friesland. Na eerst gewerkt te hebben als tuinbaas 
van de Kingmastate in Zweins vlak bij Franeker, werd hij in 
1782 benoemd tot hortulanus van de Franeker universiteit. 
Deze eervolle functie oefende hij tot de opheffing van de 
academie in 1811 uit. Hij trouwde er twee maal, de eerste keer 
met Jeltje Epkes uit Zweins en na haar dood hertrouwde hij in 
1790 met Mettje Michiels uit Franeker. Er volgden zes kinde-
ren, die tussen 1791 en 1805 werden geboren. Gerrit Arentsz 
Vlaskamp (1791-1832), de mannelijke ‘sitter’ van het portret, 
was de oudste.

6. Aleida Beekhuis (1802-1867), foto ca. 1860. Particuliere collectie.



72  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 2

De familie Beekhuis
De geschiedenis van de familie Beekhuis gaat terug tot in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en vanaf 1761 ging ze 
tot de vooraanstaande geslachten met predikanten in Gro-
ningen en Oost-Friesland (D) behoren. Het begon allemaal 
eenvoudig, met de stamvader Harm Jans die omstreeks 1670 
werd geboren in het grensgebied tussen de provincie Gro-
ningen en Papenburg in het Duitse Emsland. Volgens overle-
vering vertrok hij naar Lingen waar hij mogelijk als soldaat in 
het leger diende. Maar in 1695 dook hij op in Blijham, waar hij 
trouwde met de plaatselijke schone Martjen Jans. Ze kregen 
zes kinderen die allen in Blijham werden gedoopt, de laatste 
in 1715. In 1708 lieten ze er hun zoon Albert dopen, de grootva-
der van Aleida.
Albert Harmsz Beekhuis (1708-1788) vestigde zich in de 
stad Groningen en hij trouwde er in 1734 met Aaltien Meints 
Schilts (1700-1777) uit de Oosterstraat. Samen gingen ze wo-
nen aan het Boterdiep en korte tijd later aan het Zuiderdiep. 
Hun oudste zoon Hermannus (1735-1808) was de eerste die 
predikant werd. Zijn eerste standplaats was Noordlaren, 
waar hij intrede deed in 1761. Ruim een half jaar later trouw-
de hij er met de koopmansdochter Alida of Aleida Heeres 
(1742-1782) uit Vlagtwedde. Uit dit huwelijk werden ten min-
ste vier zonen geboren, die allen predikant werden, Albertus 
(1764-1797), Aleida’s vader Willem (1766-1815), Jan (1768-1816) 
en Hero Gerard (1775-1816). Vader Hermannus vervolgde zijn 
loopbaan als dominee in Onstwedde van 1769 tot 1774, in de 
Oost-Friese stad Emden van 1774 tot 1777 en tenslotte ruim 
dertig jaar tot zijn dood in 1808 in Bunde, net over de Gro-
ningse grens in Oost-Friesland. De vier zonen hadden stand-
plaatsen her en der in de drie noordelijke provincies en in het 
aangrenzende Oost-Friesland, met als enige uitzondering ds. 
Albertus, die de Waterlandse gemeente van Schellingwoude 
diende.
Aleida’s vader Willem Albertsz Beekhuis (1766-1815) groeide 
op in Onstwedde, Emden en Bunde. Van 1783 tot 1788 stu-
deerde hij theologie aan de universiteit van Groningen en hij 
begon als proponent in oktober 1788 in Wijnjeterp en Duurs-
woude, gelegen in de Friese Wouden. Drie jaar later, in 1791 
verplaatste hij zijn domicilie naar Garijp en daar bleef hij tot 
zijn dood in 1815. Op 27-jarige leeftijd huwde hij in augustus 
1793 met de domineesdochter Janke Diderika Cloeck (1773-
1856), afkomstig van Beetsterzwaag. Zij was al vroeg wedu-
we van ds. Menco Numidius Menkema (1764-1792), die in juni 
1792 overleed in zijn standplaats Tjalleberd. Uit het huwelijk 
Beekhuis-Cloeck werden negen kinderen geboren, van wie er 
acht volwassen werden. Aleida was het vierde kind en de oud-
ste dochter in het gezin.
Willem’s vriend, collega-dominee en schoolopziener Horatius 
Nieubuur Ferf (1776-1859) uit Bergum vertelde hoe het er aan 
toeging in het gezin. De dag werd geopend met een dankge-
bed door vader Willem, waarna ‘een eenvoudige onderrigt en 
eene voorlezing uit een of ander Bijbelboek of eenig gods-
dienstig huisboek’ volgde. ’s-Avonds zat hij ‘bij zijne gade in 
stille eenzaamheid te studeren, iets op te stellen, te lezen of 

te vertalen.’ Willem gaf zijn kinderen les in het Frans, Latijn, 
Duits of Nederlands. Daarnaast was Willem Beekhuis schrij-
ver van tractaten over o.a. ‘De vooroordelen omtrent de waar-
zeggerijen, als mede omtrent de duivelsbezweeringen, toove-
rijen en spookerijen’ en ‘J.[ezus] C.[hristus] een voorbeeld van 
voorzigtigheid en opregtheid’. Op theologisch terrein stond 
hij open voor de piëtistische stroming, een bevindelijke bewe-
ging die persoonlijke bekeringservaring en de navolging van 
Christus met hart, mond en daad centraal stelde. Toen hij op 
48-jarige leeftijd in 1815 overleed, was zijn jongste kind nog 
maar één jaar. Dus de weduwe Janke Beekhuis-Cloeck had 
heel wat te verwerken! Gelukkig was er wel wat bezit in de fa-
milie en en het gezin verhuisde in 1816 naar Wirdum, naar een 
fraai huis dat haar eigendom was. En dit was het dorp waar 
haar latere schoonzoon Gerrit Vlaskamp in 1814 geneesheer 
zou worden.
Behalve dat dochter Aleida in 1822 met de arts Gerrit Vlas-
kamp huwde, werden haar andere (schoon)zonen predikant 
(2x), arts, notaris en meubelmaker. De zonen Albert en Hel-
merus werden dominee in respectievelijk in Tjerkgaast en in 
Oosterhaule en Hempens, terwijl schoonzoon ds. Hendrik Hel-
lema, getrouwd met Magdeltje Beekhuis, in Achlum heeft ge-
staan. Hun zoon Doeke Hendriksz Hellema (1828-1907) werd 
bekend als marinearts, onder meer te Den Helder. Bijzonder 
is zijn autobiografie, die hij 60-jarige leeftijd schreef en waar-
in veel over bovengenoemde en aanverwante families is te 
lezen. Hij was nog hechter met de familie Vlaskamp door zijn 
huwelijk met Janke Diderika Vlaskamp (1826-1903), de twee-
de dochter van het ‘sitters’-echtpaar Vlaskamp-Beekhuis. Het 
schrijven van levensherinneringen was een soort traditie in 
de familie Hellema, want Doeke’s grootvader en naamgenoot 
Doeke Wiegers Hellema (1766-1856) is bekend geworden van 
zijn dagboeken. Hij was landbouwer te Wirdum, verder onder-
wijzer en belastingontvanger en zijn aantekeningen behelzen 
de periode 1821-1856. Ze werden in 1978 gepubliceerd onder 
de titel ‘Kroniek van een Friese boer’.

De familie Cloeck

De moeder van Aleida Beekhuis behoorde tot de oude fami-
lie Cloeck. Dit was Janke Diderika Cloeck (1773-1856), dochter 
van dominee Zeger van Arnhem Cloeck (1740-1834) en Mag-
teltje Arends Dijkstra (1743-1801), die het grootste deel van 
hun leven in Beetsterzwaag hebben gewoond.
Dit geslacht heeft een indrukwekkende stamboom, die terug-
gaat tot in de dertiende eeuw en naar zeggen in de Liemers 
start. Maar Arnhem was de stad waar dit geslacht tot aanzien 
kwam (zie afb. 3). De eerst bekende stamvader was Riquinus 
Cloek die omstreeks 1290 moet zijn geboren. In 1358 was hij 
burger van Arnhem en hij was een schildbaar dienstman, dat is 
iemand die ten strijde trok om zijn stad en gebied te bescher-
men. Omstreeks 1320 trad hij in het huwelijk met Catharina 
Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude. 
En deze families hadden een nog oudere herkomst. Zo waren 
de voorvaders Riquines Ploech al in 1263 schepen van Arnhem 
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en Wernerus de Palude in dezelfde functie van 1274 tot 1281. 
Twee broers van Catharina Ploech werden kannunik van één 
van Utrechts kapittelen en dat was een zeer eervolle positie.
De tweede generatie had ook iets interessants, want Riqui-
nus jr. (circa 1330-1402) trouwde omstreeks 1362 met Anna 
van Bronckhorst, telg van een bekend geslacht. Deze Riquinus 
was eigenaar van het goed Ten Broecke te Arnhem, dat uit het 
bezit van de familie Ploech kwam.
De derde en volgende generaties deden het ook goed. Zoon 
Godert Cloeck (ca. 1363-na 1436) trouwde een meisje Spaen, 
wier moeder een Van Dorth was, beide adellijke Gelderse en 
Kleefse families.
Later woonden enkele generaties Cloeck in Westervoort, 
waar ten minste twee familieleden richter zijn geweest (1501-
1503, 1518-1536). Omstreeks 1600 verplaatste de nazaten zich 
opnieuw naar Arnhem, waar ze verschillende landerijen en 
huizen in de stad en in Velp hebben gehad.
De eerste predikant van deze tak was ds. Theodorus of Dirk 
Cloeck (1633-1684), die vanaf 1665 tot zijn dood in 1684 do-
minee was in Spankeren, Dieren en Ellecom. Zijn twee jonge-
re broers volgden in zijn voetspoor. De oudste van deze twee 
was Johannes Cloeck (1641-1714). Hij werd in 1669 in Puiflijk en 
Leeuwen beroepen en vanaf 1672 tot zijn dood heeft hij ruim 
veertig jaar in Ede gestaan. En de jongste was Arnoldus (1651-
1710), die als voorganger een kwart eeuw de gemeente van 
Hall heeft gediend.
Van Johannes is bekend, hij was de voorvader van Aleida 
Beekhuis, dat hij geestelijke gedichten maakte. Zo publiceer-
de hij in 1677 te Utrecht een gedichtenbundel onder de naam 
‘Edische verlustingen of geestelijke gezangen en lofzangen’. 
Hiervan verschenen drie herdrukken in 1694, 1712 en 1730, een 
teken dat zijn werk in een behoefte voorzag. Daarnaast gaf 
hij (preken)bundels uit onder de titels ‘Bijbelstoffen’ (Arnhem 
1706) en ‘Gezangen’ (Utrecht 1717). Uit Johannes’ huwelijk met 
Anna Christina van Vinceler, behorend tot een bestuurders- 
en juristenfamilie uit Huissen en Arnhem, werden drie kinde-
ren geboren, van wie zoon Derk Willem (1679-voor 1730) ook 
een meisje Van Vinceler huwde, namelijk zijn nicht Anna Ca-
tharina Elisabeth van Vinceler (1673-1730). Hij werd later bur-
gemeester van Hattem.
En zo belanden we bij Aleida’s grootvader Jan Steven Cloeck 
(1705-1783). Hij werd officier en was luitenant-kolonel, in 
1766 van een compagnie voetknechten te Hasselt. Hij had 
drie zoons. Willem (1737-1767) ging ook het leger in, als luite-
nant-ingenieur, en Zeger (1740-1834) pakte het beroep van 
zijn overgrootvader Johannes op. Hij werd predikant te Beet-
sterzwaag en hij was via dochter Janke Diderika (1773-1856) 
de grootvader van Aleida Beekhuis. Bovendien werd hij de 
stamvader van een familietak Cloeck in Friesland.
Een andere gewichtige tak was die van mr. Pieter Cloeck 
(1585-1667), in zijn tijd de belangrijkste advocaat van Am-
sterdam en tevens lid van de vroedschap. Hij trouwde met 
een meisje uit de regenten- en dichtersfamilie Hooft, Johan-
na (1595-1639), die een zuster was van de beroemde dichter 
Pieter Cornelisz Hooft. Hun dochter Margaretha Cloeck (1617-

1677) huwde de regent en VOC-bewindhebber Jan Hulft (1610-
1680) en hieruit kwamen vier kinderen voort. Er is een mooi 
portret van Bartholomeus van der Helst uit 1644, dat waar-
schijnlijk haar en haar oudste zoon Pieter Hulft (1643-1694) 
voorstelt (zie afb. 7).

Ten slotte

En zo weten we meer van de charmante pendantportretten 
van Gerrit Vlaskamp en Aleida Beekhuis, die nu weer in Ne-
derland zijn en hier gerestaureerd worden. Geen herenboe-
ren van de rijke en vette Groninger klei dus, maar notabele 
burgers in een dorp in de Friese Greidhoek! Het gaat om 
een artsenechtpaar uit het Friese dorp Wirdum in het begin 
van de negentiende eeuw, van wie de voorouders van elders 
kwamen, vooral uit de provincies Gelderland en Groningen. 
Vlaskamp had wortels in de Achterhoek, in de streek tussen 
Varsseveld en Dinxperlo. Nazaten van deze familie vertrokken 
als migranten naar Holland en Friesland, waar ze als hoveniers 
en landschapsarchitecten aan de slag gingen. Beekhuis kwam 
uit Groningen, van waar familieleden als predikanten werden 
beroepen in alle drie noordelijke provincies. Bovendien was 
Beekhuis verwant aan de familie Cloeck, afkomstig uit Arnhem 
en de Liemers en met nazaten in Ede, Hattem, Westervoort en 
in Friesland. Er waren al vroeg lokale bestuurders in de familie, 
terwijl ze later vooral als officier en als predikant gingen werken.

7. Portret van een vrouw en een jongen, mogelijk Margaretha Cloeck 
(1617-1677) en Pieter Hulft (1643-1694), olieverfschilderij door Bartholo-
meus van der Helst, gedateerd 1644. Particuliere collectie.



74  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 2

Bijlagen

Fragment-genealogie Vlaskamp
I.  Hendrik Vlaskamp, geboren circa 1670, landbouwer of ar-

beider in Klein Breedenbroek tussen Varsseveld en Dinx-
perlo, overleden Breedenbroek 1752.

II.  Gerrit Hendriksz Vlaskamp (alias Michelbrink 1746, 1751), 
geboren Breedenbroek circa 1705, landbouwer op Klein 
Miggelbrink in Klein Breedenbroek tussen Varsseveld en 
Dinxperlo (1746), lidmaat geref. gemeente van Varsseveld 
1730, overleden na 1767, trouwt (1) voor 16 januari 1735 
Aaltje(n) Arents Luimes (Lumes), geboren Breedenbroek 
1710, lidmaat geref. gemeente van Varsseveld 1730, over-
leden aldaar 1757, dochter van Arent Luimes, (bierbrouwer 
en herbergier op De Brusse te Breedenbroek), trouwt (2) 
Dinxperlo 28 augustus 1763 Elisabeth Hendriks Bivanck 
(Bijvang), geboren Aalten 1734, overleden na 1767, dochter 
van Hendrik Bijvang (uit De Heurne).
Uit het eerste huwelijk onder andere:
1.  Lammert Gerritsz Vlaskamp, volgt IIIa.
2.  Arent Gerritsz Vlaskamp, volgt IIIb.

IIIa. Lammert Gerritsz Vlaskamp, gedoopt Varsseveld 19 mei 
1746, hovenier te Rijswijk (Z.-H.) 1772, Waaxens 1772-1778, 
Hogebeintum en Blija 1778-1782, eigenaar hoveniersbe-
drijf te Holwerd 1782-1794, hovenier te Oudwoude 1794-
1795 en Dokkum 1795-1814 (ov.), overleden Dokkum 1826, 
trouwt Waaxens 24 mei 1778 Bartje Jans, van Waaxens, 
geboren circa 1750, overleden voor 1826.

IVa. Gerrit Lammertsz Vlaskamp, geboren Holwerd 1784, poli-
tieagent 1826 en stadsmajoor 1832 te Dokkum, overleden 
Dokkum 1855, trouwt Dokkum 18 mei 1806 Beitske Pie-
ters van der Post, geboren circa 1780, overleden na 1816.

Va. Lambertus Gerritsz Vlaskamp, geboren Dronrijp 1807, ho-
venier te Dokkum -1846, Rinsumageest 1847-1850 en Dok-
kum 1851-, overleden Veenhuizen 1854, trouwt (1) Dokkum 
26 mei 1831 Antje Eilderts Klaver, geboren Dokkum 1807, 
overleden na 1846, dochter van Eildert Eintes Klaver en 
Jelske Oetses Dantuma, trouwt (2) Antje Kraan.

VIa. Gerrit Lambertusz Vlaskamp, geboren Dokkum 1834, 
hovenier en tuinontwerper, die 350 tuinen en parken in de 
drie noordelijke provincies heeft aangelegd, ongehuwd 
overleden Hardegarijp 1906.

IIIb. Arent Gerritsz Vlaskamp, gedoopt Varsseveld 1 augustus 
1751, hovenier te Delft -1777, tuinbaas te Zweins 1777-1782, 
hortulanus van de Universiteit van Franeker 1782-1811, 
hovenier te Franeker 1811-1814 en Leeuwarden 1814, over-
leden Huizum 1825, trouwt (1) Zweins 12 december 1780 
Jeltje Epkes, geboren circa 1755, overleden na 9 april 1788, 
trouwt (2) Franeker 13 mei 1790 Mettje Michiels, geboren 
1762, overleden Stiens 1826. Uit het tweede huwelijk:

IVb. Gerrit Arentsz Vlaskamp, geboren Franeker 1791, de man-
nelijke ‘sitter’ van de pendantportretten Vlaskamp-Beek-
huis, hij was de oudste zoon, overleden Wirdum 1832, 
trouwt (1) Wirdum 9 november 1820 Pietje Klazes Sannes, 
geboren 1795, overleden 1821, dochter van Klaas Johannes 
Sannes en Agnietje Meintes Pook, trouwt (2) Wirdum 7 de-
cember 1822 Aleida Beekhuis, geboren 1802, de vrouwelij-
ke ‘sitter’ van de pendantportretten overleden 1867.

Stamreeks Beekhuis
I.  Harm Jans (Beekhuis) (of Harm Pheebes), geboren mis-

schien Papenburg (Emsland) circa 1670, overleden Blijham 
na 1715, trouwt Bijham 1695 Martjen Jans (of Rinske Hab-
bes).

II.  Albert Harmsz Beekhuis, geboren Blijham 1711, overleden 
Groningen 1788, trouwt Groningen 16 april 1734 Aaltien 
Meints Schilts, geboren Groningen 1706, overleden aldaar 
1777, dochter van Meint Jansz Schilts (van Leer) en Anneije 
(Annechien) Adams (van Veendam).

III. Ds. Hermannus Albertsz Beekhuis, geboren Groningen 
1735, geref. predikant te Noordlaren 1761-1769, Onstwed-
de 1769-1774, Emden 1774-1777 en Bunde 1777-1808, over-
leden Bunde 1808, trouwt (1) Noordlaren 2 maart 1762 
Aleida Willems Heeres, geboren Vlagtwedde 1742, overle-
den Bunde 1782, dochter van Willem Heeres (koopman) en 
Elisabeth Rennewerf, trouwt (2) Groningen 29 september 
1787 Jacomina ter Nooij, geboren Amsterdam 1738, overle-
den Bunde 1808, dochter van Adolf ter Nooij en Anna Her-
mens. Uit het eerste huwelijk:

IV.  Ds. Willem Albertsz Beekhuis, geboren Noordlaren 1766, 
geref.-hervormd predikant te Wijnjeterp en Duurswoude 
1788 en Garijp, Suameer en Eernewoude 1791-1815, over-
leden Bergum 1815, trouwt Garijp 25 augustus 1793 Janke 
Diderika Cloeck, geboren Beetsterzwaag 1773, overle-
den Wirdum (Fr.) 1856, dochter van ds. Zeger van Arnhem 
Cloeck en Machteltje Arends Dijkstra en weduwe van ds. 
Menco Numidius Menkema (geboren Emden 1764, overle-
den Tjalleberd 1792).

V.  Aleida Willems Beekhuis, geboren Garijp 1802, de vrou-
welijke ‘sitter’ van de pendantportretten Vlaskamp-Beek-
huis, overleden Achlum 1867, trouwt (1) Wirdum (Leeu-
warderadeel) 7 december 1822 Gerrit Arendsz Vlaskamp, 
geboren Franeker 1791, heel- en vroedmeester te Wir-
dum, overleden Wirdum 1822 (zie fragment-genealogie 
Vlaskamp gen. IVb), trouwt (2) Wirdum 13 mei 1841 Foppe 
Draisma de Vries, geboren Achlum 1805, koopman en pan-
nenbakker te Achlum, overleden aldaar 1887, zoon van Ar-
jen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema en weduw-
naar van Antje Ages Boersma.
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Stamreeks Cloeck
I.  Ds. Johannes Cloeck, geboren Arnhem 1641, geref. predi-

kant te Puiflijk en Leeuwen 1669-1672 en te Ede 1672-1714 
(ov.), overleden Ede 1714, trouwt Arnhem 17 maart 1674 
Anna Christina van Vinceler, geboren circa 1650, dochter 
van Willem van Vinceler (richter te Huissen) en Geertruij-
da Bitter.

(Voor de voorafgaande tien generaties zie de website kloek- 
genealogie.nl.)

II.  Derk Willem Cloeck, geboren Arnhem 1679, burgemeester 
van Hattem -1705-, overleden voor 1730, trouwt Rheden 
14 november 1700 Anna Catharina Elisabeth van Vince-
laer, geboren Arnhem, gedoopt Huissen 1673, overleden 
Zevenaar 1730, dochter van Steven van Vinceler (richter 
en dijkgraaf van Huissen en Malburgen) en Johanna Mar-
gretha van Berck(en).

III.  Jan Steven Cloeck, geboren Hattem 1711, luitenant-kolo-
nel-titulair 2e bataljon Regiment van Maleprade 13 maart 
1766 en majoor 18 maart 1766, overleden Apeldoorn 1783, 
trouwt Hattem 7 maart 1734 Anna Wilhelmina Elisabeth 
Straetman, geboren Apeldoorn 1704, overleden aldaar 
1776, dochter van Johannes Straetman en Anthonia Maria 
Verweij.

IV.  Ds. Zeger van Arnhem Cloeck, geboren Apeldoorn, circa 
1740, geref.-hervormd predikant te Beetsterzwaag 1767-
1806 (emeritaat), overleden Beetsterzwaag 1834, trouwt 
(1) Leeuwarden 4 december 1768 Macheltje Dijxtra, ge-
boren Leeuwarden 1743, overleden Beetsterzwaag 1801, 
dochter van Arnout Dijkstra en Janke Boomsma, trouwt 

(2) Oldeboorn 3 november 1802 Christina Houdina Bou-
man, geboren Midlum 1753, overleden Beetsterzwaag 
1833, dochter van Apko Luitjens Bouman en Josina Maria 
van Weerden.

V.  Janca Diderica Cloeck, geboren Beetsterzwaag 1773, over-
leden Wirdum 1856, trouwt (1) Beetsterzwaag 22 mei 1791 
ds. Menco Numidius Menkema, geboren Emden 1764, 
overleden Tjalleberd 1792, trouwt (2) Garijp 25 augustus 
1793 ds. Willem Beekhuis, geboren Noordlaren 1766, over-
leden Bergum 1815, zoon van ds. Hermannes Alberts Beek-
huis en Alida Heeres.  <<

Bronnen
* Gelders Archief, Familiearchief Cloeck.
*  Doop- en lidmaatboeken Varsseveld (transcripties).
*   F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervorm-

de predikanten tot 1816 (Dordrecht 1996).
*   Notitie van Elisabeth van Wulfften Palthe-Osinga, Utrecht, 

18 september 2018.
* Website voorouders.jimdo.com.
* Website rkd.nl/portraits/
* Website wouterclaes.nl/
* Website staatingroningen.nl/.../Aly van der Mark.
* Website genealogieonline.nl/stamboom-ten-berge.
*   Website sites.google.com/site/genealogieadamblok/

Home/jan-sinninghe-damste.
* Website kloek-genealogie.nl/
   Website sites.google.com/site/geneabiografie/iii-2-beek-

huis-ernestina.
* Website genealogieonline.nl/stamboom-oving.

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging. Per-
fecte registratie en uitmuntende uitvoer van uw 
stamboom en familiegeschiedenis. Alle informa-
tie vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op www.ontdekjouwverhaal.nl
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Al heel lang verzamel ik gegevens over de familienaam Bromleeuw en de varianten daarvan. 
Of dat ooit tot een sluitend geheel gemaakt kan worden valt te betwijfelen, omdat de 
familie heen en weer pendelde tussen de stad Groningen en het Duitse Lingen (plus nog 
enkele andere plaatsen). Maar toen ik Rebecca Geersema tegenkwam, was het toch wel erg 
handig dat ik die informatie bij de hand had.

PETRONELLA P. C. ELEMA

Rebecca Geersema 
en de anatomie-les

Het begint allemaal met het echtpaar Geert Jansen, van Nord-
horn (Duitsland). Hij ondertrouwde in Groningen op 17 maart en 
trouwde aldaar in de Nieuwe Kerk op 5 april 1683 met Mech-
teltien Bronleuwe, van Oldezeel (waarschijnlijk Oldenzaal; voor 
haar verscheen bij de ondertrouw Derck Meijer als oom).

Die Mechtelt Bromleeuw, als j.d. ofwel jongedochter in de 
Butjesstraat, werd in Groningen lidmaat in maart 1680. Den-
kelijk woonde zij in bij haar oom en tante Derk Meijer en Ag-
neta Bromleeuw, die ook in de Butjesstraat woonden. Ze zal 
een zuster Lijsbeth Bromleeuw hebben gehad, die (eveneens 
als j.d. in Butjen-straat) in maart 1678 lidmaat op belijdenis 
werd. En een broer Conradus Johannes Brumlevius, die na een 
studie aan de Groninger Academie een nette carrière maakte 
als conrector aan de Latijnse School in Lingen, en die ook een 
dochter Rebecca had.1

Omdat in februari 1694 de eerste voogden – of liever de 
voormond [= administrerend voogd, meestal verwant aan 
de overleden ouder] en één voogd – werden aangezworen 
[= beëdigd] over de kinderen van Geert en Mechtelt, zal 
de man toen zijn hertrouwd. Dat was dan Geert Jansen, van 

Nordhorn in’t graafschap Bentheim; hij ondertrouwde in Gro-
ningen op 23 december 1693 en trouwde in Groningen in de 
A-Kerk op 11 januari 1694 met Grietien Harms, van Minvlaeg 
in’t Stift Osenbrugge [Osnabrück]. Hij kan (ook) identiek ge-
weest zijn aan Geert Jansen, die op attestatie van Noorthoren 
lidmaat in Groningen werd in maart 1696. Maar dat hoeft niet.

  Uit het huwelijk met Mechtelt, allen geboren in de Peper-
straat te Groningen:
1.  Rebecca Geerts, gedoopt (Martinikerk) 19 februari 

1684.
2.  Geesjen Geerts, gedoopt (A-Kerk) 5 april 1685.
3.  Annichje Geerts, gedoopt (Martinikerk) 23 mei 1686.
4.  Rebecca Geerts, gedoopt (Martinikerk) 24 juli 1687.
5.  Geesien Geerts, gedoopt (Martinikerk) 28 juli 1691.

Begin 1694 werd dus Willem Cleve aangezworen als voor-
mond over Geerdt Jans kinderen bij Mecheltjen Bromlewe in 
‘echte’ verwekt, en Hendrick Molencamp ad idem als voogd.2 
En aan het eind van 1694 werd Roeleff Jans als voormond 
aangezworen over het minderjarige kind van Geert Jans bij 

1. Inschrijving van de doop van Alegonda ten Winkel in de Grote Kerk te Groningen.Groninger Archieven, DTB inv. nr. 149, Algemeen Doopboek 1706-1732, nr. 124.
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Mechteltien Bronnenleuw in echte verwekt.3 Die Willem (van) 
Cleve, de genoemde voormond behoorde inderdaad tot haar 
familie: hij was een zoon van één van de dochters van Derck 
Meijer en Agneta Bromleeuw, Annetje Meijer.
En nu maak ik mij sterk dat dit eind 1694 genoemde minderja-
rige kind de in 1687 geboren Rebecca is. Die misschien ook ter 
opvoeding een poosje naar familie in Lingen werd gestuurd, 
want: Rebecca Geersema werd op attestatie van Lingen, lid-
maat in Groningen in juni 1707. Een jaar later, op 12 mei 1708, 
ondertrouwden, en op 7 juni trouwden in de Nieuwe Kerk 
te Groningen Jannes ten Winkel, in Groningen, en Rebecke 
Geerts[ema],4 van Groningen. Dat ‘van Groningen’ komt dus 
overeen met een geboorte alhier. En zij werd bij de onder-
trouw vertegenwoordigd door Willem van Cleve en Roeleff 
de Friese als haar voormond en voogd; dat klopt dus precies, 
als we aannemen dat Roeleff Jans inmiddels een familienaam 
heeft verworven.
Uit dit huwelijk werd, negen maanden na het huwelijk, één 
kind geboren:
a.  Alegonda ten Winkel, gedoopt Groningen (Grote Kerk) 26 

februari 1709 (Nieuwe Boteringestraat). Het meisje zal op 
korte termijn gestorven zijn, want ik vond geen verdere ver-
meldingen, geen voogdijstelling en geen boedelscheiding.

Zeer kort nadien werd Rebekka bovendien weduwe. Nog geen 
anderhalf jaar na de doop van haar dochtertje hertrouwde zij. 
De verplichte wachttijd tussen het overlijden van een echtge-
noot en een volgend huwelijk van de vrouw was een jaar, en 
daaraan werd toentertijd strikt de hand gehouden. We zien 
dan een ondertrouw in Groningen op 19 juli, en een huwelijk op 
15 augustus 1710 tussen Jan Meijer, van de fortresse Leerort 
[Lieroord] en Reebecka Geersema, van Groningen, weduwe 
van Jannes Terwinkel (voor wie Berent Bruins als verzoch-
te getuige). Het leek mij niet onmogelijk dat die Jan Meijer 
een veel oudere achterneef was, de op 11 mei 1648 gedoop-
te zoon van haar oudoom en -tante Derk Meijer en Agneta 
Bromleeuw. Maar het leeftijdsverschil is bijna veertig jaar, en 
de herkomst uit het garnizoensdorp Leerort, op de grens van 
Groningen en Oost-Friesland, kan ik ook niet goed plaatsen. 
Was hij militair? Overigens kan er onder de kleinkinderen van 
Derk Meijer best nog een andere, jongere Jan Meijer schuilen, 
maar met zo’n doodgewone naam valt dat bijna niet te trace-
ren.

In elk geval: amper twee maanden na dat huwelijk volgde het 
drama...

Aan het Protocol van Criminele Zaken ontleen ik het volgen-
de, gedateerd 17 oktober 1710:5

‘Alsoo uijt de genomene informatien van de Stadts Advocaet 
Fiscael den rechte genoegsaam is gebleken dat de vrouw van 
Jan Meijer, Rebecca Geersema, door’t innemen van rotten-
kruijdt haar op gisteren, sonder eenige voorgaande kranksin-
nigheijdt uit enckele despiratie van het leven heeft gebraght, 
zijnde eenige uuren voor haar doodt door haarselfs bekent 
dat het rottenkruijdt daartoe had gehaalt, ’t welck een de-
testabele daadt is, waarin tot affschrick van anderen een 
exempel gestatueert moet worden.
Hebben B & R derhalven goed gevonden ende verstaan, dat 
het doode lighaem van voorschreven Rebecca Geersema op 
een horde met de voeten nae vooren, ’t hooft nae aghteren 
en’t aengesicht omhoogh geleght, en alsoo nae buiten nae 
de gerichtsplaats gesleept sal worden, om aldaar door de 
scherp righters dienaers begraven te worden, sullende de mi-
sen van de justitie uit haare goederen worden voldaan.’

Rattenkruid, dat was al erg genoeg. Als afschrikwekkend 
voorbeeld zou bovendien het lijk open en bloot door de stad 
gesleept worden en door de beulsknechten op het galgenveld 
begraven. Maar een dag later volgde nog een appendix, nu in 
de Resolutieboeken van de stad:6

‘Op’t gemoverde ter vergaderinge hebben B & R an de heer 
Menkens als anatomiae professor toegestaan, om het doode 
lighaem van Rebecca Geersema, soo op heden nae buijten 
nae de gerigtsplaats staat gebragt en aldaar door de scherp-
rigters dienaars begraven te worden, van daer desen avond te 
moogen laaten afhaalen ende in sijn huys doen brengen, om 
geanatomisert te worden.’

Kort samengevat: het lichaam van deze 23-jarige vrouw, die 
tijdens een depressie of door wanhoop gedreven zelfmoord 
had gepleegd, mocht uiteindelijk dienen als studieobject tij-
dens een anatomische les. Die goede oude tijd?  <<

Noten
Alle inschrijvingen betreffende dopen, lidmaatschappen, attestaties en huwelijken von-
den plaats in de Gereformeerde kerk.
1. Gens Nostra 22 (1967) blz. 171-172.
2. GrA, Volle Gericht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 880, RA III hh 2, 2 

februari 1694; W.G. Doornbos et al., Voogdijaanstellingen in de stad Groningen, 
1673-1700 (Groningen 2001), blz. 193.

3. GrA, Volle Gericht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 881, RA III hh 3, 20 no-
vember 1694; W.G. Doornbos et al., Voogdijaanstellingen in de stad Groningen, 
1673-1700 (Groningen 2001), blz. 203. 

4. De laatste drie letters van haar familienaam staan boven de regel toegevoegd, 
oorspronkelijk stond er dus ‘Geerts’.

5. GrA, Volle Gericht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 975, RA III ii 3, fol. 113. 
Een gedrukte toegang tot deze bron: W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, Index op 
het Protocol van criminele zaken van de stad Groningen, 1616-1811 (Groningen 
2008), in dezen blz. 69.

6. GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 27, Resolutieboek, blz. 502, 18 
okt. 1710.
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was de eerste verrassing: ze is op 22 december 1944 over-
leden als natuurlijke dochter van Pietertje Kuiper. Hierover 
was in de familie niets bekend. De volgende stap was het 
raadplegen van Antonia haar geboorteakte en een eventuele 
huwelijksinschrijving van Pietertje op te zoeken. Dat leverde 
de geboortegegevens van Antonia en de naam van Pietertje 
haar echtgenoot: Onno Heerlien. Deze blauwverversknecht, 
die in 1887 op 21-jarige leeftijd met de acht jaar oudere Pieter-

Ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder Antonia Kuiper, de 
moeder van mijn moeder Bouwina Beintema. Bij haar begon 
de zoektocht naar mijn verborgen verleden. Ik had alleen de 
informatie van mijn moeder, die me wist te vertellen dat haar 
moeder uit Groningen kwam en dat die altijd had gezegd dat 
haar familie ver weg woonde. Sporadisch kwam er een oom 
op visite in Leeuwarden, waar ze in 1944 is overleden. De start 
was dus het opzoeken van Antonia haar overlijdensakte. Daar 

De kans dat u mij, de schrijfster van dit artikel, in het televisieprogramma Verborgen 
Verleden tegenkomt is te verwaarlozen. Ik behoor niet tot hun doelgroep, de bekende 
Nederlanders. Daarom besloot ik zelf op zoek te gaan naar interessante voorouders. Ik 
nodig u uit om met mij op reis te gaan en kennis te maken met enige bijzondere mensen die 
ik onderweg tegenkwam.

Mijn verborgen verleden

ANTONIA VELDHUIS

1. Potloodtekening van de, dan 74-jarige, bakker Antoon Roos, gemaakt in 1911 door F.H. Bachg. Van de via internet opgespoorde nakomelingen kreeg ik 
toestemming de afbeelding te gebruiken.
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tje trouwde, werd de stiefvader van Antonia. Veel zal ze niet 
met hem te maken hebben gehad, want ze werd grotendeels 
opgevoed door de grootouders zoals uit de bladen van het be-
volkingsregister bleek. Die hadden twee dochters (Jantje1 en 
Janna) van de leeftijd van Antonia. Haar tantes dus. Mijn moeder 
vertelde dat haar moeder vroeger vaak boodschapjes moest 
doen voor de twee meisjes. Een klein beetje zoals in het sprook-
je van Assepoester dus. Toch gingen de drie meiden later het-
zelfde werk doen en hadden ook vaak dezelfde werkgever.
Ik ontdekte dat het echtpaar Pietertje en Onno al drie maan-
den na de huwelijksdatum verblijd werd met de geboorte van 
zoon Frederik. Ook hun dochter Martha (de halfzus van Anto-
nia) zal later uit onecht een kind krijgen.

Om meer over Pietertje te weten te komen moesten we naar 
Hoogezand. Daar woonde Janny, die was gevonden na het 
plegen van veel telefoontjes naar mensen met de naam Heer-
lien. Janny was een kleindochter van Pietertje, zij zou meer 
over haar weten. Het bezoek leverde enige onbekende foto’s 
van Pietertje op (we hadden geen afbeelding van haar) en we 
hoorden dat Antonia tot haar overlijden minstens één keer 
per jaar haar moeder Pietertje opzocht. Die, naar nu bleek, 
zelfs haar dochter overleefde. Janny vertelde dat ze opoe (zo 
noemden ze haar oma) niet hebben durven vertellen dat haar 
dochter was overleden. Mijn moeder Bouwina bleek dertig 
jaar een oma (overleden in 1947) te hebben gehad van wie ze 
het bestaan nooit heeft geweten. Dat was even schrikken. 

Baas Roos

Verder wist de hele familie in Groningen dat Antonia het kind 
was van Pietertje haar baas bakker Anton Roos. Er werd ge-
woon in de familie over gesproken. Janny vertelde dat ze 
vaak langs het huis van baas Roos liepen, het was een groot 
huis met een hoge trap in de Jacobijnerstraat 46 in stad Gro-
ningen. Hoe zou het zijn langs het huis te lopen en misschien 
zelfs de trap te beklimmen zoals mijn oma Antonia mogelijk 
ook dikwijls heeft gedaan? Of moest ze als dienstmeid ach-
terom? Om daar antwoord op te krijgen zouden we naar Gro-
ningen moeten.
En toen begon de zoektocht een beetje te lijken op een ech-

te uitzending van Verborgen Verleden. Archiefmedewerker 
Albert Beuse van de Groninger Archieven (u zag hem ook in 
de tv-uitzendingen van Verborgen Verleden in 2010 met Tom-
my Wieringa en in 2016 met Rick Nieman) mailde me dat het 
huis er niet meer stond. Het werd in 1899 omgenummerd 
naar Jacobijnerstraat 14 (kadastraal Groningen G5026). In 
1955 heeft de gemeente in het kader van de wederopbouw 
een plan opgesteld om een doorbraak te maken tussen Gro-
te Markt en Kattenhage, waarvoor een aantal panden moest 
worden gesloopt. Hieronder dus ook het huis waarin Pietertje 
had gediend. Het duurde nog tot 1959 voor het daadwerkelijk 
gebeurde, enige bewoners tekenden protest aan.

Ondanks speurwerk van diverse onderzoekers kreeg ik tot nu 
toe geen bewijs voor het vaderschap van bakker Roos (over-
leden Groningen 1 januari 1916), maar de naam Anton(ia) komt 
rond die tijd in de familie niet voor. Wel was het gewoonte 
om, indien er niet getrouwd kon worden, het kind naar de va-
der te noemen. Het beeld dat mijn moeder Bouwina van haar 
moeder had werd volledig overhoop gehaald. Soms is het 
misschien beter niet te weten. Verder bleek Antonia onder 
andere in Amsterdam te hebben gewoond. In de uitzending 
zou ik nu een schrijven van het gemeentearchief overhandigd 
krijgen met daarin de adressen waar ze had gewoond en de 
melding van het feit dat Antonia uit een onbekende relatie 
een dochter Martha2 kreeg. Ik moest eerst contact met hen 
opnemen en een bedrag betalen, maar het resultaat was het-
zelfde. Omdat dit artikel geen live beelden geeft, moet u nu 
de geschokte reactie van mijn moeder en van mij missen. Mijn 
oma Antonia bleek met recht een vrouw met geheimen, met 
een verborgen verleden.

Opa Keun

We slaan een generatie over en komen bij Pietertje haar 
grootouders van moederskant, het echtpaar Johan(nes) Anto-
ni Keun en Margaretha Klatter uit Harlingen. Ook hier was een 
familieverhaal. Bouwina vertelt: ‘Opa Keun zou met zijn schip 
met hout, op weg naar Noorwegen, op zee zijn verdronken.’
Ik hoefde hiervoor niet op reis, want in het archief van zijn 
thuishaven Harlingen bevond zich een brief van de consul van 
Noorwegen, waarin die verklaarde dat het schip in 1852 de 
haven van Kristiansand was uitgezeild en ‘dat er daarna niets 
meer van was vernomen, zodat men mag aannemen dat het 
schip met de ganse equipage is vergaan’. Ook in de huwelijks-
aktes van de kinderen staat die vermelding. Kapitein Keun 
voer onder vlagnummer H5. Zo kon men elkaar op zee herken-
nen

We slaan weer een paar generaties over en komen bij Jochem 
Bastiaan Keun. Hij is in 1638/1639 overleden. Hij kwam rond 

2. Pietertje Kuiper en haar dochter Antonia
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Nu we toch in Groningen zijn gaan we even naar het Stad-
houderlijk hof3. Een verre voorvader was Ciriacus Hoorn. Hij 
was in dienst van de Stadhouders van Holland, Zeeland enz. 
en woonachtig in het koetshuis van het Stadhouderlijk hof in 
Groningen: Een breed, stenen gebouw met een verdieping en 
een zolder. Een voor die tijd (we zitten dan in de zeventien-
de eeuw) zeer riante woning. Het hoofdgebouw was de zetel 
van de Stadhouders. Na jarenlang diverse bestemmingen te 

1605 uit Berlijn. Helaas is dit geen officiële uitzending van 
Verborgen Verleden en staat er geen archiefmedewerker in 
Berlijn op me te wachten met de namen van voorouders van 
Jochem en de verklaring waarom hij naar Nederland vertrok. 
Ik kan me slechts afvragen waarom hij ruim 520 kilometer af-
legde (te voet was dit meer dan 105 uur) om zich in Groningen 
te vestigen en of hij alleen kwam.

3. Vader op zee gebleven, uit huwelijksakte 1869

4. Koetshuis van het Stadhouderlijk Hof Groningen, foto Henk Hartog.
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hebben gehad is het verbouwd tot luxehotel en ik mocht een 
kijkje nemen in een hotelkamer op de eerste verdieping in het 
koetshuis. Hier hebben mijn voorouders geleefd, gewoond. 
Hier waren ze blij en hadden verdriet. Misschien zou een be-
kende Nederlander in het tv-programma nu een traantje weg-
pinken, ik moet u tot mijn spijt bekennen dat ik hierbij geen 
enkele emotie voelde.

Lijphart

Onderweg komen we nog even Onno Lijphart4 tegen (De fami-
lie komt ook voor als Lijphard, Lyphart, Liphard enz.), die vol-
gens een inschrijving in het Statenarchief op 5 februari 1709 
kapitein was onder het regiment van kolonel Junius. In dit 
schrijven staat dat hij door de Franse partij uit het garnizoen 
van Namen gevangen is genomen en dat er een uitwisseling 
tegen een door hen gevangen kapitein uit het regiment van 
Franlay werd voorgesteld.
In een brief van 19 maart 1709 schrijft de heer J. Cronstrom 
dat hij contact heeft gehad met de Franse gecommitteerde. 
Er wordt verwezen naar een brief van 23 februari, een schrij-
ven van de heer Sailland, gouverneur van Namen aan de ka-
pitein Lijphart. De uitwisseling zal zijn gelukt, want Onno is in 
Groningen begraven op 10 april 1739.
Ook over deze voorouder zijn nog een paar aardige documen-
ten gevonden.
Zo dient op 11 april 1701 zijn dienstmeid Geesjen Deters5 een 
verzoek in tot schadevergoeding. Ze is zeer ongelukkig in het 
huis van gezworen (regeringspersoon) Lijphart in het vuur ge-
vallen. Haar hand is erg beschadigd en haar armen en andere 
leden zijn daardoor verlamd.
In 1735 heeft dienstmeid Aaltje Busch een snoer parels van 
Onno zijn echtgenote gestolen met het doel deze in Leeu-
warden te verkopen. Ze werd betrapt en voor een jaar in het 
tuchthuis opgesloten.
Als we nog even naar Onno zijn echtgenote Geertruida Bor-
gesius kijken, dan zien we ook daar enige vooraanstaande 
personen, waaronder haar grootvader Joachim Borgesius die 
professor was aan de universiteit van Groningen vanaf 1619. 
Ook hij kwam, rond 1598, uit Duitsland. Er is een geboortejaar 
bekend (1585, zijn ouders waren Johannes Borgees en Geeske 
Werners), maar ook hier kunnen we slechts gissen naar de re-
den waarom hij naar Groningen kwam.

Op 19 februari 1649 sneuvelde Onno Lijphart zijn grootvader, 
kapitein Onno Lijphart. Met vrouw en kinderen kwam hij in 
maart 1648 in een konvooi van dertig schepen in Brazilië aan. 
Een maand later moesten ze tegen de Portugezen vechten. 
Het werd, op 19 april, bij Pernambuco een nederlaag voor het 
Nederlandse leger. Onno werd na de strijd tot kapitein be-
vorderd. Nadat er een ‘staat en sterckte’ van de militie was 
opgemaakt maakte men zich op voor een nieuw gevecht. Op 
17 februari 1649 trokken 3510 man ten strijde bij Guararapes, 
wederom met een winst voor de Portugezen. Aan de kant van 
de Nederlanders waren er 1048 gesneuvelden.

Zijn weduwe Claesken Langstraat ging met haar vier kinde-
ren op het schip ‘De gouden Leeuw’ terug naar Nederland 
en deed een verzoek aan de Bewindhebbers van de West 
Indische Compagnie om restitutie van kosten van de te-
rugtocht omdat haar echtgenoot ‘in de jongste bataille in 
Brazilië doot gebleven’ was. Ze kreeg het bedrag terug en 
daarna van de Staten een jaarlijkse toelage. Waarschijnlijk 
omdat haar echtgenoot voor het vaderland was gesneu-
veld. Voor de mensen die ook voorvaderen hadden die in die 
strijd sneuvelden: er zijn lijsten opgemaakt van de soldaten 
en hun aanvoerders en getuigenverslagen van diverse men-
sen6.

Men vertelde me dat voor genealogen afstamming van Ka-
rel de Grote een soort ultiem resultaat van het onderzoek is, 
voor veel Friezen is het vinden van relatie met Grutte Pier een 
na te streven doel.
Toen dus bleek dat beide doelen in mijn Verborgen Verleden 
konden worden bereikt was dat natuurlijk helemaal fantas-
tisch.

Aansluiting bij bekende voorouders

De afstamming van Karel de Grote loopt via mijn vader. Hier-
bij noem ik slechts de persoon via welke lijn de afstamming is. 
Achter de naam staan, tussen haakjes, het geboorte- en over-
lijdensjaar. Mijn vader Douwe Sijbren Veldhuis (1917-1971), zijn 
moeder Jacoba Dijkstra (1878-1933), oma Gerritje Botes van 
der Meulen (1834-1908), Lysbet Ruurds Bouma (1793-1858), 
Gerritje Andries Althuisius (1756-1795), Andries Gerardus Alt-
huisius (1718-na 1787), Jancke Antonides (1692- na 1738), Trijn-
tje Verhoeck (1668- ...), Andries Verhoeck (...-1681/1688), Anna 
van Nes (1610-1656), Dirck van Nes (1579-1626), Marijtgen van 
Teylingen (1539-na 1614), Machteld Cornelisdr. Suys (1516- 

5. Schema voorouders Lijphart

BALTHASAR 
Lijphart

ONNO 
Lijphart

BALTHASAR 
Lijphart

ONNO 
Lijphart

BALTHASAR 
Lijphart

AELTJE 
van Loenresloot

CLAESJEN 
Langstraat

GEERTRUIDA 
Borgesius

MARGARETHA 
Reichle

GEERTUIDA 
Keun

WOLTERUS JOH.
Keun

JOHANNES ANTONI
Keun

ALLEGONDA 
Lijphart

MARGARETHA 
Klatter
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1596), Cornelis Pietersz. Suys (...-1521), Johanna Willemsdr. van 
der Burch, enz. Om een lange opsomming van namen te voor-
komen verwijs ik naar de hierover verschenen publicaties in 
Gens Nostra oktober/november 1990 en november/decem-
ber 1991.

De relatie met Grutte Pier7 loopt ook via mijn vader, Douwe 
Sijbren Veldhuis, zijn oma Geertje van Stralen, Antje Hanzes 
Witteveen, Gertje Willems (Rienstra), Jeltje Jacobs Wisman, 
Jacobus Johannes Wisman, Hilckien Sierxma, Gijsbert Sierx 
Sierxma, Sierk Fonger Sierxma, Fonger Sierx Sierxma, Sierx 
Fongers Sierxma en Agniet Abbes. Zij is een dochter van 
Abbe Gerlofs, de broer van Pier Gerlofs Donia, alias Grutte 
Pier. Ook via een andere lijn bleek er connectie. Mijn kwartier-
nummer 40.256, Syrck Fongers, is met de latere echtgenote/
weduwe van Grutte Pier getrouwd geweest. Dat laatste feit 
maakt het geen familie (wel een beetje bijzonder), maar ze 
kwamen ongetwijfeld bij elkaar op de eikeltjeskoffie. We zit-
ten dan rond 1500. Onduidelijk is nog of ze eerst met Syrck 
trouwde, of dat ze later de echtgenote was van Grutte Pier. 
In het laatste geval zou het gerucht dat de eega van Grutte 
Pier met hun kind bij de door de vijand aangestoken brand van 
hun huis waren omgekomen kunnen kloppen. Over het feit dat 
Abbe Gerlofs een broer is van Grutte Pier zijn de meningen 
nog verdeeld. Intussen is het Familie van Grutte Pier bewijs in 
mijn bezit.

Als klap op de vuurpijl kwam er ook nog een bastaard van de 
graven Van Egmond te voorschijn. Een nazaat ervan, Joost 
Jansdochter8, die leefde van 1484 tot 1556, was een bijzonde-
re vrouw. Ze kreeg twintig kinderen, van wie het grootste deel 
volwassen werd. Je kunt je amper voorstellen wat dat moet 
zijn geweest in een tijd zonder elektrisch licht, goede verwar-
ming, beperkte/primitieve medische zorg en gebrekkige hy-
giëne. Een paar kinderen gingen in het klooster. De rest kreeg 

duizend gulden mee toen ze trouwden. Hierbij moet worden 
aangetekend dat ze tot de elite van Alkmaar behoorde.

Het aantal personen dat het noemen waard is bleek veel gro-
ter dan ik in het begin had verwacht. Ik kan dus in deze speur-
tocht in mijn verborgen verleden niet alle illustere voorouders 
noemen. Helaas moet ik Johan Antoni en Petrus, de twee 
zonen van het echtpaar Jan Keun en Theresia Somers, die 
tussen haakjes in 1760 van tafel en bed zijn gescheiden, laten 
voor wat ze waren. Plantagehouders in Suriname die op een 
gegeven moment 188 slaven hun eigendom konden noemen. 
Ook de tientallen predikanten, van wie er diverse een scheve 
schaats reden (dronkenschap, belediging, helen) kan ik niet be-
schrijven. Nadat ik hoorde van de vele wandaden van dominee 
Theodorus Schmaal is hij bij deze beroepsgroep mijn favoriet. 
Dronken op de preekstoel staan, belediging van diverse hoog-
geplaatste personen, veelvuldig (te veel) wijn consumeren, uit 
zijn ambt worden gezet enz. De lijst bleek te lang, er zou een 
boek mee kunnen worden gevuld, zo bleek alras. We pikken on-
derweg nog een paar (in hun tijd) bekende voorouders op:
*  Dirk Volckerts Coornhert, een veelzijdig Nederlandse kun-

stenaar, geleerde, theoloog, musicus en publicist. Hij werd in 
1522 geboren in Amsterdam en overleed op 29 oktober 1590 
in Gouda. Omdat zijn ouders, de welvarende lakenkoopman 
Folckert en zijn uit een zeer vermogende familie komende 
Truy Clementsdochter, het niet eens waren met zijn keus van 
echtgenote, onterfden ze hem.

*  Abel Eppens, die aan het eind van de zestiende eeuw, van-
wege het geloof, naar Emden uitweek en daar een bekend 
geworden kroniek schreef.

*  Landmeter Jan (Johan) Sems die samen met Johan de la 
Haye in 1615 de grens bepaalde tussen Groningen en Dren-
the: de Semslinie. Zijn weduwe trouwde in 1636 met Jochum 
Bastiaan Keun, een voorvader van de al eerder genoemde 
Johan Antoni Keun.

6. Grutte Pier, Coornhert en Sems. Rijksmuseum Amsterdam.
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Noten
1. Jantje Kuiper, een zus van Pietertje woonde in Leeuwarden, in dezelfde stad 

als wij. We kwamen er vaak, we noemden haar tante. Eigenlijk was ze dus een 
oudtante van mijn moeder Bouwina. Zou Jantje niet hebben geweten dat haar 
zus Pietertje nog in leven was? Ook hier weer een geheim. Zie voor Jantje het 
artikel Alleen maar planten in het afdelingsorgaan van de NGV van Friesland 11 
en 30 januari 2006.

2. Zie voor het ‘onechte’ kind van Antonia Veldhuis het artikel Oudtante Marie, 
toch bijzonder in het afdelingsorgaan van de NGV van Friesland 11 en 30 januari 
2001. De namen in dat artikel zijn gefingeerd. Voor Marie kunt u invullen Anto-
nia, voor Nell kan de naam Bouwina in de plaats worden gezet.

3. Zie voor Ciriacus Hoorn de artikelen in Gens Nostra december 2003 Ciriacus 
Hoorn en januari/februari 2014 De brieven van Ciriacus Hoorn aan de stadhou-
der.

4. Statenarchief, toegang 1, inv.nr. 410, uitgaande brieven en inv.nr. 233, ingekomen 
stukken, een brief d.d. 22 februari 1709.

5. Deze informatie komt uit het Requestboek 15, Rood na reductie 321R15. Voor 
Aaltje zie Gruoninga, Jaarboek voor genealogie, naam-en wapenkunde 58, 
jaargang 2013 blz. 182. ‘Een dienstmeid uit de anonimiteit; Aaltje Busch uit 
Groningen’.

6. Zie voor de gevechten in Brazilië in 1648 en 1649 het artikel Gevallen in Brazi-
lië, in dienst van de VOC in Gens Nostra september 2005, bladzijde 489 e.v.

7. Notitie over Funger Syrsma: voogd over de kinderen van Grote Pier/Pier 
Gerlofs (van Kimswerd)’ en info uit ‘Boerderijenboek fan Hennaarderadeel’.

8. Zie voor Joost Jansdochter Gens Nostra januari/februari 2019 nummer 1 het 
artikel ‘Joost Jans, des baljuws dochter’ van Antonia Veldhuis.

Voormoeders
Behalve de in het begin genoemde Antonia Kuiper, de tot de 
verbeelding sprekende baljuwsdochter Joost Jans en de in 
de reeks van Karel de Grote genoemde vrouwen komt het 
zwakke geslacht in de archieven minder voor dan mannen. 
Ze ontbreken vaak, tot honderd jaar terug, in (bijvoorbeeld) 
kerkenraad en regering. Ook staat bij oudere dopen lang niet 
altijd de naam van de moeder van het kind vermeld. Ongetwij-
feld zijn daartussen flinke, dappere of bijzondere vrouwen ge-
weest.

Over één hardwerkende vrouw, mijn overgrootmoeder kwam 
ik meer te weten: Bouwina Kamer. Ook zij was een Groningse 
die vanwege de liefde in 1873 vanuit Woldendorp in Groningen 
naar Leeuwarden kwam. Ze leerde Willem Gerrits Beintema 
kennen toen hij als dienstplichtige in Termunten was gele-
gerd. Ze trouwden in 1875 (twee maand later werd hun eerste 
kind geboren) en huurden land in Snakkerburen (bij Leeuwar-
den) waarop ze een kwekerij begonnen. Wie was die vrouw 
die voor een man haar provincie verliet en ging wonen in een 
onbekende plaats waar veel mensen een taal spraken die ze 
niet verstond. Daarvoor had ik weer even met mijn moeder 
Bouwina afgesproken. Die was nog jong toen beiden overle-
den, maar ze had wel veel herinneringen aan haar oma. ‘Mijn 
broer Willem en ik hebben bijna twee jaar tussen de middag 
bij oma gegeten. Ik herinner me van haar dat ze vriendelijk, 
maar afstandelijk was. Ze droeg altijd een zwarte jurk met 
een zwart schortje met grijze strepen. Als ze uitging droeg 
ze over haar mantel een bontje en had ze een zwart hoed-
je op met een veer die vooruitstak. Ze had een kaarsrechte 
houding. Het was een echte mevrouw, een dame. Ze hield ook 
van mooi, schoon en keurig netjes. Afwassen deed ze niet met 
een kwast, zoals de meeste mensen, maar met een doekje. Ze 
sprak ook nooit meer Gronings, maar Leeuwarders. Een soort 

stadsfries. Ze droogde appeltjes.’ Bouwina overleed twee jaar 
na haar echtgenoot, in 1925. Beiden liggen begraven bij de 
kerk van Lekkum.

Dit is een mooi punt om mijn, nu niet meer verborgen, verbor-
gen verleden af te sluiten.
Met dank aan Albert Beuse, Emmy Neut-Regts, Gert Schans-
ker en een paar mensen die anoniem wensen te blijven (één 
ervan zei: ‘Het kan wel op televisie’) voor het kritisch doorne-
men van het artikel en het aanreiken van gegevens.  <<

7. Bouwina Kamer. Eigen foto.

Gens Nostra 2020 nummer 1: In het colofon staat een foutief emailadres van Rob Dix.
Zijn emailadres moet zijn: raj.dix@hotmail.nl

Aanvullingen en verbeteringen
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Wat kunnen enkele gebeurtenissen en getuigenverklaringen uit 1781, 1787 en 1795 ons leren 
over het karakter van de hoofdpersoon? Was hij werkelijk een losbol, of een oproerkraaier 
of gewoon iemand die op onbezonnen wijze uitdrukking gaf aan zijn gevoelens en 
opvattingen? De lezer mag zelf zijn of haar oordeel vormen.

David Wolvendijk:  
een Franeker losbol en nog meer...

GEORGE SCHEPPERLE

1. De universiteit van Franeker. Www.omropfryslan.nl
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David Wolvendijk werd geboren en gedoopt te Enkhuizen in 
januari 1758. Hij was de zoon van Aaldert Wolvendijk en Griet-
je Davids. Hij was de vader van David Wolvendijk, spurius ge-
doopt te Enkhuizen op 23 maart 1781. De moeder was Anna 
Gerritsdochter. Hoewel David Wolvendijk senior de moeder 
van zijn zoon niet huwde, ging David junior wel als Wolvendijk 
door het leven. Junior wordt metselaar en blijft in Enkhuizen 
wonen. Hij trouwt aldaar tweemaal, heeft nageslacht en is al-
daar overleden op 2 augustus 1833.

Na de geboorte van zijn buitenechtelijke kind ging David Wol-
vendijk senior medicijnen studeren in Franeker en gedroeg 
zich daar als een Franeker losbol en wel op maandag 16 april 
1781. Het getuigenis van S. Jongma, old burgemeester, en D. 
Adama luidt als volgt: ‘... verklaren dat op maandagavond den 
16 deeser ongeveer tussen 9 en half 10 uur geweest zijn aan 
‘t Huis van de Apotheker A. Blankendal alwaar doen op een 
heftige wijse wierd gescheld dat wij en meer van ‘t geselschap 
hier kort nae vooren op straat sijn gekomen op een seer groot 
gerugt wanneer wij doen zaagen dat de stud. D. Wolvendijk 
stonde omtrent de eerste brug met een bloote deegen scher-
mende teegen de zoon van A. Blankendal dat wij hem versogt 
hebben van op te steeken ‘t geen hij niet heeft willen doen soo 
dat wij genoodsaakt geweest sijn om swaardere gevolgen 
voor te komen hem de deegen te ontweldigen gelijk ook ein-
delijk gelukt is en is daar door de Eerste getuige aan de hand 
een weinig gekwetst geworden en de deegen vervolgens door 
de Tweede getuige in ‘t waater gesmeeten welke Laatstge-
melde ook gehoort heeft dat Wolvendijk teegen de zoon van 
Blankendal ook dreigementen heeft gedaan om deselve op de 
eene of andere wijse ongelukkig te maaken’.

Het getuigenis van Pieter Obbes Wassenaar coopman te Fra-
neker is gelijkluidend: ‘... dat op die tijd seer sterk aan de schel 
wierd getrokken sodanig of er doodsgevaar was dat de zoon 
van Blankendal met groote haast nae vooren is geloopen en 
kort hierop ontstond hierop een groot gerugt waardoor ik 
beneffens de oud Burgmr. Jongma en Durk Adama studios en 
de vr. Adama ook voor op straat zijn gekoomen dat ik doen 
vernoomen heb dat de stud. Wolvendijk omtrent de brug met 
de bloote deegen stond te schermen en veel geraas maakte 
dat de Burgemr. Jongma en de anderen hem versochten zijn 
deegen te willen opsteeken ‘t geen hij geweigert heeft te doen, 
dat hij vervolgens naementlijk de Burgemr. Jongma en de stud. 
Adama op hem sijn aangeloopen om hem de deegen te ontwel-
digen ‘t geen eindelijk de stud. D. Adama ook gelukte welke die 
hem heeft afgenoomen en vervolgens in ‘t water gesmeeten’.

Dan verklaart H. van Blankendal medisch student te Franeker: 
‘... dat aan ons Huis op een geweldige wijse wierd gescheld 
dat ik hier op buiten Huis op straat koomende gesien hebbe 

dat bij de Brug stonde de student D. Wolvendijk verselt van 
Doctor Reinier Coopmans dat ik seijde zoo waarop Wolven-
dijk seijde ik doe het blixemskind dat ik hier op seijde soo 
een weerligte Jonge waarop Wolvendijk weer seijde ik zal nú 
blixemse Jonge en hier op trok hij sijn deegen en so is hij mij 
vervolgd in het voorhuis dat ik teegen de Jonge seyde geef 
mij eens het puikhaakje om mij teegen hem te defenderen. 
Intussen is Wolvendijk op mij aangedrongen en heeft nae mijn 
gestooken dat intusschen het haakie krijgende hem genoods-
aakt heb een weinig te retireren waardoor hem eindelijk de 
deegen uit de hand heb geslagen dat hij daarnae de deegen 
weer van de grond heeft gekreegen dat daarnae de Heer 
Burgemr. Jongma mijn Neef D. Adama en meer anderen van ‘t 
geselschap nae vooren sijn gekoomen terwijl is D. Wolvendijk 
met sijn deegen nae de Brug geloopen dat ik eindelijk gesien 
heb dat hem de deegen uit de hand is geslaagen en verder in 
‘t water is gesmeten. Dat D. Wolvendijk ook daar bij de Brug 
stonde te schermen geseijd heeft dat hij mij Blixemskind op 
de een of ander wijse nog eens ongelukkig zoud maaken al 
soude hij Friesland daar om moeten ruimen’.

De Heer R. Coopmans J:Utr:Doctor te Franeker verklaart: 
‘omgewandelt te hebben met de Hr. Stud. D. Wolvendijk en 
omtrent den Huising van de Apothecar A. Blankendal zijnde 
heeft Wolvendijk gesegt wil ik eens gaan schellen, waarop 
gesegt heb doet dat niet off ik zoud dat naelaten waarop hij 
ondertusschen op een sterke wijse geschelt heeft eeven of er 
iemand in doodsgevaar lag, dat hierop de zoon van Blankendal 
uit ‘t Huis gekoomen is seggende off roepende teegen Wol-
vendijk doet gij dat Blixem waarop Wolvendijk heeft geant-
woord Jae Blixem dat doe ik’. Het vervolg is gelijkluidend aan 
voorgaande getuigenissen.

In sen Jud 14 Maij 1781: ‘... de student Wolvendijk binnen staan-
de bekendt op gemelde tijd en plaats gebelt te hebben en ook 
zijn deegen getrokken te hebben dog alles met geen oogmerk 
om iemand te lederen maar enkel om voor zijn eijgen lijf te 
zorgen’. De Senaat hierover gedelibereeerd hebbende heeft 
goed gevonden en besloten de gedaagde te condemneren in 
een assedú verblijf op zijn kamer voor de tijd van twaalf da-
gen en verder in de kosten voor deze gevallen.

David Wolvendijk promoveerde te Groningen op 21 septem-
ber 1782 tot doctor medicinae op het proefschrift ‘De salivae  
utilitate’ over het gebruik of nut van speeksel voor de smaak. 
Hij vestigde zich daarna als arts te Veendam.
Hij ondertrouwde te Franeker op 21 december 1782 en trouw-
de te Lemmer 5 januari 1783 met Catharina Radijs, geboren/
gedoopt Lemmer 7/9 december 1759, overleden/begraven 
Veendam 24/25 juni 1802, dochter van Gepke Radijs (secreta-
ris van Lemsterland) en Ymkje Oldendorp.



86  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 2

Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Anna Margaretha, geboren/gedoopt Lemmer 7/10 ok-

tober 1784.
2.  Emelia, gedoopt Wildervank 16 april 1786.
3.  Aldricus Gebbertus, gedoopt Wildervank 8 februari 

1789.
Op 13 augustus 1785 komt hij met attestatie van Lemmer in 
Wildervank. Hij en zijn vrouw worden op 30 augustus 1787 na 
gedane geloofsbelijdenis tot lidmaat aangenomen in Wilder-
vank. Daarbij is aangetekend dat zij op 7 augustus 1799 met 
attestatie zijn vertrokken naar Assen.

De Franeker losbol was zijn streken nog niet kwijt getuige het 
voorval op 18 juli 1795: Elsje Jans, huisvrouw van Pieter Eppes, 
woonachtig op den huize Bareveld, verklaart dat ‘s nademid-
dags ten haren huize is gekomen de Medicus Wolvendijk 
verhalende dat hij met de Franschen na de Pekel A geweest 
zijnde, nergens licht had gevonden als in het nest bedoelden 
hier mede de sociëteit ten huize van Klaas Prummel te Veen-
dam, hebbende aldaar een voorval gehad met Hinderikus 
Wallant, dat deposante hierop tegen gemelde Medicus Wol-
vendijk heeft gezegd ‘Mijnheer ik verwonder mij dat gij met 
zulke lieden na de Pekel gaat daar gij ze nog niet lang geleden 
spinhuisboeven noemdet’, dat gemelde Wolvendijk daarop 
had geantwoord ‘dat zijn het immers, net dieven zowel als de 
Engelschen want zij hebben de Collector Rösing lakens van 
de bedden gestolen als mede van den jode David Izaeks, ook 
hadden ze van hem medegenomen een inkstpot en 59 stui-
vers’, dat hij verder onder andere had gesegd ‘het Huis van 
Oranje altijd toegedaan geweest te zijn en dat hij nog dadelijk 
voor hetselve en de oude constitutie was’ mede had gesegd 

dat men ‘weder een jaar 1748 moest gaan oprigten om dat de 
patriotten na den Franschen verlangden, dat de Franschen 
koningsmoorders waren, kunnende niet verdragen dat die ons 
de wetten zouden voorschrijven’ behalve vele andere discour-
sen voor de Fransche natie zeer beledigende welke deposan-
te zich niet wist te herinneren.
De verklaring van Elsje Jans werd bevestigd door Pieter Ep-
pes, Anna Eysing weduwe Remmert van der Woude, Luiten 
Brouwer en Harm Boer.

Op 20 augustus 1795 hadden getuigenverklaringen plaats 
naar aanleiding van gebeurtenissen op 23 september 1787. 
Jan Christiaans, wonende te Veendam, verklaart ‘dat op den 
23 september 1787 een bende, die hem dreigden zo hij niet met 
hen ging te willen vermoorden of zijn huis te plunderen en geko-
men te zijn bij het huis van Thoma aan het Westerdiep te Veen-
dam, vindende aldaar de Medicus Wolvendijk met g[mel]den 
burger Thoma, deszelfs vrouw en nog een derde in discours 
en horende dat gemelde Medicus Wolvendijk zeide dat hij de 
bende die aan het plunderen was onder zijn commando had 
en dat wanneer hij hen ordonneerde om uit te scheiden zij dit 
terstond zouden doen’.
Egbert Jans Uniken, wonende te Wildervank, verklaart: ‘dat op 
den 24 september 1787 ‘s namiddags den Medicus Wolvendijk 
bij deszelfs huis ontmoet zijnde hem had gevraagd of hij geen 
belet had om thee bij hem te drinken met oogmerk om hem 
over het gebeurde van den voorgaande avond te spreken, bij 
welke gelegenheid de Medicus Wolvendijk onder het thee-
drinken in presentie van deszelfs vrouw en zwager Radijs had 
gezegd dat hij de huizen die er nog aan zouden op een lijstje 
had en dat hij het volk onder zijn commando had, kunnende er 

2. Het huis Bareveld, links op de foto, te Wildervank. Beeldbank Groningen.
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mede doen wat hij wilde, dat deposant hem over zijn gedrag 
had bestraft en hetselve gedrag door zijn zwager Radijs ten 
hoogste was afgekeurd waardoor dan ook gemelde Medicus 
Wolvendijk enigszins tot bedaren was gekomen’. Zijn zwager 
was luitenant in het Bataafse leger en dus politiek gezien de 
tegenhanger van Wolvendijk.

D.H. Koster, wonende te Groningen aan de Heereweg buiten 
de Heerepoort, verklaart: ‘dat op 23 september 1787 ‘s avonds 
de alarmklok begon te luiden, dat nadat op dat gegeven sein 
enige huizen geplunderd ware een grote menigte volks ge-
wapend met vorken, stokken, geweeren enz., is gekomen aan 
de Buitenplaaats van de Burger Joh. Adr. Meurs, leggende 
aan het Westerdiep te Veendam alwaar dep[osant] destijds 
als hovenier woonde, zijnde het toen ongeveer elf uuren dat 
dep[osant] toen die menigte aankwam aan dezelve tien gul-
denns en ses en twintig flesschen wijn heeft gegeven om ze 
daardoor zoo mogelijk van hun voornemen om ook die plaats 
te plunderen te detourneren, dat des niettegenstaande die 
bende met geweld in huis is gedrongen en aldaar alles in stuk-
ken heeft geslagen; – dat dep[osant] onder de persoonen wel-
ke alzoo in gemeld huis waren gedrongen mede heeft gezien 
de Medicine Doctor Wolvendijk gelijk dezelve de volgende 
dag wederom in gemeld huis is geweest toen hetgeen des 
nagts overgebleven was geplunderd wierd hebbende ech-
ter dep[osant] zelf niet gezien dat gemelde Wolvendijk iets 
in stukken heeft geslagen, maar had dep[osant] van anderen 
gehoord dat Wolvendijk de ijzeren kist welke ten huijze van 
Dr. Meurs in het comptoir stond aan stukken had geslagen en 
daarvan met bebloede handen was afgekomen’.

De getuigenissen werden voldoende zwaar geacht om een 
schrijven te richten aan de drost van het Oldambt en de ge-
vangene voor berechting over te dragen aan de drost:

Aan den Drost van den Oldambte

De Medicus Wolvendijk uit Veendam door de Franschen 
herwaarts zijnde opgebracht uit hoofde dat zich de-
zelve op den huize Barreveld aan het voeren van oproe-
rige gesprekken in presentie van getuigen zou hebben 
schuldig gemaakt gelijk U de nevensgaande attestatie 
zal doen zien, zijnde hij door den Generaal Reynier aan 
ons uitgeleverd en bij provisie hier in bewaring gezet, zo 
hebben wij gemeend dat aangezien de beschuldigde ge-
apprehendeerd gelijk ook nevens het het merendeel zo 
niet alle getuigen onder Uwe Judicature woonachtig is 
U hiervan kennis te moeten geven dat dezelve door Uwe 
Gerechtsbedienden van hier naar Uwe Jurisdictie onder 
refusie der kosten worden overgebragt zendende U 
hier nevens het bewijsdom ons in handen gekomen over 
in verwagting van ernstige en prompte Justitie.
Heil en Broederschap!

De beoordeling had plaats te Zuidbroek den 22 septem-
ber 1795: ‘... zo is het dat ik namens de stad Groningen Drost 
der beijde Oldambten regtdoende gelet hebbende op al het 
geene ter materie was dienende den Ged[...]nde David Wol-
vendijk condemnere gelijk dezelve gecondemneerd word 
mids dezen om geduurende den tijd van zes achtereenvolgen-
de weeken opgesloten te worden op de Gijselkamer dezer Ju-
risdictie; met condemnatie in de kosten en misen der Justitie’.

Na het vertrek naar Assen in 1799 moet het gezin op enig mo-
ment zijn teruggekeerd naar Veendam, waar op 25 juni 1802 
het begraven van ‘vrouw van Dr. Wolvendijk’ wordt ingeschre-
ven. Daarna is er van David Wolvendijk geen spoor meer te 
bekennen. Van hun kinderen ontbreekt ook ieder spoor.  <<

De redactie ontving van de afdeling Groningen bovenge-
noemd artikel van Jan Tolboom, als bijdrage aan dit jubileum-
nummer. Het is een omvangrijk artikel, 30 pagina’s, dat oor-
spronkelijk op de website van de afdeling heeft gestaan maar 
daar inmiddels niet meer is te raadplegen. De redactie van 
het afdelingsblad GroninGEN heeft het artikel sterk verkort 
en in twee delen geknipt. Het eerste deel is in het afdelings-
blad 2018-3 gepubliceerd. Het tweede deel was nu aan Gens 
Nostra aangeboden.
Na kennisneming van het gehele artikel is de redactie van 
Gens Nostra van mening dat de kwaliteit van het originele ar-

tikel zodanig interessant is dat het ruimere aandacht binnen 
de hele vereniging verdient. Gezien de omvang is het daarom 
geplaatst op onze website onder het kopje ‘Uitgelichte arti-
kelen en achtergronden’ onder de titel ‘Een oud fotoalbum in 
de familie is altijd de moeite waard’. Overleg hierover heeft 
helaas door het overlijden van de auteur niet meer kunnen 
plaatsvinden.

Kijk op: https://ontdekjouwverhaal.nl/gens-nostra/gn-uitge-
licht-artikel/

Zoeken in een oud fotoalbum
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Mijn voorliefde voor aparte namen heeft me al op vele onwaarschijnlijke paden 
gebracht. Eén van de aardigste onderzoeken dienaangaande was naar een vrouw 
genaamd Olympia (dat verhaal is in 2011 verschenen in Gens Nostra),1 maar de 
voornaam Osanna mag er ook zijn!

Osanna Hans Salomons en haar 
zwager(s) Jan Gerrits Dill

PETRONELLA J.C. ELEMA

1. Uitsnede uit een kadasterkaart van omstreeks 1830, waarop nog juist de laatste sporen van de Jantjen Thijes gang in de percelering vallen te onder-
scheiden. Het pand ‘Loppersum’ lag op de oostelijke hoek van de Loppersumergang en het Damsterdiep; de Jantjen Thijes gang moet zich daar omheen 
hebben gebogen. Een hedendaagse Hisgis-kaart vertoont een vergelijkbaar beeld.
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Deze Peter Louwereijs en Annetien Harmens e.l. aan de 
noordzijde van de Verlaten leenden in mei 1666, dus een half 
jaar na hun huwelijk, ƒ 500 à 6% van Hendrick Berents als 
voormond over de vier onmondige kinderen van zalige Jan 
Berents en Geertruit, gewezen e.l.2 Als onderpand stelden zij 
in het bijzonder hun behuizing aan de noordzijde van het Dam-
sterdiep, geërfd van hun zal. oom Johan Gerrits Dill.
Ik vermoed dat Annegien Harmens hertrouwd is met Jan Joes-
ten Wiltman, maar omdat ik dat huwelijk niet vond kan ik het 
niet bewijzen. Echter, deze Jan Joesten Wiltman verklaarde in 
1699 dat hij neffens sijn [inmiddels] overleden huisvrouw An-
negien Harmens in het jaar 1695 een accoord had gemaakt 
met Osanna en Gerrijtje Gerrijts over de nalatenschap van 
Peter Laureijs waarbij Osanna en haar zuster hem overdroe-
gen waarop hij recht had.3 Daartegen droeg hij in datzelfde 
jaar aan de gezusters Osanna en Gerrijtie Gerrijts seecker 
stuckien grondt gelegen noordoostwaerts achter de twee 
kamers van de zusters aan de oostzijde van Jantien Thijes- 
ofte Loppersumer ganck nae de gemene geute [goot] ter 
lengte van 8 voeten soo verre de twee kamers haer uitstrec-
ken, met het recht tot een afwatering. Het ligt voor de hand, 
dat Annegien Harmens een aandeel had in de boedel van haar 
eerste man, en dat ze in 1695 samen met haar tweede man tot 

Bij degene die in Groningen als eerste zo voorkwam wissel-
den de vermeldingen nog tussen Susanna en Osanna, den-
kelijk omdat men het eerste meende te horen; maar haar 
gelijknamige dochter zag ik nooit anders dan met die laatste 
naam. Bij on-line zoeken blijkt de voornaam Osanna bepaald 
zeldzaam; de meeste naamkunde-sites laten een verklaring 
ervan achterwege, sommige laten het – niet onverwacht – 
corresponderen met het bijbelse Hosanna, één vertaalt dat 
als ‘Aanbid de Heer’.
Ik zag in de stad nog één andere Osanna, maar dat is op z’n best 
een twijfelgeval. Bij haar huwelijk met Willem Parsens heette zij 
Johanna Michiels van Wijck, ook: Van Dijck, en slechts in één ge-
val (de doop van een dochter in 1693) was het Osanna [Willems, 
dat laatste naar de voornaam van de man]. Latere vermeldin-
gen van deze voornaam zijn bijna allemaal te situeren op de Ne-
derlandse Antillen. De vorm Hosanna komt wat vaker voor.
Het genealogisch onderzoek verliep aanvankelijk redelijk 
rechtlijnig. De ouders van de Osanna die mijn startpunt was 
vielen via het rechterlijk archief nog te achterhalen, maar die 
van haar man (Gerrit Michiels of Gerrit Laureis) bleven vaag. 
Die eerdere generatie had ik nodig teneinde de broer van 
Gerrit in de genealogie te kunnen opnemen, anders had ik die 
allicht weggelaten. Ik kwam niet verder dan een onvolledige 
speculatie, die de generatie-aanduiding 0. meekreeg.
Wel valt aan te tonen, dat Gerrit Michiels/Laureis een oom 
Jan Gerrits Dill gehad heeft. Dat werd een uitgebreider onder-
zoek – en bovendien een ingewikkeld onderzoek, want er ble-
ken twee halfbroers met dezelfde naam te zijn geweest. Ze 
kwamen uit het Land van Luyck, dat zal dus België betekend 
hebben. Gezien hun beider patroniem Gerrits neem ik aan dat 
deze halfbroers dezelfde vader hebben gehad, en dat de moe-
der van neef Gerrit Michiels [of Gerrit Laureis] hun zuster is 
geweest, die deze zoon dan naar haar vader heeft genoemd. 
Maar ik kan dat vooralsnog niet bewijzen en er zijn andere 
constructies denkbaar.

Louwereis en Osanna

0.  Michiel [Laureis?], trouwt N.N. [Gerrits?]. 
Hun zoon Pieter had de toenaam Louwereins of Laureis, maar 
werd niet zo vaak genoemd. De zoon Gerrit heette soms Lau-
reijs, maar meestal Michiels. De naam van de ouders is daar-
om lastig in te schatten; het bovenstaande is mijn inschatting. 
Door deze onzekerheid heb ik hen bovendien het generatie-
nummer 0 [nul] meegegeven; deze oudere generatie had ik 
nodig om beide broers onder één noemer te kunnen vangen.

Ia.  Pieter Louwereins, nog vermeld 1667, overleden in of voor 
1695, trouwt Groningen (voor haar Jan Dercks als brootheer), 
ondertrouwt/trouwt 4 november/28 november 1665 Anna 
[Annegien, Annetien] Harmens, van de Vastenouw [= Fürste-
nau, Dld.], vermoedelijk overleden tussen 1695 en 1699. 2. Ketellapper. Verhalen Wiki.
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1640 mochten de schuldeisers zich melden om hun claim in te 
dienen. Daaronder waren Hindrick Tijes coopslaeger; Boelle 
Beenens; Geesien de weduwe van Arent Dercx; Ubbe Sijbes 
blieker buiten der A poorte wegens huishuir; Peter Meijners 
coopslager in Olde Ebbinge poorte [Peter Meijners komt ook 
voor in de genealogie Dill, verderop]; Arentien Coijters een 
versegelinge in dato 20 novembris 1635, geregistreerd den 
28 dito; Tonnis Hindricx Pott; Willem Jansen schoemaker bij 
der A; Egbertien Jansen buiten der A poorte verdient loon; 
Jochum Corneliss cuiper; Reijner Cornelis opt Schuitendiep; 
Jacob Jansen schipper buiten der A poorte. Na de sluitingsda-
tum meldden zich nog Claes Berniers en Jan Backer in Awert. 
Dat het steeds dezelfde Gerrit Michiels betrof, blijkt uit het 
feit dat de bovenvermelde lening van 20 november 1635 in de 
lijst van schulden uit 1640 terugkeert! Onder de schuldeisers 
zien we twee koperslagers, één daarvan (Peter Meijners) was 
een stief-schoonzoon van Jan Gerrits Dill de jongere.
Het enige wat tegen deze reconstructie pleit is de chrono-
logie, want de broer Pieter Louwereijs (zie Ia.) trouwt pas in 
1665 en dat maakt Gerrit Micheels een generatie ouder dan 
Gerrit en Pieter Louwereijs. Maar Pieter kan natuurlijk ook 
eerder gehuwd zijn geweest.

Een huwelijk van Gerrit Michiels (of Lauwereis) met Susanna 
of Osanna heb ik helaas niet kunnen vinden, wat suggereert 
dat ze elders zijn gehuwd. Vanaf 1654 werden er uit dat hu-
welijk kinderen gedoopt. Bij de doop van Gerritjen begin 1666 
werd niet vermeld dat de vader overleden was, maar omdat 

een overeenkomst kwam met de erfgenamen van Pieter Lou-
wereins, zijn twee oomzegsters.
De locatie Jantjen Thijs-gang, gelegen aan het Damsterdiep, 
zal hier verder regelmatig terugkomen. En of Pieter nu eerder 
gehuwd geweest is of niet, hij was in elk geval kinderloos.

Ib.  Gerrit Michiels, ook: Gerrit Laureis (1664-1666), overle-
den in de loop van 1665/66, trouwt in of voor 1654 Su-
sanne [ook: Osanna] Hansens [ook: Salomons], dochter 
van Hans Salomon en Anne Harmens, overleden na 1681 
en vermoedelijk voor 1687; zij hertrouwt, ondertrouwt/
trouwt (voor haar de vader) Groningen 8 december 
1666/15 april 1667 Jan Peters, soldaat onder capit. Albert 
van der Marve.

Ik heb een sterk vermoeden dat Gerrit Michiels, die hier van-
af de doop van zijn eerste kind in 1654 wordt opgevoerd, een 
‘verleden’ had. De in de voorafgaande decennia voorkomende 
Gerrit Michiels was namelijk ketelboeter, en dat past precies 
in het plaatje: ook de stamvader Dill oefende dat beroep uit. 
We weten over die periode het volgende:
Gerrijt Micheels, buten Dra poorte, ketelboeter buten der A 
Poorte (1635), ondertrouwt/trouwt Groningen 19 mei/10 juni 1627 
Greetijn Joesten (waarvoor Neesijn Mijchels bij de solt ketels).
Gerrijt Michiels ketelboeter, buten der A poorte, mede na-
mens zijn vrouw Grete, leende van Freerck Coijter coopsla-
ger in d’ Olde Ebbingestraet ƒ 200 à 5%.4 Het roerend goed 
van deze Gerrit Michels werd begin 1640 gerechtelijk ver-
kocht.5 Gedurende de zes weken tussen 22 maart en 3 mei 

3. De lening die Gerrijt Louwerijs en Osanna Gerrits in Battingeganck [Battengang] in 1665 afsloten bij hun ‘buur-
vrouw’ Geertruit Fransen, vererfde op het Vrouw Fransen of Geertjen Schilts gasthuis (een woning voor oude vrou-
wen) dat Geertruit in 1668 had gesticht. Dat werd een eeuw later gerenoveerd en stond tot in de 20ste eeuw op de 
hoek van deze gang, de foto is uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog was het een 
dichtgetimmerde bouwval; in 1969 werd het gebouw steen voor steen verplaatst naar het openluchtmuseum in het 
Groningse dorp Warffum. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven (1785_429).
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storvene oom Jan Gerrits Dil, maakten in de herfst van 1664 
een erfscheiding van de behuisinge, cameren en graven alhijr 
binnen Groningen staende en gelegen, bij haer oom voorschr. 
nagelaten.9 Aan Gerrit viel ten deel: drie kamers op’t Schu-
tendiep ten N. van’t Damsterdiep in Jantien Thijs ganck op 
vrije grond, aan malcanderen en onder een dack met an bei-
den sijden een mande gevel, met een schuur of peerdestall 
daarachter; aan Peter Laureijs kwam een huis ten N. van’t 
Damsterdiep staende, met de zuidzijde van de schuire ofte 
stal en de plaetse ofte stal daerachter. Ook werden er graven 
verdeeld.
Gerrit zal deze erfenis niet zo lang overleefd hebben, hooguit 
een jaar of twee. In december 1666 ondertrouwde zijn we-
duwe weer, en in maart 1667 werd er een afkoop gemaakt.10 
Daarbij betrokken waren Pieter Louwereins voormond, 
Hans Salomon en Jan Cransien voogden over Gerrit Louwe-
reins twee minderjarige kinderen bij Osanna Gerrits. Een 
afkoop met de moeder was noodzakelijk wegens de goe-
deren geërfd van hun vader en van hun oom Jan Gerrits Dil. 
De moeder zou krachtens testament van 17 augustus 1664 
het vruchtgebruik hebben van alle goederen: drie kamers in 
Jantien Thies ganck ten N. op’t Damsterdiep op vrije grond 
an malcanderen, blijkens scheidebrief van 17 oktober 1664; 
vier graven op Martini kerckhoff ten N. getekend met nr. 
647; twee kamers volgens verzegeling van 3 november 
1656; een kamertje volgens transfix van 31 mei 1665. Alles 
wat van de oom Jan Gerrits Dil’s boedel nog ingevorderd 
kon worden zou tot der kinderen profijt gebruikt worden. 
Tot hun last kwamen de reparaties van de kamers, en de 
uitstaande schulden aan Reiner Altinck, Meint Jans wed. en 
Otte Coerts, en een verzegeling van 3 maart 1665. De wedu-
we hertrouwde kort daarop. In 1681 waren zowel zij als haar 
tweede man nog in leven; toen kochten Jan Peters en Osan-
na Hansen e.l. van de olderman Hendrick Berents een huijs 
en camer in Costersganck op pachtgrond. De prijs bedroeg 
ƒ 191, waarvan resp. ƒ 20 en ƒ 21 op korte termijn te voldoen 
in mei en november 1681, de overige ƒ 150 mochten blijven 
uitstaan à 5%.11

Uit alles blijkt, dat er niet meer dan twee dochters van Ger-
rit en Osanna volwassen werden. Op 29 augustus 1687 de-
den deze twee jonge vrouwen – Osanna Louwereis oud 25 en 
Gerrichien Louwereis oud 21 jaar – bij het stadsbestuur het 
verzoek om meerderjarig verklaard te worden. B & R accor-
deerden de remonstranten de verzochte venia aetatis, zij het 
met enkele bepalingen.12 Was misschien hun moeder toen ook 
overleden?

Uit het huwelijk tussen Gerrit Michiels/Laureis en Osanna 
Hans Salomons:

1.  Michiel Gerrijts, gedoopt Groningen A.K. 7 april 1654 
(in Princen-straet, zoon van Gerrijt Michiels en Susan-
ne Hansens).

2.  Crispine Gerrijts, gedoopt Groningen A.K. 6 februari 
1656 (in Princen straet, dochter van Gerrijt Michiels en 
Osanne Gerrijts).

het dochtertje naar hem werd vernoemd is dat wel waar-
schijnlijk. De weduwe wilde reeds in december van datzelfde 
jaar hertrouwen, maar het duurde enkele maanden voor het 
tot een huwelijk kwam. Dat kan zijn omdat haar eerdere man 
toen nog geen jaar dood was, het kan zijn omdat de financiële 
afhandeling tijd vergde, maar het is ook mogelijk dat de be-
oogde bruidegom (een soldaat) tijdelijk was overgeplaatst.
Beider namen variëren sterk. Voor de man was het altijd Ger-
rit Michiels, met uitzondering van de laatste doop: toen was 
het Gerrit Laureis, en de afhandeling met de kinderen ge-
bruikte de naam Gerrit Louwereins. Ook bij een lening begin 
1665 was het Louwerijs.
De vrouw heette meestal ‘Gerrits’, één keer ‘Hansens’, één keer 
‘Salomons’, en tenslotte ook nog Laureis. Haar voornaam wis-
selde, zoals boven gezegd, tussen Osanna en Susanna, maar 
de in 1661 geboren dochter van die naam heette altijd Osan-
na. De namen van de ouders van de oudere Osanna blijken 
uit een akte van 1656, waarbij dezen zich voor hun dochter en 
schoonzoon borg stelden toen Gerrijt Michiels en Osanna e.l. 
in Battinge ganck 100 daler à 6% leenden van Geertruid Fran-
sen huisvrouw van Rudolph Fransen.6 Tot onderpand gaven de 
jongelui hun camer soo sij tegenwoordich gebruiken en bewo-
nen, en daarnaast stelden zich borg Hans Salomon en Anne e.l. 
in Moeskers ganck, voorger[oerte] Osanna vader en moeder. 
Uit de huwelijksinschrijving van Osanna’s ouders blijken nog 
nadere gegevens: Hans Salamon, van Isenarch, soldaat onder 
den manhaften capitein Huninge, ondertrouwt Groningen 2 juli 
1626 Anne Harmens, een weduwe in de Prinsenstraat woon-
achtig. De feitelijke trouwdatum kon ik niet ontcijferen.
Naast de lening uit 1656 leenden Gerrit Louwerijs en Osan-
na Gerrits e.l. in Battingeganck in 1665 nogmaals ƒ 250 van 
Geertruit Fransen huisvr. van Rudolphus Fransen.7 In de mar-
ge werd in 1690 aangetekend dat de akte toen door de boek-
houder van Vrouw Fransen Gasthuijs werd gecancelleerd. 
Dat is correct, want Geertruid – de geldschietster – had haar 
bezittingen nagelaten aan het ‘Vrouw Fransens of Geertjen 
Schilts Gasthuis’ (een gasthuis is een hofje) dat zij in 1668 had 
gesticht, ook gelegen in de Battingegang. De schuld werd toen 
overigens niet gedelgd maar overgenomen door de kinderen 
van Gerrit en Osanna. Dat blijkt uit een rekest van de gezus-
ters Osanna en Gerrichien Gerrijts, die bij het stadsbestuur 
verzochten om bemiddeling teneinde met de boeckholder van 
Vrouw Fransen Gasthuijs een akkoord te sluiten over ƒ 250 
met nog ƒ 112 rente, die zij aan het gasthuis schuldig waren.8

Tot dusver behandelden we de familie van Osanna’s kant. Van 
Gerrit’s zijde was er een oom van wie hij samen met zijn broer 
Pieter erfde: Jan Gerrits Dill.
Nu was er niet één Jan Gerrits Dill: er waren er twee, de oude-
re en de jongere. Het waren halfbroers en ik heb de vele gege-
vens hen aangaande separaat uitgewerkt. In elk geval erfden 
Gerrit en Peter Laureijs van één van beiden, en dat moet de 
jongere Dill zijn geweest:
Gerrit Loureijs en Osanna Salomons e.l. enerzijds, en Peter 
Laureijs anderzijds, broeders en erfgenamen van haer ver-
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hun moeder en stiefvader daar toen nog; want dezen kochten 
een jaar later zelf een behuizing.)
In de jaren 1690 werd er nog steeds in dit complex ‘gerom-
meld’. Zoals boven al vermeld had Jan Joesten Wiltman nef-
fens sijn overleden huisvrouw Annegien Harmens in het jaar 
1695 een accoord (...) gemaeckt met Osanna en Gerrijtje Ger-
rijts over de nalatenschap van Peter Laureijs waarbij Osanna 
en haar zuster hem overdroegen waarop hij recht had.16 Daar-
tegen droeg hij in datzelfde jaar aan de zusters Osanna en 
Gerrijtie Gerrijts seecker stuckien grondt gelegen noordoost-
waerts achter de twee kamers van de zusters aan de oostzij-
de van Jantien Thijes ofte Loppersumer ganck nae de geme-
ne geute, ter lengte van 8 voeten soo verre de twee kamers 
haer uitstrecken, met de gerechtigheid van ene afwateringe.

Jan Gerrits Dill en zijn gelijknamige halfbroer

De genealogie Dill start met een inschrijving van medio 1640 
in het Groninger gildrechtboek:17

Jan Gerryts Dillen en Jan Gerryts Dillen, beyde halffbroeders 
geboren in’t land van Luyck.
Het winnen van het gildrecht gaf hen de optie om handel te 
drijven (in paarden en vee, later ook zuivelproducten) buiten 
de stad. Voor handelaars van elders was dat doorgaans geen 
slecht idee. En hoewel ik dat niet helemaal duidelijk kreeg, 
was het bezit van het burgerrecht hiervoor geen eerste ver-
eiste. In het geval van de gebroeders Dill heb ik dat burger-
recht ook niet kunnen achterhalen, terwijl Jan Gerrits Dill de 
oude toch een gewone handwerksman was: hij kwam voor als 
ketelboeter. Evenmin zag ik hen als lid van het koopman- en 
kramergilde.

3.  Jan Dill, gedoopt Groningen A.K. 8 januari 1658 (in Bat-
tinge ganck, zoon van Gerrijt Micheels en Susanna 
Gerrijts).

4.  Osanna Gerrits, gedoopt Groningen A.K. 5 april 1661 (in 
Batting ganck, dochter van Gerrit Michiels en Osanna), 
lidmaat op belijdenis Groningen (als Osanna Louwe-
reijs j.d. in Steentilstr.) juni 1682, overleden na 1704. 
Osanna Gerrijts deed enkele transacties samen met 
haar jongste zus Gerritjen, maar in 1701 verkocht zij 
alléén aan Adolph Cruijdthof en Barbara Ulphards e.l. 
twee kamers in de Loppersumergangh ten O. van de 
strate op eigen grond. Prijs ƒ 430, in termijnen te vol-
doen; volgens de kantmelding ondertekend door Osan-
na Gerrits was op 11 november 1704 alles afbetaald.13 
Ze bleef daarna kleine bedragen uitlenen: zo bekenden 
in 1704 Gerrijt Beekman en Annechien Hindricks e.l. 
schuldig te zijn aan Osanna Gerrijts ƒ 125 à 5%.14

5.  Sara Gerrits, gedoopt Groningen A.K. 24 september 
1662 (in Batten gank, dochter van Gerrit Michiels en 
Susanna).

6.  Gerritjen Gerrits, gedoopt Groningen N.K. 19 januari 
1666 (bij Steentilstraat, dochter van Gerrit Laureis en 
Susanne Laureis), lidmaat op belijdenis (Gerrejen Ger-
rits j.d. in Oude Ebb. strate) Groningen maart 1695.

Osanna Gerrits en Gerretien Gerrits verklaarden begin 1680 
hoe dat zij hebben verkocht aan Jan Harms voerman en An-
negien Willems e.l. seker kamer en stall op’t Schuitendiep, 
ten N. van’t Dampsterdiep in Jantien Thijes ganck op vrije 
grond, met de inmiddels bekende belendingen. Prijs ƒ 300, te 
voldoen bij de aanvaarding op 1 mei a.s.15 (Misschien woonden 

4. Het gerestaureerde Vrouw Fransens gasthuisje heden ten dage, in het openluchtmuseum Warffum. Wikipedia.
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ten één uiteinde van de schuur laten afschutten en daar zon-
der huur zelf wonen tot dat hij sich muchte verbeteren. Die 
verbetering werd waarschijnlijk niet meer verwacht: zijn kin-
deren beloofden hun vader tijtlix drie ofte vier koeijen om die 
melck te doen (hij werd dus koemelker) totdat het hem beter 
ging of totdat hij zou sterven.
Hij was een jaar eerder al een lening van 100 daler aangegaan 
bij Jan Gerrijt de Jonger, ongetwijfeld de halfbroer van zijn 
schoonzoon.21

Olde Johan Dill gehuwd met Barber [Teeuwes] was ketel-
boeter en woonde bij zijn huwelijk in 1628 op het Damster-
diep, maar in 1634 en 1641 op het Schuitendiep in de Nieuwe 
Weg. Bij de doop van hun (jongste) kind in 1643 lag het adres 
in dezelfde omgeving: te weten bij de Steentilpoort. Zij be-
zaten een kamerwoning aan de oostzijde in de Nieuweweg, 
die zij in 1634 tot onderpand stelden voor een lening: Olde 
Johan Dill [Dijl] ketel-boeter nu ter tijd woonachtich op het 
Schutendiep in de Nije Wech, en Barber e.l. bekenden in 1634 
schuldig te zijn aan Frerick Coijter borger ende coopsla-
ger in de Olde Ebbinge straete ƒ 250 à 5%. Onderpand hun 
camer an de oostzijdt van de Nije Wech.22 Zeven jaar later 
leende hetzelfde echtpaar van Arentien Koeijters weduwe 
van Crijn Jansen in de Olde Ebbingestraate ƒ 200 à 5%.23 Dit-
maal was hun huis als onderpand niet voldoende: daarnaast 
stelde zich borg Johan Gerrijts Dill der Jonger als halffbroe-
der van Olde Johan Dill voorsz. Arentien Coijters kennen we 
al, omdat ze in 1640 schuldeiser was van de ketelboeter Ger-
rit Michiels (zie noot 5).
In mei 1655 was Johan de oudere in elk geval overleden, want 
toen leende Barber Jansen, weduwe van Jan Gerrits, op de 
Oude Nieuweweg ƒ 100 tegen 5% van Jacob van Horenbeeck 
en Geertruit e.l. Als onderpand stelde zij haar huis en goede-
ren op de Olde wech dat ze met consorten bewoonde. Borg 
was opnieuw Jan Gerrits Dill aan de noordzijde van het Dam-
sterdiep, halfbroer van de overleden Jan Gerrits.24

Het gaat hier dus duidelijk om de beide halfbroers uit het land 
van Luyck, die in 1640 het gildrecht wonnen. Inzake de oudste 

Wel werd daar in 1643 een naamgenoot ingeschreven;18 doch 
dat was een Jan Gerrijts getrout an Hindrickien Sijgers wed. 
van Jan Wichers en zo’n huwelijk kan ik in de onderstaande ge-
nealogie vooralsnog niet inpassen.
Beide halfbroers volgen hierna als Ia. en Ib.

Eerste generatie:
Ia.  Jan Gerrits Dill, ketelboeter, overleden na 1643, trouwt 

Groningen (als Jan Gerrijts, up Damster Deep), onder-
trouwt 10 mei, trouwt 8 mei [sic; mogelijk 8 juni?] 1628 
Barber Teeuwes, overleden na 1643, dochter van Thewess 
Pouwels, in Altena buiten de Steentilpoort.

Beiden waren absent bij de ondertrouw. Voor hem verscheen 
Grete, Tonis Cornellis vrouw; voor Barber haar zuster Alijt 
Jansen.
De gegevens rond Barber’s zuster Aeltien of Alijt Thewess 
zijn vrij ingewikkeld, maar zij trouwde Groningen 25 januari/16 
februari 1617 met Johan Egbers, voerman op Damsterdiep, 
weduwnaar van Hindrick[ien] Roelefs bij wie hij vier kinderen 
had.19 Alijt Thewess, weduwe van Joh. van Loon, ging amper 
een jaar na het huwelijk met Johan Egbers/Johan van Loon 
opnieuw in ondertrouw (Groningen 14 februari 1618) met Jan 
Jansen, maar trouwde pas met hem op 14 juli 1620; volgens 
de ondertrouw was hij een zoon van zal. Johan Egbers voer-
man en van Engele Hindrix op Dampsterdiep, die voor hem 
verscheen. Omdat beide malen de naam van Alijt’s vader The-
wess Pouwels werd opgegeven, kunnen we deze ook als vader 
van Barber Teeuwes aannemen. Met wie hij getrouwd was ten 
tijde van de geboorte van zijn kinderen is nog onbekend. Hij 
hertrouwde in 1618 met Lijsbetjen Reins.
Deze Tewes Pouwels transporteerde op 18 november1628 
aan zijn zes kinderen een kamer en schuur daarachter op vrije 
grond bij de Nieuwe Steentilpoort.20 Klaarblijkelijk zat hij toen 
diep in de problemen; zijn kinderen (dat waren Jan Egberts en 
Alijt Tewes e.l., Pouwel Tewes en Trijne e.l., Jan Gerrijs (sic) en 
Barber Tewes e.l., en de nog ongehuwde Hille, Jan, en Sappe 
Tewes) betaalden hem er ƒ 250 voor. Hij mocht op eigen kos-

5. Het rekest van de gezusters Gerrits d.d. 29 augustus 1687, waarbij zij van het stadsbestuur om een meerder-
jarigheidsverklaring vroegen (en kregen).
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jen Hendricx, overleden tussen 1650 en 1656, trouwt (3), 
ondertrouwt/trouwt Groningen 23 februari/13 april 1661 
(voor haar Gosen Roelofs broeder) Pietertjen Roelofs; 
zij trouwde eerder met Jacob Hillebrants en later, onder-
trouwt/trouwt Groningen 9 juni/4 juli 1666 (opnieuw voor 
haar Gosens Roelofss als broeder) Geert Geerts.

Hille Jansen, de eerste vrouw, was in 1631 weduwe van Jan Jans. 
De namen zijn heel erg algemeen, maar het zou kunnen betref-
fen Hille Jansen salige Jan Thijens op Damsterdiep dochter, 
ondertrouwt/trouwt Groningen 25 maart/23 april 1615 Jan Jan-
sens, salige Jan Jansen tusschen Dra- unde Kranepoorte soe-
ne schipper. Dit mede gezien een latere akte, uit 1646, waarbij 
Geert Jansen voerman woonachtig in Jan[tien] Thijes gang bij 
het Damsterdiep mede namens zijn vrouw Aeltje van Johan 
Gerrits Dil en Sibrich e.l. 100 daler tegen 5 % leende.25

Jan Gerrits trouwde (voor zover bekend was dat zijn eerste 
huwelijk) met genoemde Hille Jansen, de weduwe van Jan 
Jansen dus. Hilletien Jansens op het Damsterdiep had uit 
dat huwelijk een dochter; enkele weken nadat zij hertrouwde 
maakten Arien Loechs voormond, Jan Neven en Egbert Jan-
sen voogden over zalige Jan Jansens en Hilletijen minderja-
rige kind Jantijen een afkoop met Jan Gerrijts als stiefvader 
en Hilletien Jansens als moeder, wegens de zalige vader’s 
nagelaten goederen. Het kind kreeg niet minder dan ƒ 1425 
toegekend, met nog het vaders lijfstoebehoren en een gou-
den bracelette (armband). De ouders zouden op aanstaan-
de Martini (11 november) aan de voogden ƒ 500 uitkeren, de 
rest was opeisbaar als het meisje achttien jaar werd. Tot on-
derpand werd gesteld hun huis en kamers op het Schuiten-
diep.26

Deze stiefdochter Jantjen Jansen was toen (in 1631) dus nog 
geen achttien, maar veel zal het niet gescheeld hebben, want 
ze trouwde al in 1634: ondertrouw Groningen 15 maart, trouw 
7 april 1634, met Pieter Meiners, van Embden. Voor Jantje 
verscheen Jan Gerrijts (zonder aanduiding van hun onderlinge 
relatie). Vóór medio 1640 was Hille Jansen in elk geval overle-
den, want toen verkochten Pieter Meijnerts en Jantien e.l. bij 
de Olde Ebbingepoort aan hun stiefvader Jan Gerrijts de helft 
van een huis met een plaats erachter aan de zuidzijde van het 
Damsterdiep, tussen beide verlaten, op eigen grond, zoals 
Jantien dit had geërfd van wijlen haar moeder Hille Jansen, en 
waarvan de weduwnaar de andere helft toebehoorde. Zwet-
ten waren ten O. Jacob Backer met een mandelige muur, ten 
Z. Beerent Crull en ten W. de erfgenamen van wijlen Hindrick 
Jansen pottebakker. De koopsom (hoogte niet vermeld) was 
ontvangen; tevens werd bepaald dat de 200 daler die in het 
huwelijkscontract van 6 september 1631 tussen Jan Gerrijts 
en Hille Jansen aan Jan Gerrijts waren toegezegd, hiermee 
kwamen te vervallen.27

Enkele jaren later, in 1644, leende Peter Meinerts mede na-
mens zijn vrouw Jantien van zijn stiefvader Jan Gerrits en 
Sibrich Hindrick e.l. ƒ 500 à 5 %, waarbij tot onderpand werd 
gesteld zijn huis op de hoek van de Oosterstraete zoals hij 
bewoont.28 Dezelfde Peter Meijnerts, burger en koperslager 
in Groningen, en Jantien e.l. op de noordwesthoek van de Oos-

van beiden, Olde Johan Dill, vond ik niet meer dan het boven-
staande; inzake de jongste broer daarentegen vond ik een 
lange reeks akten. Het is niet helemaal onmogelijk dat de Jan 
Gerrits Dill die zonder echtgenote voorkomt, niet jr. maar sr. 
betrof, maar mede gezien het vaak voorkomende adres op 
het Damsterdiep ga ik ervan uit dat (vrijwel) alle vermeldin-
gen te maken zullen hebben met Jan Gerrits de Jonge.
Aan de andere kant ga ik er ook van uit, dat de volgende ge-
neratie (Gerrit Jansen Dill) een zoon is van Olde Jan Gerrits. 
Enerzijds omdat deze zijn enige dochter Barber noemde (en 
omdat zijn oudste zoon zowel een Barber als een Leentje liet 
dopen), maar ook omdat er in de vele akten m.b.t. Jonge Jan 
nooit sprake is van kinderen. Diens boedel vererfde op twee 
broers van wie hij een oom was – Gerrit en Pieter Michiels 
ofwel Lauwereis. Was hun moeder misschien een volle zus-
ter van Jan de Jonge, zodat de kinderen van zijn halfbroer niet 
aan bod kwamen?

Uit dit huwelijk (gezien de datum van het huwelijk, 1628, val-
len tussentijds nog meer kinderen te verwachten, maar die 
zijn niet aangetroffen):

1.  Vermoedelijk: Gerrijt Jansen Dill, volgt II.
2.  Leentjen Jans, gedoopt Groningen M.K. 15 oktober 

1643 (bij Steentilpoorte).

Ib.  Jan Gerrits Dil [der Jonger], van Groningen, overleden Gro-
ningen tussen 17 augustus en 17 oktober 1664, trouwt (1), 
ondertrouwt/trouwt Groningen M.K. (voor hem zijn broe-
der Jan Gerrits opt Schutendiep) 16 april/8 mei 1631 Hille 
Jansens (eerder gehuwd met Jan Jansens), overleden voor 
medio 1640, trouwt (2) [Groningen 1640-1644] Sibrich-

6. Houtsnede van een achttiende eeuwse koperslager. Bron: ‘Haand-
verksbogen’ 1753, van de boekdrukker Eric Kiellberg (Stockholm 1753). 
StockholmNorsk Folkemuseum: image no NF.11507-002.
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dricx wed. Roelef Jans en haar beide dochters Lammetien en 
Geertruit Roelefs, wonende bij het Schuitendiep tegens het 
Artillerijhuis, van Geeltien Luitiens Weerda ƒ 250 à 5%. Dit 
bedrag werd uitgekeerd aan de Huiszittende armen tot Am-
sterdam (100 daler) en aan het Groene Weeshuis in Groningen 
(100 gulden), door wijlen Sibrichien Hendricx de zuster van 
Marretien Hendricx bij testament gelegateerd. Johan Gerrits 
Dill stelde zich borg voor deze lening, met dien verstande, dat 
als zij de hoofdsom met de rente bij zijn leven niet betaalden, 
dit na zijn dood gelicht kon worden uit de ƒ 1000 die hen vol-
gens akkoord van 11 juli 1656 nog competeerden.35 Marretiens 
dochter Geertruid Roelefs, in 1654 gehuwd met Jan Luitjens 
[of Jan Mulder], was begin 1662 hertrouwd met Heine Jansen. 
In 1663 maakten moeder en stiefvader een accoord met de 
voogden over Geertruit’s voorkinderen (Harmtien, Sijbrichien 
en Jantien Jansen), nl. Hendrick Roelefs, Jan Berents en Jan 
Huisinge. Zij zouden een jaar na dato tot profijt van de kinde-
ren ƒ 60 met ƒ 3 rente uitkeren.36 Tevens droegen zij aan ge-
noemde voorstanderen over ¼ part van sodane erfenis als 
op de sterfdag van Jan Dille nog te goede was, welcke erfenis 
is heergekomen van haer olde moeije [oudtante] Sijbrichien 
Hendricx genaemt, en bij de zal. vader van de kinderen al is 
bearft geweest, maar pas na het versterf van Jan Dille moch-
ten de voogden dit opeisen.37

Tot zover Jan Gerrits’ vrouw en haar nalatenschap. Wat ik ver-
der nog over hemzelf vond, hetzij voor, hetzij na 1656, is het 
volgende:
Johan Gerreijts Dill liet zich in als borg (1648) voor de vrije le-
veringe en waeringe aen Hindrick Kerckhoff en Berent Hind-
ricx voor een halve behuizing aan de noordzijde van het Dam-
sterdiep, door Peter Meijnerts (de man van zijn stiefdochter) 
aan genoemden verkocht.38 Op een niet nader genoemd tijd-
stip deden Johan Gerrits Dill en consorten de (andere) helft 
van deze behuizing over aan Lieutenant Hendrick Kerckhoff 
en Geesien Sickmans e.l. in Oosterstrate. Dezen verkoch-
ten het in 1661 aan Berent Hendrix in Loppersum (niet het in 
Fivelingo gelegen dorp van die naam, maar het nabijgelegen 
veerhuis op de hoek van de gang) en Hilletien e.l., aan wie de 
andere helft reeds toebehoorde.39

Johan Gerrits Dill woonachtich aen de noordersijt van’t 
Dampsterdiep binnen Groningen en Reiner Cornelis, wonende 
in de Nije Poelestrate, stelden zich borg (in 1658) voor vrije le-
veringe en waringe van een behuizing met hof erachter in Nije 
Poelestrate op stadsgrond, door Tonnis Peters verkocht aan 
Rembert Alberts en Annetien e.l.40 Genoemde Reiner Cornelis 
was de weduwnaar van Grietien Jansen en Jan Gerits Dill was 
voogd over haar voorkinderen. Later datzelfde jaar versche-
nen Peter Jansen voor zichzelf, Jan Gerrits Dill en Peter Jansen 
voogd en broeder van Hilletien Jansen, kinderen van wijlen 
Grietien Jansen enerzijds, Reiner Cornelis gewesene eheman 
van Grietien anderzijds, om een scheiding en deling te maken.41 
Nog in 1664 tekenden Peter Jansen en Harmtien Jansen e.l. 
een schuldbekentenis aan Jan Gerrits Dillen voogd over des 
comparants suster Hilleijen Jansen wegens ƒ 500 à 5%.42

terstraat leenden in 1644 nog eens 160 rijksdalers tegen 6 % 
van Albert Jelmerts en Maria Laurents e.l. Onderpand was de 
behuizing waar ze zelf woonden en de helft van een behuizing 
en 6 kamers zoals Jantien van wijlen haar moeder had geërfd 
en die zij met haar stiefvader jonge Jan Dell mandelig had, 
staande ten noorden van het Damsterdiep.29 Het adres van 
deze Jan Gerrits Dill ligt altijd in de omgeving van het Dam-
sterdiep (of de Steentilpoort).

Omdat een huwelijk van Jan Gerrits en Sijbrichjen Hendriks 
niet gevonden is, zullen zij allicht in de lacune van het stede-
lijke trouwboek (1640-1646) zijn gehuwd. De vrouw had ken-
nelijk relaties met Amsterdam, want zij zou in 1650 een fors 
legaat nalaten aan de armen aldaar; ze is daar overigens niet 
gehuwd en ook haar zuster woonde in Groningen. De eerste 
vermelding van hen als echtpaar is van eind 1647; toen leen-
den Jan Gerrits en Sijberich e.l. 50 daeler à 6% uit aan Jan 
Claesen tot Groningen woonachtich bij Steentilpoorte op de 
Olde Nije Wech ende Ave e.l.30 In 1649 leenden zij weer geld 
uit, nu 100 embder gulden van 22½ stuiver elk tegen 6%, en 
wel aan Hindrick Groeve en Marijne Jansen e.l.31 Ditmaal wer-
den hun namen verder uitgeschreven en wel als Jan Gerrits 
Dil en Sibertjen Hindricx e.l. Bij een derde lening, nu van ƒ 100 
à 5% aan Egbert Jansen woonachtich an’t Damsterdiep tus-
schen beijde verlaten en Elsjen e.l., heetten zij Jan Gerrits Dill 
der jonger en Sibrich e.l. bij Steentilpoorte woonachtich.32 
Daarmee staan alle elementen op een rijtje: Jan Gerrits Dill 
gehuwd met Sibrichje Hindriks. Misschien was zij wel dezelf-
de Siberich Hindricks die begin 1639 met de soldaat Jochum 
Hindricks was getrouwd.
Sibrichien Hindricx gewesene huisvrouw van Jan Gerrits Dill 
overleed in elk geval, kinderloos, voor medio 1656. Toen na-
melijk maakte haar weduwnaar een afkoop met Sibrichjens 
erfgenamen door tusschenspreken van goede mannen en uit-
sprake van 18 maart jongst.33 Die erfgenamen waren Marre-
tien Hindricx wed. Roeleff Jansen (Sibrigjes zuster), alsmede 
haar dochters Geertruidt Roeleffs (gehuwd met Jan Luitiens) 
en Lammetien Roeleffs. Sibrichs weduwnaar Jan Gerrijts Dill 
behield de boedel en betaalde daartegen aan haar erfgena-
men ƒ 2000, waarvan direct ƒ 1000; de resterende ƒ 1000 zou 
worden betaald na zijn overlijden uit de nagelaten goederen. 
Verder zou hij de legaten van Sijbrichien Hendricx volgens 
testament van 24 juni1650 tot zijn laste nemen en uitbeta-
len, uitgezonderd 100 rijxdaler aan de huijssittende armen 
en groene wesen, die de weduwe voornoemd en haar kinde-
ren uit de laatste ƒ 1000 zouden voldoen na het overlijden 
van de weduwnaar. Zij zouden ook geen recht meer hebben 
op het legaat van wijlen Alberdt Roeleffs in qlte. In genoemd 
testament had Sibrech Hindricx huisvrouw van d’erb. Johan 
Gerrijts Dille inderdaad aan d’arme huissittende gelovigen 
der gereformeerde kercke binnen Amsterdam 100 daler en 
aan d’arme groene wesen in Groningen ƒ 100 gelegateerd, die 
echter pas na beider dood uitgekeerd zouden worden.34

Zes jaar later, in 1662, was het tweede deel van hun erfenis 
nog steeds niet opengevallen. Toen leenden Marretien Hen-
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In februari 1664 was de man dus nog actief 
als voogd over Hilletje Jansen, in augus-
tus van dat jaar maakte hij een testament 
waarbij hij ƒ 150 legateerde aan het diaco-
nie-weeshuis en ƒ 10 aan de Groninger ar-
men,43 maar in november van dat jaar was 
zijn erfenis al vervallen op zijn twee oom-
zeggers.44 Gerrit Laureijs en Osanna Sa-
lomons e.l., en Peter Laureijs, gebroeders, 
maakten toen een scheiding van de goede-
ren van haer verstorven oom Jan Gerrits 
Dil. Gerrit kreeg een graf op Martinikerkhof 
ten N. van de kerck no. 647, en Peter een 
graf in de Noorder ommeganck van de kerk 
getekend met no. 327. Gerrit kreeg verder 
drie kamers op’t Schuitendiep ten N. van’t 
Damsterdiep in Jantien Thijs ganck op vrije 
grond; voor Peter was er een huis ten N. van 
’t Dampsterdiep.
De rest van de vermeldingen betreft voor-
al leningen, met bedragen tussen ƒ 100 en 
500, en wel in de jaren 165945, 166046, 47 en 
166248. Hierbij was geen enkele akte waarin 
hij samen met zijn derde vrouw Pietertjen 
Roelefs optrad.

Tweede generatie:
II.  Gerrijt Jansen Dill, zoon van Jan Gerrits Dill en Barber 

Teeuwes, ondertrouwt/trouwt Groningen 18 mei/12 juni 
1667 (voor haar Menne Jansen als neve) Hindrickjen Hei-
nes, doop niet gevonden.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Gerrits, gedoopt Groningen N.K. 23 april 1668 

(zoon van Gerrit Jans en Hindrickjen Gerrits, Oude-
weg), volgt III.

2.  Heine Gerrits, gedoopt Groningen M.K. 12 december 
1669 (zoon van Gerrit Jans en Hindrickjen Gerrits, Oude-
weg).

3.  Heine Gerrits, gedoopt Groningen M.K. 10 december 
1671 (zoon van Gerrit Jans en Hindrickjen Heinens, bij 
de Steentilpoort).

4.  Heine Dijl, gedoopt Groningen N.K. 30 juni 1674 (zoon 
van Gerrit Jans Dijl en Hindrickjen Gerrits, Oudeweg).

5.  Lenert Dill, gedoopt Groningen N.K. 10 november 1676 
(zoon van Gerrit Jans Dill en Hindrickjen Heinens, 
Steentilstraat).

6.  Derck Dil, gedoopt Groningen M.K. 21 december 1679 
(zoon van Gerrit Jans Dil en Hindrickjen Gerrits, Oudeweg).

7.  Mogelijk: Lenert Gerrits, gedoopt Groningen M.K. 9 de-
cember 1681 (zoon van Gerrit Jans en Henricjen Jans, 
Nieuweweg).

8.  Leendert Gerrits, gedoopt Groningen M.K. 5 december 
1684 (zoon van Gerrit Janszen en Hindrickjen Heinens, 
Oudeweg).

9.  Barbar Gerrits, gedoopt Groningen A.K. 5 september 
1688 (dochter van Gerrit Jansen en Hindrikje Reiners, 
Oudeweg).

Derde generatie:
III.  Jan Gerrits Dil, gedoopt Groningen N.K. 23 april 1668, 

overleden na 1701, zoon van Gerrit Jansen Dill en Hindrick-
jen Heines, ondertrouwt/trouwt Groningen N.K. 15 okto-
ber/10 november 1692 (voor haar Sicko Stael als beken-
de) Marrichien Sickens, van Haren.

Het adres wisselt steeds tussen Oude- en Nieuweweg. Be-
stond er misschien nóg een echtpaar Jan Gerrits en Mar-
richje? (Maar de chronologie m.b.t. de dopen loopt mooi 
door.) Er was in ieder geval in dezelfde periode een Jan Ruirts 
(Roers) actief, die eveneens met een Marrichje Sickens was 
gehuwd.

Uit dit huwelijk:
1.  Hebbeltjen Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 22 septem-

ber 1693 (dochter van Jan Gerrits en Marrichjen Sic-
kens, Nieuweweg), trouwt Groningen (voor haar Jan 
Gerrijts Dil als vader) ondertrouwt/trouwt 26 febru-
ari/7 april 1724 Johan Lucas Dijkman, van Jemgum in 
Oostfriesland.

2.  Barber Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 26 juli 1695 
(dochter van Jan Gerrits en Marrichje Sickens, Nieu-
weweg).

3.  Leentje Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 6 maart 1697 
(dochter van Jan Gerrits en Marrichje Jans, Nieuweweg).

4.  Gerrit Jans Dil, gedoopt Groningen Gr.K. 13 december 

7. Gerrit Michiels of Lauwereis en zijn vrouw Osanna Hansens bezaten een aantal pandjes 
(kamerwoningen met bijbehorende grond) in de Jantjen Thijs ganck. Voor zover kan worden na-
gegaan - deze gang kwam vanaf het begin van de 17de tot het begin van de 18de eeuw voor, 
daarna niet meer - liep de gang om het Lopster Veerhuis of ‘Loppersum’ heen; hij begon dan in 
de Loppersumergang. Op deze 20ste eeuwse foto kijken we de gang in; het Lopster Veerhuis is 
het hoekpand Loppersumergang/Damsterdiep, dat nog steeds (mooi gerestaureerd) bestaat. 
Fotograaf onbekend, Groninger Archieven (1785_22478).
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338, 3 mei 1649, gereg. 28 mei 1649.

32. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3965, RA III x 31, fol. 
208, 17 augustus 1646, gereg. 30 september 1650.

33. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3972, RA III x 38, fol. 
251vo, 11 juli 1656.

34. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 4170, RA III cc 3, blz. 97, 
24 juni 1650.

35. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3979, RA III x 45, fol. 
284vo, 25 september 1662, gereg. 5 januari 1664.

36. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3979, RA III x 45, fol. 
32vo, 12 januari 1663, gereg. 28 februari 1663.

37. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3979, RA III x 45, fol. 33, 
12 januari 1663, gereg. 28 februari 1663.

38. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3962, RA III x 28, fol. 
302, 12 juli 1648, gereg. 31 juli 1648.

39. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3977, RA III x 43, fol. 15, 
30 april 1661.

40. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3973, RA III x 39, fol. 
302, 11 februari 1658, gereg. 18 februari 1658.

41. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3974, RA III x 40, fol. 178, 
23 november 1658.

42. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3979, RA III x 45, fol. 
320, 4 februari 1664, gereg. 5 februari 1664.

43. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 4171, RA III cc 4, blz. 35, 
17 aug. 1664.

44. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3980, RA III x 46, fol. 
243, 17 oktober 1664.

45. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3975, RA III x 41, fol. 
124vo, 2 november 1659, gereg. 9 november 1659, gecancelleerd vertoond 
5 mei 1669. Jan Teroes en Talle e.l. op de Olde bij de Nieuwe Wech, over de 
Poelpoorte woonachtich lenen van Jan Geerts Dill ƒ 250 à 5%.

46. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 2976, RA III x 42, fol.147, 
11 augustus 1660, gereg. 29 augustus 1660. Geert Wesselingh en Saelmeijne 
Jansen e.l. in Princenstrate lenen van Jan Gerritsen Dill bij Steentilpoorte op’t 
Dampsterdiep ƒ 100 à 6%.

47. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 2976, RA III x 42, fol. 157, 
14 september 1660, gecancelleerd vertoond 5 november 1663. Steven Abels 
Smit en Marretjen Hillebrants e.l. benevens Wemeltjen Jans wed. Hillebrant 
Wigbolts ƒ 500 à 5% van Jan Gerrits Dill woonachtich ten Noorden an’t Dam-
sterdiep.

48. GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 3978, RA III x 44, fol. 
296vo, 2 oktober 1662, gereg. 6 okt 1662, gecancelleerd vertoond 18 november 
1670. Apollonia Jans wed. Adriaen Leughs wonende tegen de Crane over aen de 
noordzijde van’t Diep leent van Jan Gerrits Dil ƒ 200 à 5%.

1699 (zoon van Jan Gerrits Dil en Marrichje Sickens, 
Oudeweg).

5.  Derk Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 29 november 1701 
(zoon van Jan Gerrits en Marrichje, Oudeweg).

6.  Hindrikje Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 29 april 1704 
(dochter van Jan Gerrits en Marreije Sickens, Oude-
weg).

7.  Brants Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 21 juni 1705 (zoon 
van Jan Gerrits en Marrichje Sickens, Nieuweweg), 
trouwt Groningen (als Brand Jans Dil) Groningen (voor 
haar Jan Eekenhorst als oom), ondertrouwt/trouwt 16 
mei/11 juni 1733 Fenneghjen Harmens.

8.  Hindrikje Jans, gedoopt Groningen Gr.K. 28 oktober 
1708 (dochter van Jan Gerrits en Marrichje Sickens, 
Oudeweg).  <<

Dankwoord: ik ben, zoals zo vaak, veel dank verschuldigd aan de heren A. 
van der Laan te Heiloo en Fred Wiersema te Portland (Maine, USA), die 
mijn reconstructies kritisch doorlazen en verschillende verbeteringen 
aandroegen.
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kema, geboren Wartena 29 januari 1887, overleden St. 
Nicolaasga 17 januari 1947.

4.  Marijke Nijholt, geboren St. Nicolaasga 23 december 
1886, overleden aldaar 16 maart 1973. Zij bleef onge-
huwd en verzorgde haar ouders tot hun dood.

5.  Jan Nijholt, veehouder, geboren St. Nicolaasga 6 ok-
tober 1889, overleden te Follega 29 september 1952, 
trouwt Doniawerstal 14 mei 1920 met Anna Zalmstra, 
geboren St. Nicolaasga 28 maart 1894, overleden 
Veenwouden 31 maart 1975.

6.  Epke Nijholt, bakker, broodbezorger, geboren St. Nico-
laasga 29 december 1891, overleden Sneek 28 augus-
tus 1982, trouwt Sneek 17 januari 1920 met Christina 
Cordel, geboren Sneek 23 juni 1889, overleden aldaar 
21 januari 1959.

7.  Gatske Nijholt, geboren St. Nicolaasga 5 juli 1893, 
overleden Blauwhuis 7 januari 1991, trouwt 4 mei 1929 
Wymbritseradeel Johannes Cornelis Bekema, timmer-
man, geboren Westhem 26 juli 1891, overleden Blauw-
huis 18 augustus 1982.

8.  Lolke Nijholt, wagenmaker, timmerman, aannemer, 
geboren St. Nicolaasga 15 november 1895, overleden 

Lykele Harmens Nijholt, koemelker, arbeider, dagloner, gebo-
ren St. Nicolaasga 16 januari 1838, overleden St. Nicolaasga 
25 juni 1922, zoon van Harmen Lykeles Nijholt (boer, koemel-
ker) en Trijntje Jans Nijmeijer, trouwt 5 juni 1879 Pietje Tjits-
kes Rijpkema, dienstmeid te Doniaga, geboren St. Nicolaasga 
5 juni 1858, overleden St. Nicolaasga 1 augustus 1934, dochter 
van Tjitske Epkes Rijpkema (arbeider) en Marijke Hendriks de 
Jong.

Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Nijholt, boerin, geboren St. Nicolaasga 5 au-

gustus 1880, overleden Sneek 9 november 1977, 
trouwt St. Nicolaasga 9 mei 1913 Oege Postma, vee-
houder, geboren St. Nicolaasga 24 oktober 1872, over-
leden aldaar 13 juli 1925.

2.  Harmen Nijholt, boerenarbeider, geboren St. Nicolaas-
ga 24 april 1882, overleden aldaar 29 augustus 1969, 
trouwt Doniawerstal 19 mei 1916 Anna Dijkstra, gebo-
ren Irnsum 27 juni 1885, overleden Sneek 30 april 1970.

3.  Tjitske Nijholt (mijn grootvader), botermaker op de 
melkfabriek in St. Nicolaasga, geboren St. Nicolaas-
ga 23 juni 1884, overleden aldaar 1 december 1965, 
trouwt Wymbritseradeel 27 mei 1911 met Riemkje Boe-

Lykele Harmens Nijholt en Pietje Tjitskes Rijpkema
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Baarn 14 januari 1971, trouwt Joure 29 september 1921 
Johanna Hooghiemstra, geboren Joure 19 mei 1897, 
overleden Baarn 19 februari 1987.

9.  Agatha Nijholt, geboren St. Nicolaasga 24 april 1899, 
overleden aldaar 26 januari 1991, trouwt Doniawer-
stal 27 juni 1930 Douwe de Ree, metselaar, geboren St. 
Nicolaasga 7 september 1902, overleden Sneek 21 no-
vember 1961.

10.  Nicolaas Nijholt, botermaker, geboren St. Nicolaasga 
27 juni 1901, overleden aldaar 17 maart 1989, trouwt 
Doniawerstal 20 mei 1926 met Catharina Aleida Fleer, 
geboren te Losser 7 juli 1900, overleden St.Nicolaas-
ga13 april 1987.

Lykele was aanvankelijk nog koemelker; een klein boertje met 
een gering aantal koeien. Vlak voor zijn huwelijk in 1879 was er 
nog sprake van het bezit van een paar stukjes weiland, maar 
die moesten al spoedig verkocht worden. Waarschijnlijk door 
de toenemende grootte van het gezin en de opkomende land-
bouwcrisis van de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Daar-
na was een armoedig bestaan als arbeider bij een boer op de 
Heide (buurtschap onder St. Nicolaasga) voor hem weggelegd.
Om er wat bij te verdienen vervaardigde hij eenden- en bijenkor-

ven met zeer eenvoudig gereedschap: een ring gezaagd uit een 
koeienhoorn en een splitsnaald van een koeienrib.
Lykele liet niet met zich sollen; zijn strengheid was legenda-
risch. Wie niet wilde luisteren zou het weten: de jongste zoon 
Nicolaas werd zelfs op zijn vijftiende nog door de oude baas 
(toen al 78) rond de tafel achterna gezeten.
Ook was Lykele zeer godsdienstig: hij trok zich dagelijks na zijn 
werk terug op de zolder om geknield voor een stoel met een jas 
over het hoofd te bidden. In de woonkamer bij Pietje hing een 
groot portret van Paus Pius XI aan de muur.
Op oudere leeftijd moesten ze voor een deel leven van wat on-
dersteuning van de RK kerk: als Pietje de vertegenwoordiger 
van de kerk in de verte zag aankomen werd gauw de suikerpot 
in de kast verborgen: de man mocht eens op het idee komen 
dat de steun wel ingetrokken kon worden bij mensen die zich de 
weelde van suiker nog konden veroorloven.
De foto’s zijn gemaakt rond 1915 door een onbekende foto-
graaf. Rond die tijd realiseerde de familie zich, dat hun ouders 
nog nooit geportretteerd waren en dat de tijd begon te drin-
gen. Dat ging niet zonder enige moeite; uiteindelijk lukte het 
ze Lykele (op klompen) mee te krijgen naar de fotograaf.

Tjits de Jong

Tijdens het symposium Dochters van Eva, dat de afdeling Betuwe in septem-
ber 2019 organiseerde, bleek een duidelijke behoefte aan een praktische lei-
draad voor starters met DNA-onderzoek. Hierin zouden antwoorden moeten 
komen op vragen als: 
* Hoe pak je het aan? 
* Welke aanbieders zijn er? 
* Welke resultaten kan ik verwachten? 
* Wat kun je uit de resultaten afleiden?
Dit signaal is opgepakt door een driemanschap, bestaande uit: Peter van Bo-
heemen (afdeling Betuwe), Peter-Paul Kolber (afdeling Zuid-Limburg) en Ger-
rit Woertman (afdeling Amersfoort). Hierbij wordt vanuit het hoofdbestuur 
ondersteuning verleend door Jos Taalman.
Naar verwachting is de leidraad aan het begin van de zomer gereed. Dan zal 
ook bekend worden gemaakt hoe deze leidraad beschikbaar komt.
Ook willen we in de tweede helft van 2020 tot een workshop komen, waarin 
ervaringen met DNA-onderzoek kunnen worden uitgewisseld. Mocht je hierbij 
organisatorisch of inhoudelijk betrokken willen zijn, dan kan je dat mij laten 
weten.

Peter van Boheemen, pjmvanboheemen@yahoo.com

Starten met DNA-onderzoek
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Ogenschijnlijk is er sprake van hét Drentse geslacht Dijks. Niets is minder waar. Uit nader 
onderzoek blijkt dat er tenminste zeven verschillende geslachten Dijks kunnen worden 
onderscheiden die biologisch gezien in mannelijke lijn niet aan elkaar verwant zijn. Het heeft 
dus geen zin te proberen deze geslachten middels DNA-onderzoek aan elkaar te linken.

De oudste generaties  
Dijks uit Drenthe

ROB DIX

1. Een prachtige solitaire (stam-)boom met een deel van een boerderij te Midlaren. Op de achtergrond het Zuidlaardermeer Coll. Drents Archief, Dienst 
Landelijk Gebied, fotonr. LG1827302; 1973.
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In een proces over het Florisland (1572), een stuk hei of veen 
tegen Westervelde, Zuidvelde en Veenhuizen, worden de 
zes Zuidveldige erven, ieder met zijn opslagen in het Flo-
risland genoemd, waaronder: Roelof Dijcks goet, 1 opslag.2 
Uit dit huwelijk vermoedelijk twee zonen:

1.  Roelof Dijcks ‘de Olde’, geboren circa 1595-1600, eige-
naar van het Dijcksgoed, trouwt circa 1625 met Aalt-
jen Dijcks, lidmaat te Zuidlaren 18 april 1652, begraven 
Zuidlaren in 1652. Uit dit huwelijk geen kinderen be-
kend.

2.  Frederik Dijcks, volgt II.

II.  Frederik Dijcks, geboren circa 1595-1600 (schatting), 
trouwt vóór 1625 N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Roelof Frericksz Dijcks, geboren circa 1625, volgt III.
2.  Aaltjen Frericks Dijcks, geboren voor 1625, overle-

den tussen 4 oktober 1657 en augustus 1660, trouwt 
Noordlaren 8 november 1646 Harmen Willemsz (Har-
men trouwt (2) Noordlaren 28 oktober 1660 Hendrik-
jen Janssen). Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Hoe kan dat? Hoofdoorzaken zijn het vernoemen naar een 
erfnaam, vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn en 
via een kettinghuwelijk. De verschillende geslachten worden 
hierna in vier blokken in beeld gebracht. De ervaringen uit dit 
onderzoek zijn ook van belang voor onderzoek naar andere 
families in Drenthe.

Voorkomen van de naam en naamsverklaring

De oudste vermeldingen van de naam vinden we in de vijftien-
de en zestiende eeuw. In de Etstoel van Drenthe1, deel 3, ko-
men in 1452/53 een Rencken en Helprich Dykes voor, in 1488 
Egbert then Dijke, idem in 1498 en 1502. In 1501 is er een kwes-
tie tussen Jan Astkens (Eeskens, Eskens) en de erfgenamen 
van Peter Dykes. Daarbij blijkt dat Jan is gehuwd met een niet 
met name genoemde zuster van de erfgenamen.
Uit de verschillende bronnen blijkt dat er twee erven Dij(c)ks 
zijn geweest: één onder Zuidlaren ‘in ‘t Veen’ en één onder Em-
men richting van Roswinkel. De bewoners van het erf in Zuidla-
ren werden naar dit erf genoemd. Deze familie staat geheel op 
zichzelf en is in 1814 uitgestorven. De overige vijf geslachten 
ontlenen hun naam aan het erf onder Emmen, hoewel dat voor 
de familiegroep in Exloo/Odoorn nog niet afdoende bewezen is.
De schrijfwijze van de naam is in de oude stukken overwe-
gend Dijcks, en vanaf de achttiende eeuw is dat Dijks. Inci-
denteel komen spellingen als Dijckx, Dijck, Dijx en Diks voor. 
Op basis van een omvangrijk onderzoek naar deze naam in 
Nederland, België, Duitsland en Engeland zijn een viertal ver-
klaringen mogelijk. In de Drentse landschappelijke situatie 
gaat het om een toponym of adresnaam. Denk aan het Duitse 
‘deich’ en ‘teich’, waarbij deich een ophoging is en teich een uit-
graving bijvoorbeeld voor een grote poel of drinkplaats voor 
vee en visvijver. De uitgraving kan ook het begin zijn van een 
ontginningsproject. In dat geval kan men in Dijks de genitief-
vorm, tweede naamval, zien voor een familie die op een erf 
(then) Dyke woonde dat op een verhoging (terp) lag in moe-
rassig gebied dat in ontginning wordt gebracht.

A. Het geslacht Dijcks uit Zuidlaren

I.  ? Engbert Dijcks, geboren circa 1570 (schatting), begraven 
Zuidlaren 3 februari 1635, trouwt ? Rolefien Dijcks, gebo-
ren voor 1570 (schatting), begraven Zuidlaren in 1632.

Het is niet zeker dat Engbert de vader is van Roelof en Fre-
derik. Het feit dat hij onderstaand bezit in 1612 heeft, plaatst 
hem in elk geval een generatie hoger dan beide vermoedelijke 
zonen. Rolefien is vermoedelijk zijn echtgenote en niet een 
dochter van hem. Het is echter niet uitgesloten dat Engbert 
is ingetrouwd op het Dijcks goed en dat Rolefien de eigenlijke 
draagster van de geslachtsnaam is.
OSA, inv. 621, Bezaaide landen 1612: Zuidlaren, aangeslagene: 
Engerbert Dycks, bezittingen: 30,5 mudde.

2. Geneagram geslacht Dijcks uit Zuidlaren
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Zuidlaren, aangifte door Berend Harms namens Wubbegien 
Dijks wonende te Groningen.

IV.  Hindrick Dijcks, geboren circa 1660, lidmaat te Zuidla-
ren september 1686, ouderling 4 juni 1723, erft van zijn 
broer Frederik 350 car.gld. 1720, overleden na 4 juni 1723, 
trouwt N.N.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Zuidlaren: 1691-1694 zie bij 
broer Frederik (gen. III kind 8).

Uit dit huwelijk:
1.  Aaltjen Dijcks, gedoopt Zuidlaren in 1687, overleden 

Zuidlaren 3 oktober 1723 (in het kraambed), trouwt 
Zuidlaren 31 oktober 1717 Roelof Roelofsz Sijnge, van 
Bunneveld (Roelof ondertrouwt (2) Zuidlaren 27 april 
1727 Maria Jansdr). Uit dit huwelijk een zoon Roelof 
Sijnge, gedoopt Zuidlaren 3 oktober 1723.

2.  N.N. Dijcks, gedoopt/begraven Zuidlaren in 1688.
3.  Jantjen Dijcks, geboren circa 1690, volgt V.
4.  Roelofje Dijcks, geboren circa 1695, lidmaat te Zuidla-

ren Pasen 1717, overleden Helpman kort voor 21 februa-
ri 1751, ondertrouwt Zuidlaren 5 september 1734 Aisse 
Harmsz, van Helpen, met attestatie van Groningen.

Op 21 februari 1751 wordt Egbert Peters Dijks wegens het ver-
sterf van zijn vrouwen suster Roelofje, verstorven tot Help-
man, aangeslagen voor dat deel dat binnen de Landschap 
Drente is gelegen: ƒ16-00-00.

V.  Jantjen Dijcks, geboren circa 1690, lidmaat te Zuidlaren 
Pasen 1717, overleden na 1774, trouwt voor 1718 Egbert Pie-
ters alias Dijks, landbouwer te Zuidlaren, overleden tus-
sen 1764 en 1774.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Zuidlaren: 1743 pag. 5177: Hin-
derik Dijks (al overleden), ƒ04-00-00; 1754 pag. 5194: Egbert 
Dijcks 4 peerden, ƒ04-00-00; 1764, pag. 5213: Egbert Dijks 3 
peerden, ƒ03-00-00; 1774 pag. 5230: 3de Kluft, weduwe van 
Egbert Dijks, ƒ02-00-00.
Landschap Drente, 30e-40e penning, pag. 5853, 20 november 
1771: Hendrik Dijks en zijn zuster erfgenamen van Pieter Dijks, 
aangeslagen voor ƒ10-00-00.

Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Egbertsz Pieters alias Dijks, gedoopt Zuidlaren 

29 januari 1719, overleden voor 20 november 1771.
2.  Aaltjen Egbertsdr Dijks, gedoopt Zuidlaren 11 juni 1724, 

overleden Zuidlaren 4 juni 1814 (als dochter van Eg-
bert Dijks en Jantje Wichers!).

3.  Hendrik Egbertsz Dijks, gedoopt Zuidlaren 7 maart 
1728 (getuige: Lucas Jissingh, Jan Buiten), overleden 
Zuidlaren 5 januari 1814 (als zoon van Egbert Dijks en 
Jantje Wijcher!).

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Zuidlaren: 1784 pag. 5244: Hin-
drik Dijks, ƒ01-00-00; 1794 pag. 5256: Hindrik Dijks, ƒ01-00-00; 
1804 pag. 5267: Hindrik Dijks, ƒ01-00-00.

4.  Jan Egbertsz, gedoopt Zuidlaren 7 december 1732, ver-
moedelijk jong overleden.

III.  Roelof Dijcks ‘de Jonge’, geboren circa 1625, lidmaat te 
Zuidlaren 18 april 1652, diaken oktober 1661, ouderling 6 
augustus 1671, begraven Zuidlaren in 1682, trouwt als ‘jon-
geman uit ‘t Veen’, Zuidlaren 1 mei 1648 Anna Wibels, ‘jon-
gedochter van Suitlaren’.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Zuidlaren: 1672 pag. 5115: 
Roeloff Dijcx vol, ƒ04-00-00.
Roelof ‘de Jonge’ heeft mogelijk door kinderloos overlijden 
van Roelof ‘de Olde’ het voorouderlijk goed te Zuidlaren van 
zijn oom overgenomen en zijn zuster het vaderlijke goed te 
Noordlaren.3

Uit dit huwelijk:
1.  N.N. Dijcks, begraven Zuidlaren in 1652.
2.  N.N. Roelef Frerickszkind, begraven Zuidlaren in 1652.
3.  Lammegien Dijcks, gedoopt Zuidlaren 2 mei 1652, wo-

nende te Nijlande 1720, erft van haar broer Frederik 70 
car.gld. 1720, overleden na 10 januari 1720, trouwt Zuid-
laren in 1675 Harmen Berendsz Huisinge, van Nijlande.

4.  N.N. Roelof Frerickszkind, gedoopt Zuidlaren in 1654.
5.  Aaltjen Dijcks, geboren circa 1656 (of identiek met 

kind uit 1654?), lidmaat te Zuidlaren Pinksteren 1678, 
overleden tussen 1692 en 10 januari 1720, trouwt (1) Jan 
Geerts, overleden voor mei 1692, trouwt (2) Kropswol-
de 8 mei 1692 Harmen Berendsz, van Kropswolde.
Uit haar tweede huwelijk twee zonen:
a.  Berend Harmensz, geboren circa 1693, schipper 

1727, ouderling te Zuidlaren 1727, woonde te de 
Sloot 1727, erft van zijn oom Frederik Dijks 35 car.
gld. 1720, trouwt circa 1715 met Jantjen Hindricks.

b.  Roelof Harmensz, erft van zijn oom Frederik Dijks 
35 car.gld. 1720, overleden na 10 januari 1720.

6.  Jantjen Dijcks, gedoopt Zuidlaren 4 juli 1658, vermoedelijk 
overleden vóór 10 januari 1720.

7.  Hindrick Dijcks, geboren circa 1660, volgt IV.
8.  Frederik Roelof Frericksz Dijcks, gedoopt Zuidlaren 1 mei 

1664, landbouwer te Zuidlaren, overleden voor 10 januari 1721.
OSA, inv. 868, Haardstedengeld Zuidlaren: 1691 pag. 5127: Frerick 
Dijcks, vier paarden, waer onder twee ouden, en twee jongen van 
twee jaren, doch worden de jongen mede gebruickt, ƒ04-00-00; 
1692 pag. 5141: Frerick en Hindrick Dijcks gebroederen, t samen 
in een huis wonende, vier peerden, ƒ04-00-00; 1693 pag. 5156: 
Frerick en Hindr. Dijcks vier peerden, ƒ04-00-00; 1694 pag.5166: 
Dijcks, ƒ03-00-00.
Landschap Drente, 30e-40e penning, pag. 2038+2056, 10 ja-
nuari 1720: erfgenamen van Frederik zijn zijn broer Hindrik en 
zuster Wubbegien in Groningen (de beide andere zusters zijn 
dan kennelijk al dood).

9.  Wibbechien Dijcks, geboren voor 1667, lidmaat te 
Zuidlaren september 1690, met attestatie uit Anloo 
midwinter 1697, erft van haar broer Frederik 70 car.
gld. 1720, overleden na 13 januari 1721, trouwt (1) circa 
1692 Remmelt Rabbens, wonende te Annen, begraven 
Anloo 5 maart 1695, trouwt (2) circa 1699 Jan Bartelsz.

Landschap Drente, 30e-40e penning, pag. 2038, aangeslagen 
voor ƒ2-7-0, als erfgename van haar broer Frerick Dijks te 
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Uit dit huwelijk:
1.  Jan Engbertsz Dijks, gedoopt Emmen 16 augustus 

1674, volgt IIa.
2.  Jacob Engbertsz Dijks, gedoopt Emmen 15 oktober 

1676, volgt IIb.
3.  Engelbert Dijks, gedoopt Emmen 29 september 1678, 

begraven Emmen 14 april 1686 (‘t kint van Elsjen Dijks, 
of 22 december 1690 de sone van Elsjen Dijks).

4.  Harm Egbertsz Dijks, gedoopt Emmen 1 april 1681, be-
graven Emmen 14 april 1686 ( ‘t kint van Elsjen Dijks, of 
22 december 1690 de sone van Elsjen Dijks).

5.  Laurens Engbertsz Dijks, gedoopt Emmen 6 mei 1683, 
begraven Emmen 16 oktober 1703.

IIa.  Jan Engbertsz Dijks, gedoopt Emmen 16 augustus 1674, 
keuter en schoenmaker 1692, vermeld als ‘meester’ 1704, 
1717/18, begraven Emmen 29 augustus 1719, trouwt (1) Em-
men 12 maart 1699 Geesjen Loesinge, begraven Emmen 16 
november 1700; trouwt (2) Emmen 22 juli 1703 Jantjen Lub-
bersdr Rabbers, gedoopt Emmen 12 november 1676, begra-
ven Emmen 9 juli 1748, dochter van Lubbert Horringe alias 
Rabbers en Marchien (Mergje) Rabbers. Jantjen trouwt (2) 
Emmen 19 oktober 1722 Hendrik Jansz Hidding alias Dijks.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: 1691 pag. 1572: Jan 
Dijcks een keuter en een schomaker ƒ02-00-00; 1692 pag. 
1590: Jan Dijks een keuter en schomaeker ƒ02-00-00; 1693 
pag. 1606: Jan Dijcks een keuter en schoemaker ƒ02-00-00; 
1695 pag. 1618: Jan Dijcks een keuter en schomaker ƒ02-00-00.
SPD inv. 74 fol. I/8v, 25 september 1722: benoeming mombers 
over de kinderen van wijlen Jan Engbertsz Dijks en Jantje Lub-
berts vanwege haar hertrouw met Hindrik Jansen. De voog-
den zijn: mr. Berend Harms Kuiper uit Valthe, hoofdmomber, 

B. Het oude geslacht Dijks uit Emmen
Het oude geslacht Dijks ontleend zijn naam aan een erf Dijks, 
ergens tussen Emmen en Roswinkel gelegen. Na het overlij-
den van de vader Engelbert Jansz Dijks (gen. I) verdwijnt het 
erf door een kettinghuwelijk via de moeder uit de familie. 
Vervolgens zien we dat zoon Jacob (gen. IIb) introuwt op het 
erve Brinks en dat zijn nakomelingen voortaan als Brinks 
door het leven gaan. Zoon Jan (gen. IIa) zet de naam Dijks 
voort maar niet voor lang. Door zijn vroegtijdig overlijden 
hertrouwt zijn tweede vrouw met Hendrik Jansz Hidding die 
aanvankelijk als alias Dijks wordt vermeld. Maar uiteindelijk 
worden de rollen omgekeerd: zijn stiefkinderen Dijks gaan 
zich Hidding noemen of worden door de gemeenschap als zo-
danig aangeduid. Als gevolg van de genoemde gebeurtenis-
sen is het na drie generaties gedaan met het oude geslacht 
Dijks uit Emmen.
I.  Engelbert Jansz Dijks, geboren voor 1645 (schatting), ver-

strekt een obligatie januari 1679, begraven Emmen 7 janu-
ari 1685, trouwt Emmen 16 november 1673 Elsje Jacobsdr 
Cuper, geboren circa 1650, lidmaat te Emmen 25 december 
1673, begraven Emmen 19 februari 1706 (als Elsje Dijks). 
Elsje hertrouwt (2) Emmen 10 januari 1686 Jan Hindriksz 
alias Dijks [stamvader van het nieuwe geslacht Dijks].

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: 1672 pag. 1554: En-
gelbart Dijckss synde een koeter daer bij een ambacht doen-
de gestelt op een hallff huijss, ƒ 02-00-00.
SPD inv. 74 fol. I/8v, 25 september 1722: benoeming mombers 
over de kinderen van wijlen Jan Engbertsz Dijks en Jantje Lub-
berts vanwege haar hertrouw met Hindrik Jansen. In de in-
ventaris een obligatie ten laste van Harm Klasen tot Emmen 
vanwege zijn moeder c.s. aan inventaris vader wijlen Engbert 
Dijks van januari 1679, groot ƒ50-00-00.

3. Keuterboerderij met achterbaander in Exloo. Wikipedia.
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4. Schema verwantschap tussen het oude en het nieuwe geslacht Dijks in Emmen via een kettinghuwelijk alsmede naams-
overgang in vrouwelijke lijn naar Brinks en Hidding.

Lucas Benninge van Drouwen, Jan Klasen Nijmeier van Zuidla-
ren en Albert Klasen Nijmeier op de Spijkerboor.
SPD inv. 74 fol. I/28, 29 april 1724: in de staat van inventaris 
van het weeskind Lucas Pranninge bevindt zich een obligatie 
van ƒ450-00-00 met rente ten laste van Jantje Rabbers we-
duwe Jan Engberts Dijks, hertrouwd aan Hindrik Jansen Dijks, 
en erfgenamen.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jantjen Jansdr Dijks, gedoopt Emmen 6 november 1700, 

begraven Emmen 5 maart 1761, trouwt Emmen 19 de-
cember 1721 Roelof Hendriksz Cremers, gedoopt Em-
men 27 december 1691, begraven Emmen 23 januari 1742, 
zoon van Hendrik Cremers en Willemtjen Oldeschirringe.

SPD inv. 74 fol. I/76v, 7 december 1743: momberrekening; Jan-
tje Dijks, wed. Roelof Cremers, boedelhoudster voor haar 
en haar kinderen en erfgenamen van wijlen Roelof Cremers, 
hoofdmomber over Margje, dochter van wijlen Jan Dijks en 
Jantje Dijks, in absentie van de nog levende medemomber 
Berend Harms en afwezigheid van de overige medemom-
bers.

Uit het tweede huwelijk:
2.  Engelbert Jansz Dijks, gedoopt Emmen 21 december 

1704, begraven Emmen 26 december 1704.
3.  Engelbert Jansz Dijks alias Hiddings, gedoopt Emmen 

8 januari 1706, volgt III.
4.  Lubbert Jansz Dijks, gedoopt Emmen 26 juli 1711, be-

Oude geslacht      Nieuwe geslacht
Dijks – Emmen      Dijks – Emmen
         
Jan (?)        
Dijks        
         
Engelbert     x Elsje     x Jan     x Jantje
Dijks 1673 Cuper 1686 Hindriksz 1707 Keveling
    
        
Jan   Jacob   Hindrik   Roelof
Dijks   Dijks   Dijks   Dijks
x 1703  x <1707   x 1735   x 1744
Jantjen  Geesje   Geesjen   Lammegien 
Rabbers  Brinks   Loesinge  Haaken
        
            
Engelbert Engbert   Willem   Jan   Jan   Jan Haken
Dijks  Brinks   Dijks  Dijks   Dijks  Dijks
x 1728  x 1733   x 1766  x 1765   x 1776  x 1783
Annigje  Fennigje   Grietje  Lammigje  Trijntje  Lammigje
Cremers  Jansdr   Hindriksdr Oldeschirring  Smits  Cluvingh
      
Jan Hiddings Jan Brinks  Hindrik Dijks
      x 1792
      Hinderika Garming
      
      Willem Dijks 
      x 1844
      Hinderkien Warringa
      
      Hendrik Dijks
      x 1883
      Jantien Ties
      
      Willem Dijks
      x 1915
      Jantje Pepping
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graven Emmen 28 maart 1713 (of 15 januari 1717?; kind 
van Jan Dijks).

5.  N.N. Dijks, begraven Emmen 28 maart 1713 (kind van 
Jan Dijks).

6.  N.N. Dijks, begraven Emmen 15 januari 1717 (kind van 
meester Jan Engbers Dijks).

7. Marchien (Mergjen) Dijks alias Hidding, gedoopt Emmen 
16 oktober 1718, ondertrouwt Emmen 12 mei 1743, vol-
trokken te Dalen, Jan Hellinge, van Dalen.

SPD inv. 74 fol. I/176v, 7 december 1743: heeft blijkens de mom-
berafrekening 1/12 aandeel in een kwart waardeel te Roswinkel.

IIb.  Jacob Engbertsz Dijks, gedoopt Emmen 15 oktober 1676, 
als Jacob Engbers lidmaat te Emmen midwinter 1706, be-
graven Emmen 21 december 1713 (als Jacob Brinks), trouwt 
voor 1707 Geesje Brinks (zuster van Harm Brinks in Noord-
barge?), begraven Emmen 16 maart 1717. Geesje hertrouwt 
(2) Emmen 2 december 1714 Hendrik Geertsz.
Uit dit huwelijk:
1.  Grietjen Jacobsdr Brinks, gedoopt Emmen 13 novem-

ber 1707, trouwt Emmen 6 april 1727 Hendrik Harmsz 
Stratensmits.

2.  Engbert Jacobsz Brinks, gedoopt Emmen 17 augustus 
1710, begraven Emmen 13 september 1743, trouwt Em-
men 6 november 1733 Fennigje Jansdr.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: 1742, pag. 1630: Eng-
bert Brinks keuter, bedrag: ƒ01-00-00.
Uit dit huwelijk nageslacht onder de naam Brinks, waarbij de 
mansstam het y-DNA van het oude geslacht Dijks draagt.

III.  Engelbert Jansz Dijks alias Hiddings, gedoopt Emmen 8 
januari 1706, overleden na 21 april 1770, trouwt Emmen 11 
juli 1728 Annigje Hendriksdr Cremers, gedoopt Emmen 
6 juli 1699, begraven Emmen 29 november 1760, dochter 
van Hendrik Cremers en Willemtjen Oldeschirringe.

SPD inv. 74 fol. I/8v, 25 september 1722: benoeming mombers 
over de kinderen van wijlen Jan Engbertsz Dijks en Jantje Lub-
berts vanwege haar hertrouw met Hindrik Jansen. Uit de in-
ventaris behoort de snaphaan en handstok met zilveren knop 
aan Engbert afzonderlijk toe.
SPD inv. 74 fol. I/176v, 7 december 1743: heeft blijkens de mom-
berafrekening over zuster Margje Dijks 10/12 aandeel in een 
kwart waardeel te Roswinkel.
SPD inv. 74, fol. II/134v, 7 maart 1765 en fol. II/141, 22 juni 1765: 
hoofdmomber Engbert Hidding over Willemtje, Heine en Hin-
drik, kinderen van wijlen Remmelt Cremers en van Trijntje 
Seubers; zie ook fol. II/147.
SPD inv. 74, fol. II/234v, 21 april 1770: medemomber Engbert 
Hidding over de kinderen van wijlen Warner Cremers en Hin-
drikje Jolinge; momberontslag wegens meerderjarigheid.

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Hiddings, gedoopt Emmen 29 juli 1729, begraven 

Emmen 26 april 1731 (overleden aan de kinderpokken).
2.  Willemtjen Engbertsdr Dijks, gedoopt Emmen 11 mei 

1732.

3.  N.N. Dijks alias Hiddings, begraven Emmen 1 augustus 
1734 (mogelijk identiek met voorgaand kind).

4.  Jan Hiddings, gedoopt Emmen 9 oktober 1735.
5.  Jantien Hiddings, gedoopt Emmen 14 december 1738.

C. Het nieuwe geslacht Dijks uit Emmen

Het nieuwe geslacht Dijks heeft zijn naam verkregen via een 
kettinghuwelijk. Elsje Cuper, weduwe van Engelbert Dijks van 
het oude geslacht, hertrouwt met Jan Hindriks uit Volsel on-
der Emlicheim. Hij trekt in op het erve Dijks en wordt dan ali-
as Dijks genoemd. Verwarrend genoeg wordt hij ook als ‘olde 
Jan Dijks’ aangeduid. Dat ‘olde’ slaat niet op het oude geslacht 
Dijks, maar op het onderscheid met zijn – jongere – stiefzoon 
Jan Dijks. Zijn huwelijk met Elsje bleef kinderloos. Na haar 
dood hertrouwt hij met Jantje Keverling, met wie hij acht kin-
deren krijgt die alle worden gedooopt onder de naam Dijks. 
Opmerkelijk genoeg wordt dit geslacht gedurende zes gene-
raties slechts in één rechte lijn voortgezet tot in de 20e eeuw.

I.  Jan Hindriksz alias Dijks ook genaamd Olde Jan Dijks, 
geboren Volsel (onder Emlicheim (D)) circa 1660, als Jan 
Dijks lidmaat te Emmen Pasen 1687, vermeld als keuter 
en schoenmaker 1691-1695, overleden Emmen 29 decem-
ber 1723, trouwt (1) Emmen 10 januari 1686 Elsje Jacobsdr 
Cuper, weduwe van Engelbert Jansz Dijks, geboren circa 
1650, lidmaat te Emmen 25 december 1673, begraven Em-
men 19 februari 1706 (als Elsje Dijks); trouwt (2) circa 1707 
Jantje Roelofsdr Keveling, geboren na 1680, begraven Em-
men 5 maart 1761, dochter van Roelof Keveling.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: 1691, pag. 1572: Jan 
Dijcks een keuter en een schomaker, bedrag: ƒ 02-00-00; 
idem 1692, pag. 1590, 1693 pag. 1606, 1695 pag. 1618.
SPD inv. 74 fol. I/3, 13 juni 1722: rekening momboren, betaald 
aan olde Jan Dijks voor laken ƒ(niet vermeld).
SPD inv. 74 fol. I/37v, 19 april 1724: ontvangsten van o.a. wijlen 
olde Jan Dijks (fam. Hoving).
SPD inv. 74 fol. I/3, 13 juni 1722: rekening momboren, betaald aan 
Jantje Dijks kostgeld (weeskinderen van Jacob en Geesje Brinks).

5. Vuursteenslot van een snaphaan. Wikipedia.
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IIa.  Hindrik Dijks, gedoopt Emmen 23 september 1708, begra-
ven Emmen 14 juli 1758, trouwt Emmen 3 april 1735 Gees-
jen Loesinge (Leusinge), gedoopt Emmen 16 juni 1703, be-
graven Emmen 27 juli 1745, dochter van Willem Loesinge 
en Hilligjen Suijringe.

OSA, 1785 pag. 4975 nr. 22, 40e penning Emmen, 31 augustus 
1759: betaalt door Ds. Witsenborch wegens verkoop voor een 
jaar of twee van een huis en hof aan Hendrik en Roelof Dijks 
voor ƒ418-00-00, aanslag: ƒ12-00-00.
OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: 1742, pag. 1630: Hin-
drik Dijk vol heetft 3/4 waardeels, bedrag: ƒ04-00-00.
Geesjen Loesinge (Leusinge): Medemombers over haar twee 
zonen Jan en Willem zijn Jan en Geert Warnersz Smits, zonen 
van Werner Smit en Hendrikjen Loesinge, en Harm Boesen/
Busen, e.v. Jantjen Dijks haar schoonzuster. Hoofdmomber is 
Jan Edinge van Exloo.

Uit dit huwelijk:
1.  Jantje Dijks, gedoopt Emmen 25 augustus 1737, begra-

ven Emmen 5 maart 1761, ondertrouwt Emmen 2 maart 
1758, trouwt Odoorn Roelof Keveling, geboren circa 
1733, gegoed te Valthe, overleden tussen 27 mei 1770 
en 1 mei 1772, zoon van Albert Keveling en Jantje Ol-
dewening. Roelof ondertrouwt (2) Emmen 4 mei 1765 
Grietje Coops.

DGJ 2011:96: In 1768 afkoop tussen Roelof Keveling, wedn. van 
Jantjen Dijks, enerzijds en Willem en Jan Dijks anderzijds.

2.  Willem Dijks, gedoopt Emmen 20 maart 1740, be-
graven Emmen 15 september 1768, trouwt Emmen 11 
mei 1766 met Grietje Hindrik Gerritszdr. Grietje on-
dertrouwt/trouwt (2) Emmen 27 februari/28 maart 
1779 met Harm Stratensmits, zoon van Jan Harms 
Stratensmits en Aaltjen Wolters. Uit dit huwelijk één 
zoon.

DGJ 2011 pag. 96: In 1768 afkoop tussen Roelof Keveling, we-
duwnaar van Jantjen Dijks, enerzijds en Willen en Jan Dijks an-
derzijds.
Grietje Hindrik Gerritszdr: In 1779 bewoner/gebruiker van een 
hofje genaamd het Hilbrands Gorentje, met behuizing, schuur, 
sleute, ruim 10 mudde bouwland, hooiland en 1½ vierendeel 
waardeel.
SPD III/173v, 27 februari 1779: Jan Dijks tot Westenesch hoofd-
momber, Roelof Dijks, Mr. Willem Hindriks en Geert Straten-
smits medemombers, over de zoon van wijlen Willem Dijks 
en Grietje Hindriks, laatstgenoemde hertrouwt met Harm 
Stratensmits. Staat van inventaris en lijst van debiteuren en 
crediteuren.
SPD III/248, 10 oktober 1786: beëdiging Willem Leusinge tot 
momber in paats van de overleden Roelof Dijks; rekening van 
ontvangsten en uitgaven.
SPD III/249, 13 januari 1787: beëdiging Willem Leusinge tot 
hoofdmomber in plaats van de overleden Jan Dijks, en van Jan 
Leusinge tot medemomber.

3.  Jan Dijks, gedoopt Emmen 21 april 1743, woonde te 
Westenesch onder Emmen, hoofdmomber over de 
zoon van broer Willem Dijks, overleden tussen 10 okto-

OSA, 1785 pag. 2186-2187, 1722/23: de erfgenamen van de 
vrouw van Jan Nijenhuis, overleden te Valthe, hebben de nala-
tenschap begroot op ƒ1960-0-0, 40e penning: ƒ49-0-0, erfge-
namen zijn: Jan Dijks, Albert Kevelinge, Egbert Hendriks, Lam-
bert Binders, Grete Binders, Willem Kevelinge en Henderick 
Weerdinge.
OSA, 1785 pag. 3972 nr. 45, 18 juni 1746: Jan Hendriks Dijks, 
van Emmen, vanwege aankoop van huis en hof van Jan Velting 
voor ƒ71-0-0, 40e penning: ƒ1-15-8.
SPD II/168, 22/23 januari 1759: Jantje Dijks, weduwe wijlen Jan 
Dijks, grootmoeder van de wezen Willem en Jan Dijks, kinderen 
van wijlen Hindrik Dijks en Geesje Leusinge, geeft over aan de 
mombers een staat van inventaris van Dijks mandelige boedel. 
De mandelige boedel bestaat uit: 1. Huis en hof in Emmen, door 
Jantje Dijks bewoond, 2. Cremers huis en hof, aangekocht van 
de predikant Witsenborg, tegenwoordig meierwijs gebruikt 
en bewoond door Derk Coops, 3. een vierendeel waardeel, 4-7. 
ca. 32 mud zaailand, met het hofje bij Leusinge’s huis, hooiland 
etc, met schadelijke en profijtelijke schulden, tilbaren etc.; de 
helft van haar, de andere helft van Roelof Dijks en de kinderen 
van Hindrik Dijks. De drie zusters, Hindrikje, Aaltje en Jantje, 
zijn door de beide broers uit en afgekocht, met regeling van 
betaling door de broers (restant penningen).

Uit dit huwelijk:
1.  Hindrik Dijks, gedoopt Emmen 23 september 1708, 

volgt IIa.
2.  Roelof Dijks, gedoopt Emmen 29 november 1710, volgt 

IIb.
3.  Aaltjen Dijks, gedoopt Emmen 15 januari 1713, begra-

ven Emmen 28 maart 1713.
4.  Aaltjen Dijks, gedoopt Emmen 2 april 1714, onder-

trouwt Emmen 1 november 1740, trouwt Emlicheim (D) 
Egbert Woltersz Otten, van Emlenkamp, overleden na 
10 april 1766.

5.  Hendrikje (Hinderkien) Dijks, gedoopt Emmen 21 ok-
tober 1717, overleden vermoedelijk Exloo voor 1797, 
ondertrouwt Emmen 4 oktober 1744, trouwt Odoorn 
Jan Geertsz Eding, geboren Exloo circa 1719, overle-
den Exloo 15 maart 1791, zoon van Geert Jansz Eding en 
Roelfien N.N.. Jan Edinge is in 1742 hoofdmomber over 
Jan en Willem Dijks. Uit dit huwelijk twee dochters.

6.  Hebeltjen Jansdr Dijks, gedoopt Emmen 3 augustus 
1721, tweeling met Elsje, begraven Emmen 13 juli 1722.

7.  Elsje Jansdr Dijks, gedoopt Emmen 3 augustus 1721, 
tweeling met Hebeltjen, begraven Emmen 7 juli 1722.

8.  Jantjen Dijks (Dieks), gedoopt Emmen 24 mei 1724 
(posthuum geboren), begraven Dalen 19 mei 1807, 
trouwt (1) Emmen 26 november 1747 Berend Snijders, 
gedoopt Emmen 9 februari 1725, begraven Emmen 14 
mei 1748, zoon van Hendrik Geertsz Snijders; onder-
trouwt/trouwt (2) Emmen/Dalen 6 september 1750 
Harm Boesen, gedoopt Dalen 12 december 1718, land-
bouwer, gegoed te Dalerveen, overleden eind 1782, 
zoon van Warner Boesen en Grietje Huisinge. Uit het 
tweede huwelijk tien kinderen.
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1.  Levenloos kind van Roelof Dijks, begraven Emmen 29 
december 1745.

2.  Jan Dijks, gedoopt Emmen 7 mei 1747, begraven Emmen 
20 september 1780, ondertrouwt Dalen 28 september 
1776 Trijntje Smits. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.  Jantien Dijks, gedoopt Emmen 15 augustus 1751, begra-
ven Emmen 9 oktober 1753 (kind van Roelof Dijks).

4.  Jan Haken Dijks, gedoopt Emmen 15 augustus 1751, 
keuterboer te Paterswolde onder Eelde, overleden cir-
ca 1794, ondertrouwt Emmen 25 februari 1783, trouwt 
Eelde 23 maart 1783 Lammigje Cluvingh, gedoopt Eel-
de 2 september 1736, overleden Eelde 10 december 
1807 (oud 76 jaar!, kinderloos), dochter van Floris Clu-
vingh en Grietje Hiddingh.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Eelde: 1784 pag. 1530: Jan 
Dijks keuter, ƒ01-00-00; 1794 pag. 1539, Paterwolde: de 
Wedwe. van Jan Dijk 2 paarden, ƒ02-00-00; 1804 pag. 1545: 
Wedwe. Jan Dijks keuter, ƒ01-00-00.
OSA, 1785 pag. 7410, 40e penning Eelde, 1786/87: aankoop van 
zijn aanpart in een huis en hof te Eelde door Jan Dijks, mande-
lig met zijn zwager Jan Cluving, voor ƒ450-00-00, aanslag ƒ11-
05-00.
OSA, 1785 pag. 8628, 40e penning Eelde, 1795/96: Inventaris 
nalatenschap Jan Dijks begroot op ƒ2323-19-01, aanslag: ƒ17-
09-00.

5.  Jantien Dijks, gedoopt Emmen 25 juli 1756, begraven 
Emmen 23 mei 1786, ondertrouwt/trouwt Emmen 3 
mei/1 juni 1783 Geert Kremers.

 

ber 1786 en 13 januari 1787, trouwt Emmen 28 septem-
ber 1765 Lammigje Oldeschirringe.

OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: Westenesch, 1774, 
pag. 1648: Jan Dijks, half, Bedrag: ƒ02-00-00.

Uit dit huwelijk vier kinderen, waarvan geen verder nage-
slacht bekend:

1.  Geesjen Dijks, gedoopt Emmen 10 augustus 1766.
2.  Hinderikus Dijks, gedoopt Emmen 26 november 1775 

(geboren Westenesch).
3.  Jan Dijks, gedoopt Emmen (geboren Westenesch) 16 

januari 1779.
4.  Jantien Dijks, gedoopt Emmen (geboren Westenesch) 

29 juni 1783.

IIb. Roelof Dijks, gedoopt Emmen 29 november 1710, woon-
achtig te Exloo 1729, in 1744 vermeld te Odoorn, begraven 
Emmen 26 september 1780, ondertrouwt Dalen 25 okto-
ber 1744, trouwt Emmen 13 december 1744 Lammegien 
(Jansdr?) Haaken, geboren circa 1720 (als Bebers?), van 
Dalerveen, overleden na 22 januari 1759.

OSA, 1785 pag. 4975 nr. 22, 40e penning Emmen, 31 augustus 
1759: betaalt door Ds. Witsenborch wegens verkoop voor een 
jaar of twee van een huis en hof aan Hendrik en Roelof Dijks 
voor ƒ418-00-00, aanslag: ƒ12-00-00.
OSA, 1785 pag. 4976, 40e penning Emmen, 30 augustus 1759: 
betaalt voor de aankoop van huis en hof van Roelof Dijks en 
consorten voor ƒ130-00-00, aanslag: ƒ3-05-00.
OSA, inv. 868, Haardstedengeld Emmen: 1764, pag. 1639: Roe-
lof Dijcks vol, bedrag: ƒ04-00-00; idem 1774, pag. 1647: Roelff 
Dijks half, bedrag: ƒ02-00-00.

Uit dit huwelijk:

6. Huisje in het Ellert en Brammert museum in Schoonoord. Wikipedia.
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D. De familiegroep Dijks uit Exloo-Odoorn
Deze groep wordt in de oudste drie generaties gedomineerd 
door vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn. Het uit-
eenrafelen van deze familie wordt ernstig bemoeilijkt door de 
afwezigheid van doop-, trouw- en begraafboeken in Odoorn. 
De verbanden worden vooral aantoonbaar door de momber-
schappen grondig te analyseren.
Met deze beperking voor ogen blijven twee naamgenoten, 
vermeld in het haardstedenregister, over die naar mijn smaak 
nog niet voldoende bewijsbaar in de genealogie zijn in te pas-
sen. Het betreft Jacob Dijks die naar mijn voorlopige inzicht 
een zoon moet zijn van de stamvader Jan Dijks, hoewel hij in 
de akte bij zijn vader niet wordt genoemd. Een raadsel is ook 
nog de Roelof Dijks uit de volgende inschrijving:
OSA, Haardstedenregister Exloo: Roelof Diks (lijst 1)/Dijcks 
(lijst 2), 1729: betaalt geen huisgeld; 1744: ‘Berent Meinders 
leeft nog, woont tegenwoordig in het huis van Roelof Dijx te 
Odoren. Daar voor betaalt de Diaconije het bouwloon be-
dragende jaarlijks ongeveer twaalf gl, geniet daar en boven 
jaarlijks ook nog eenige rogge en is tot geen beter fortuin 
gekomen en kan sonder assistentie der Diaconije niet leven.’ 
Hij kan niet identiek zijn met de Roelof Dijks uit het nieuwe 
geslacht Dijks uit Emmen, gen. IIb, want die is pas in 1710 ge-
boren. Hij lijkt om diezelfde reden ook niet te behoren tot de 
hierna volgende generatie II.

De omvangrijke stamboom, noodzakelijkerwijs gedeeltelijk 
als parenteel uitgewerkt, wordt bij de vierde generatie afge-
broken. De familie gaat eind 18e/begin 19e eeuw uitwaaieren 

naar Sleen, Emmen, de Veenkoloniën en Beilen en omgeving. 
Eind 19e eeuw komt verdere trek op gang naar Twente (textie-
lindustrie), Noordwest-Veluwe en Nuth in Zuid-Limburg (mijn-
industrie).

I.  Jan Dijks, uit Odoorn, overleden Exloo vóór 1 mei 1736, 
trouwt N.N.

Dat Jan de vader is van de hieronder genoemde dochters blijkt 
uit de volgende akte uit het schulteprotocol SPD III/64: Jan 
Hindriks Dijks getrouwd met Hindrikje Dijks, Hindrik Hindriks 
Dijks getrouwd met Jantje Dijks, Andries Geerts Dijks, ge-
trouwd met Hilligje Dijks en Jannes Hindriks Dijks getrouwd 
met Fennigje Dijks, tezamen dochters van Jan Dijks te Odoorn, 
en door afstand en overdracht zijner goederen door hem aan 
zijn kinderen gedaan deszelfs enige representanten verklaren 
de comparanten mede caverend voor hun kinderen en erfge-
namen te hypothekeren aan Harm Rosinge tot Exloo voor het 
opbrengen en betalen van sodane drie mudden pacht als jaar-
lijks uit Rosinge plaats te Exloo aan het Heilig Geert Gasthuis 
te Groningen moet betaald worden. Door hun schoonvader 
Roelof Dijks reeds in 1705 aangenomen om het gasthuis zo 
en in dier voegen als Harm Rosinge als eigenaar van Rosinge 
plaats aan gemeld gasthuis verplicht was jaarlijks op te bren-
gen en te betalen. Mits bij het ingaan van dit contract ƒ 300 
aan hem wordt betaald en voldaan de volgende percelen na-
melijk: (volgt specificatie en ligging hiervan). Teneinde Harm 
Rosinge en erfgenamen en toekomstige bezitters van Rosinge 
plaats daaruit ten allen tijden bij manquement van prompte 
betaling door haar, haar erfgenamen en nakomeligen te doen 

Jan 
Dijks

Hendrikje Jantje Fennechien  ?Jacob Hillechien
Dijks Dijks Dijks  Dijks Dijks
x vóór 1736 x vóór 1736 x otr. 23-10-1731  x x vóór 1736
Jan Hindriks Hindrik Hindrik Jannes Hendriksz  N.N. Andries Roelofsz
alias Dijks alias Dijks Scheper alias Dijks   alias Dijks

Jan Hendriksz Geertien Klaas Jansz  Jan Jacobsz Roelof
Dijks Dijks Dijks  Dijks Dijks
x ca. 1760 x vóór 1773 x vóór 1778  x 1776 x vóór 1775
Lammegien Barteld Jansz Annechien Jans  Grietje Jans Marchien
Menting alias Dijks   Bosschers Oosting

Thijs Jansz Jannes Barteldsz Jannes Klaasz Jan Jacob Jansz Hillechien Geert
Dijks Dijks Dijks Dijks Dijks Dijks Dijks

      Roelof 
      Dijks7. Verwantschapsschema geslachten Dijks uit Exloo-Odoorn.
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kost en schadeloos mogen gehouden worden en van deze 
pacht bevrijd zijn en blijven. De comparanten leggen de stok 
aan Harm Rosinge. Exloo, 1/5/1736. [keurnoten: Jan Leukinge 
en Willem Zegering op Mentinge. Reg. 28/1/1771].
De in de akte genoemde schoonvader Roelof Dijks is voorals-
nog niet in te in te passen. Behalve de vier dochters is er ver-
moedelijk ook nog een zoon Jacob.

Uit dit huwelijk:
1.  Hindrikje Dijks, geboren circa 1703 (schatting), trouwt 

vóór 1 mei 1736 Jan Hindriksz alias Dijks, landbouwer, 
overleden na 1764.

OSA, Haardstedenregister Exloo: Jan Hindriks Dijx, 1744: ‘woont 
tegenswoordig op Edinge te Exlo. Daar voor betaalt de Diaco-
nije de huijs huur tot agt gl, en geniet voords jaarlijks ongeveer 
agt mudden rogge te weten in de tijt van om de drie vierdeel 
jaars, wanneer alle 3, 4 a 5 weken een mudde rogge krijgt. En kan 
buiten de assistentie der Diaconije niet leven’; mogelijk identiek 
met de in 1754 en 1764 genoemde ‘Jan Hendriks, heeft remis’. 

2.  Jantje Dijks, volgt IIa.
3.  Fennechien (Fenne) Dijks, volgt IIb.
4.  ? Jacob Dijks, volgt IIc.
5.  Hillechien Dijks, volgt IId.

IIa.  Jantje Dijks, geboren circa 1705 (schatting), trouwt vóór 1 
mei 1736 Hindrik Hindriksz alias Dijks, overleden na 1764.

OSA, Haardstedenregister Exloo: Hendrik Dijks, keuter 1742, 
1754, betaalt ƒ1-0-0; halve boer 1764, betaalt ƒ2-0-0.

Een zoon:
1. Jan Dijks, geboren voor 1735, volgt IIIa.

IIb. Fennechien (Fenne) Dijks, geboren circa 1707 (schatting), 
van Exloo, begraven Odoorn 1 mei 1789, ondertrouwt Em-
men 23 oktober 1731, trouwt Odoorn 1731 Jannes Hindriksz 
Scheper alias Dijks, geboren Exloo circa 1705, landbouwer 
te Exloo, overleden tussen 1774 en 1784.

OSA, Haardstedenregister Exloo: Jannes Dijks, keuter, be-
taalt ƒ1-0-0 in 1742, 1754, 1764 en 1774; in 1784: Scheper wed, 
keuter, ƒ1-0-0.

Uit dit huwelijk:
1.  Geertien Dijks, geboren Exloo, gedoopt Odoorn 24 ok-

tober 1738, volgt IIIb.
2.  Geesje Jansen Dijks, geboren voor 1747 (schatting), 

volgt IIIc.
3.  Klaas Jansz Dijks, gedoopt Odoorn 5 oktober 1749, 

volgt IIId.

IIc. J acob Dijks, geboren circa 1710 (schatting), trouwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jacobsz Dijks, geboren circa 1737, volgt IIIe.

IId. Hillechien Dijks, geboren vóór 1715 (schatting), trouwt 
vóór 1 mei 1736 Andries Roelofs alias Dijks, landbouwer te 
Exloo, overleden na 24 juni 1774.

OSA, Haardstedenregister Exloo: Andries Dijks, keuter, be-
taalt ƒ1-0-0 in 1742, 1754, 1764 en 1774.

SPD, Emmen-Odoorn-Roswinkel, inv. 74, fol. II/143v, 7 augus-
tus 1761: Andries Dijks benoemt tot medemomber over Marg-
je Alberts, dochter van Albert Warners (fac. Wolters) en Aaltje 
Ubbinge; idem II/239, 9 juni 1770; idem III/20, 28 november 
1772: momberontslag.
SPD inv. 74 fol.III/93v, 24 juni 1774: in de momber inventaris 
kinderen van Lucas Geerts en wijlen Trijntje Derks komt An-
dries Dijks voor bij de schuldenaren.

Uit dit huwelijk:
1. Roelof Dijks, geboren Exloo 10 november 1743, volgt 

IIIf.

IIIa. Jan Dijks,geboren voor 1735, overleden voor 23 december 
1793, trouwt circa 1760 Lammegien Menting alias Having, 
gedoopt Odoorn 10 november 1732, overleden Exloo 6 jan 
1823 (als Lammegien Dijks), dochter van Thijs Menting ali-
as Havinge en Hinderika Having.

OSA, Haardstedenregister Exloo: Jan Dijks, keuter 1774, 1784, 
betaalt ƒ1-0-0; Jan Dijks weduwe en zoon, keuter en kleerma-
ker 1794, betaalt ƒ(niet ingevuld, nihil?), in 1804 ƒ2-0-0.
SPD, inv. 74 fol. III/111, 5 mei 1775: rekening mombers, hoofd-
momber Jan Dijks over de kinderen Thijs en Lammigje van wij-
len Albert Havinge en Aaltje Jans tot Exloo (Aaltje hertrouwt).

Uit dit huwelijk:
1.  Hindrik Dijks, gedoopt Odoorn 22 november 1761, land-

bouwer, overleden Exloo 26 maart 1822.
2.  Thijs Jansz Dijks, gedoopt Odoorn 6 september 1764, 

nageslacht hier niet uitgewerkt.

IIIb. Geertien Dijks, geboren Exloo, gedoopt Odoorn 24 okto-
ber 1738, boerin, overleden Exloo 22 februari 1822 (huis 
nr. 79), trouwt voor 1773 Barteld Jansz, geboren circa 1740 
(schatting), keuterboer te Exloo bij de windkorenmolen, 
begraven Odoorn 21 juli 1807, zoon van Jan Bartelsz?

OSA, Haardstedenregister Exloo: 1774 Bartelt Janssen, keuter 
ƒ1-0-0, 1784, 1794 en 1804: idem, keuter, vermeld als meier bij 
de korenmolen, ƒ1-0-0.
SPD, inv. 74, deel III, fol. 241, 27 mei 1786: beëdigd Barteld 
Jansen te Exlo, hoofdmomber, medemombaren Klaas Dijks, 
Roelof Dijks en Jan Dijks, over de kinderen van Geert Harms 
en Geesje Jansen te Exlo. Inventaris door de mombaren opge-
maakt: huis en hof te Exlo, een stukje hooiland, 2 koeien etc, 
huisraad. Profijtelijke schuld ten laste van Klaas Dijks: ƒ25,-; 
idem deel IV, fol. 6V, 23 december 1793: Jan Dijks overleden, 
afrekening en momberontslag.

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Bartelsz Dijks, gedoopt Odoorn 5 juni 1774, land-

bouwer, overleden Exloo 5 mei 1827.
2.  Jannes Bartelsz Dijks, geboren Exloo, nageslacht hier 

niet uitgewerkt.

IIIc. Geesje Jansen Dijks, geboren tussen 1740-1747 (schat-
ting), woont bij huwelijk in Drouwener Moeras c.q. Drou-
wenerveen, overleden kort voor 27 mei 1786, ondertrouwt 
Gasselte 18 januari 1777, trouwt Borger 2 maart 1777 Geert 
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Harms, bij ondertrouw vermeld als weduwnaar te Gassel-
te, vermoedelijk overleden voor 1784.

NB: Geert Harms trouwt (1) Gasselte 7 mei 1769 Margje 
Geerts, jongedochter van Buinen, overleden tussen 15 augus-
tus 1773 en eind 1776. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen ge-
doopt te Gasselte, het eerste op 9 juli 1769, het laatste op 15 
augustus 1773. Het lijkt er op dat zijn twee kinderen bij Geesje 
Dijks buitenechtelijk zijn verwekt en dat hij, weduwnaar ge-
worden, toch nog met haar is getrouwd.
SPD, inv. 74, deel III, fol. 241, 27 mei 1786: beëdigd Barteld Jan-
sen te Exlo, hoofdmomber, medemombaren Klaas Dijks, Roelof 
Dijks en Jan Dijks, over de kinderen van Geert Harms en Geesje 
Jansen te Exlo. Inventaris door de mombaren opgemaakt: huis 
en hof te Exlo, een stukje hooiland, 2 koeien etc, huisraad. Profij-
telijke schuld ten laste van Klaas Dijks: ƒ25,-; idem deel IV, fol. 6v, 
23-12-1793: Jan Dijks overleden, afrekening en momberontslag.

Uit deze relatie/dit huwelijk:
1.  Roelofje (Roelfien) Geerts, geboren Borger circa 

1767/68, in 1786 nog minderjarig, in 1793 meerderjarig 
en gehuwd, arbeidster 1822, overleden Coevorden 6 
februari 1846, trouwt Dalen 14 april 1793 Jan Hindriks 
Graven (Grawers, Graavers), geboren Coevorden 21 
september 1766, van Dalen, voorheen te Wijerswold, 
arbeider, overleden Coevorden 30 jan 1820, zoon van 
Hindrik Graven (Grawers) en Geertien Jansen.

2.  Fenna (Finna) Geerts, geboren Buinen, gedoopt Bor-
ger 15 oktober 1769, bij huwelijk van Valthe genoemd, 
overleden Exloo 19 april 1857, ondertrouwt/trouwt 
Emmen 6 april/20 mei 1793 Harm Harms Timmermans, 
van Noordbarge.

IIId. Klaas Jansz Dijks, gedoopt Odoorn 5 oktober 1749, arbei-
der, overleden Exloo 18 november 1836, trouwt circa 1777 
met Annechien Jansdr, overleden 22 juni 1802 (volgens hu-
welijksakte zoon Jan).

OSA, Haardstedenregister Exloo: 1784 Klaas Dijks, halve boer 
ƒ2-0-0; 1794 idem, keuter ƒ1-0-0; 1804 idem, keuter, ƒ1-0-0.
SPD, inv. 74, deel III, fol. 241, 27 mei 1786: beëdigd Barteld 
Jansen te Exlo, hoofdmomber, medemombaren Klaas Dijks, 
Roelof Dijks en Jan Dijks, over de kinderen van Geert Harms 
en Geesje Jansen te Exlo (zie IIIc). In de inventaris een profij-
telijke schuld ten laste van Klaas Dijks: ƒ25,-.

Uit dit huwelijk:
1.  Jannes Dijks, geboren circa 1778, nageslacht hier niet 

uitgewerkt.
2.  Jan Klasens Dijks, gedoopt Odoorn 16 maart 1781, na-

geslacht hier niet uitgewerkt.

IIIe. Jan Jacobsz Dijks, geboren circa 1737, van Roswinkel, bij 
huwelijk wonende te Erm, overleden Zuidsleen 23 febru-
ari 1807 (oud 70 jr.), ondertrouwt Sleen 14 juli 1776, trouwt 
Sleen 4 augustus 1776 Grietje Jansdr Bosschers, geboren 
Diphoorn, gedoopt Sleen 30 juni 1748, overleden Sleen 
3 januari 1823, dochter van Jan Jansz Bosschers en Fen-
nechien Berends.
Uit dit huwelijk:
1.  Fennechien Dijks, geboren Erm 12 februari 1777, ge-

doopt Sleen 16 februari 1777, van Valthe (1808), over-
leden Noordsleen 18 september 1835, ondertrouwt 
Sleen 3 april 1808, trouwt Sleen 8 mei 1808 Hendrik 
Krans, van Noordsleen, overleden na 1835, (Hendrik 
trouwt (1) Geesje Eisinge).

2.  Jacob Dijks, geboren Erm 7 december 1779, gedoopt 
Sleen 12 december 1779, overleden voor november 1781.

3.  Jacob Jansz Dijks, geboren Diphoorn 25 november 
1781, nageslacht hier niet uitgewerkt.

4.  Zwaantien Dijks, geboren Erm 23 december 1784, ge-
doopt Sleen 25 december 1784, dienstmaagd, overle-
den Drouwen (gemeente Borger) 4 november 1845.

5.  Jan Dijks, geboren Erm, gedoopt Sleen 12 april 1789.

IIIf.  Roelof Dijks, geboren Exloo 10 november 1743, landbou-
wer, overleden Exloo 23 februari 1817, trouwt voor 1775 
met Marchien Oosting, begraven Odoorn 19 april 1802 
(volgens een andere akte op 22 juni 1806, zie huwelijkse 
bijlagen zoon Geert 1813, 1817).

Kantoor Coevorden, memorie van successie, 1 augustus 1828, 
inv. 10, opname nr. 157, memorie nr. 314; Overledene: Roelof 
Dijks, overleden te Odoorn 26 februari 1828.
SPD, inv. 74, deel III, fol. 196V, 18 november 1780: inventaris 
ten behoeve van weeskinderen van Willem Upken bij wijlen 
Roelofje Lucas, onder andere een honingpers mandelig met 
Roelof Dijks.
SPD, inv. 74, deel III, fol. 241, 27 mei 1786: beëdigd Barteld Jan-
sen te Exlo, hoofdmomber, medemombaren Klaas Dijks, Roe-
lof Dijks en Jan Dijks, over de kinderen van Geert Harms en 
Geesje Jansen te Exlo (zie IIIc).

Uit dit huwelijk:
1.  Hillechien Roelofs Dijks, gedoopt Odoorn 7 maart 1775, 

nageslacht hier niet uitgewerkt.
2.  Jan Roelofsz Dijks, gedoopt Odoorn 1 februari 1778, 

overleden Exloo 4 juni 1862.
3.  Geert Roelofs Dijks, geboren Exloo 5 april 1785, nage-

slacht hier niet uitgewerkt.  <<

Afkortingen
OSA  Oude Staten Archieven Drenthe.
SPD  Schulteprotocollen Drenthe.
DGJ  Drents Genealogisch Jaarboek.

Noten
1.  F. Keverling Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 3 dln.; deel 3: 1450-

1504 [1518], nrs. 2863, 2980, 4703, 4732, 5282, 5385, 5411 en 5422.
2.  F. Keverling Buisman, Inventaris van de archieven van het Huis Westerveld en 

van de oudste tak van het geslacht Tonckens, inv.nr. 291.
3.  OSA, inv. 868, pag. 5115.
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103113 Dhr ing. F.H.J. van Aesch Ruurlo
117115 Dhr J.C.M. van Baalen Soest
133424 Mw M.M. Baars Hoofddorp
115912 Dhr S.J. Bakker Heiloo
133132 Dhr W. Barendregt Groesbeek
131222 Dhr TH.L.J.B. Beelen Driel
131327 Dhr T.W. Berg Drachten
132654 Dhr M.D. van Bergeijk Zaltbommel
124995 Mw M.A. Bergman Vlaardingen
118254 Dhr C. Bernard Westmaas
105866 Dhr drs H.D.E. Bos Alkmaar
125741 Dhr A.R. Bos Eelde
125414 Dhr C. Boshuizen Rotterdam
135384 Dhr H.J.J. Bronsema Zuidhorn
131281 Dhr J. Bruins Slot Den Haag
121897 Dhr P.H. Cassé Alphen aan den Rijn
135809 Dhr E.M.J. Corten Harderwijk
136692 Dhr G. Dam Alkmaar
116989 Dhr drs. Z.M. Deurvorst Warnsveld
132998 Dhr C. Doesburg Eindhoven
131317 Dhr F.A. Doth Leusden
102352 Dhr H.R. Elenbaas Bussum
128835 Mw J.C.A. Elias-Serfaes Zwaag
107125 Dhr B.J. van den Enk Apeldoorn
122045 Dhr J.J.M. Everdij Wageningen
120470 Dhr T. Fahner Leeuwarden
131565 Dhr M.I.F. Forger Rotterdam
118750 Dhr ir. C. Franx Nuenen
136045 Dhr M.B.G.M. Gérard Oldenzaal
134216 Dhr J.G.J.M. Gijselhart Beuningen Gld.
116180 Dhr C. Gouw Apeldoorn
131058 Mw C.P. Groep-Schuurman Krommenie
106088 Dhr A. de Groot Siegerswoude
116396 Dhr D.J. Grul Son en Breugel
100903 Dhr N.A. Hamers Malden
133265 Dhr G.H. Hanselaar Elsloo
119795 Dhr J. Hazenbroek Krimpen aan den IJssel
135689 Dhr G. Heerink Maarn
102737 Dhr G.J. Heukels Den Hoorn
134025 Dhr R. Hobma Nieuwkoop
101378 Dhr J.M. Homs Arnhem
117021 Mw K.M.J. van Hooff-de Leeuw Den Haag
117438 Dhr CHR.J. van Hoorn Apeldoorn
126588 Dhr L.J.M. Huijbers Boxtel
118158 Dhr N.H. Huisman Heerhugowaard
114325 Dhr J.J.G. van ‘t Hullenaar Hilvarenbeek
134422 Dhr H. Hutjes Apeldoorn
102139 Dhr F.R. Inniger Axel
115431 Dhr A.G.M. Jacobs Hilvarenbeek
136376 Dhr J. de Jager Wijk bij Duurtstede 
134156 Dhr H. Jansen Alkmaar
112969 Dhr A. Kamerman Wijchen
129757 Dhr A.J. van Kempen Kortenhoef
125808 Dhr H. Kersten Bennekom
129259 Dhr P. Klaaren Sneek
132999 Dhr A.A. Kleinherenbrink Enschede
120790 Dhr H.C. Klok Hilversum

131357 Dhr W. Koeze Leeuwarden
123732 Dhr A.G.C. Kok Doorn
135807 Dhr H. Korenstra Almere
134688 Dhr J. Kortleve Alphen Aan Den Rijn
135074 Dhr A. Koster Geertuidenberg
132107 Dhr B. Kraan Steenwijk
129938 Dhr G. Krebbers Boxtel
115343 Dhr J.L. Kuipéri Diemen
124233 Dhr J.S. van der Linden Lisse
136313 Dhr J.H. Loskamp Oldenzaal
117548 Dhr S.PH. Louis Schiedam
123076 Dhr mr. W.H.A. Meijer Kaltenleutgeben, 
  Oostenrijk
106956 Dhr R. de Meulder Dalfsen
132106 Dhr J.A. Meuleman Heerlen
121995 Mw G. van der Molen-Duyster Amerongen
115262 Dhr H.P. Mooijman Heerhugowaard
130369 Dhr ing. I. Nagtegaal Den Haag
129762 Dhr A. van der Neut Alphen aan den Rijn
130064 Dhr H.A.M.M. Nieuwenhuis Vianen 
134923 Dhr H.A.J.A. Nillesen Eindhoven
113367 Dhr G.C. van Norden Heerenveen
119530 Dhr M.D. Northolt Odijk
104189 Dhr prof. dr. J.A. Nota Venray
115071 Dhr C. Onclin Tiel
127169 Dhr W.J. van Oostveen Leusden
132061 Dhr L.H.M. Osterholt Zoetermeer
115839 Dhr L. Piersma De Bilt
134861 Dhr J.H.M. Putmans Oirschot
129004 Dhr F.J. Reenders Glanerbrug 
127528 Dhr H. Rensink Zwolle
127645 Dhr B.S. Rozeboom Middelstum
119020 Dhr B.J.N. van Santen Wijchen
133880 Dhr ds. J.W. van der Schaft Woerden
117498 Dhr J.J. van der Schuit Heiloo
127709 Dhr E.H. Seesink Wehl
115531 Dhr N. Spelt Doorwerth
134839 Dhr W. van Spijker Julianadorp
128582 Dhr F. Sporrel Groningen
122471 Dhr H.J.M. Sta Vlaardingen
127558 Dhr W.J.N. Stok Cuijk
113586 Mw J.C.M. Stravers-IJgosse Almere
134954 Dhr P.A.M. Suidman ‘s-Hertogenbosch
112165 Mw M.G.A. Teheux Margraten
107854 Dhr D.F. Tollenaar Oosterbeek
131063 Dhr J.G. Tolboom Leiderdorp
127588 Dhr J.E. Tuininga Den Haag
136316 Mw Y. van Vlaardingen-Bruinink Rockanje
130371 Dhr O.B. Vos Laren
107994 Dhr A.J. de Vries Hellendoorn
112704 Dhr J. de Vries Gorredijk
126827 Dhr R. de Vries Hilversum
111292 Dhr d.r G. van der Wal Amsterdam
117304 Dhr J.J. van der Wal Apeldoorn
116919 Dhr W.A.M. van der Wijst Zeeland
131207 Dhr W.A.J. van der Wolk Hilversum

Overleden leden 2019
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In een oude uitzending van Verborgen Verleden uit 2012 met 
daarin Mart Smeets werd de thuisacademie genoemd. Reden 
voor me om eens op google.nl te zoeken op dat woord. Het 
leverde een paar youtubefilmpjes op en de treffer https://
nl.pinterest.com/pin/422916221229607285/?lp=true (tinyurl.
com/y2k7u7z5). Hierop staan doorverwijzingen naar onder 
andere bidprentjesarchief, zoekjestamboom, de blog van 
Yolanda Lippens (komt in een volgende Vanalles), leerzame 
artikelen, wiewaswie en historiek.net. Een dikke honderd 
mogelijkheden om meer over familieonderzoek te weten te 
komen en/of onderzoek te doen. Nieuw voor mij in die uitzen-
ding was belasting op huizen van ontucht en belastingregister 
met daarin dames van plezier. Smeets vond daarin een oud-
tante, tot nu toe vond ik deze categorie nog niet in mijn stam-
boom. Mogelijk heeft u meer geluk.

Ik wilde graag een akte hebben uit het Gelders Archief, niet 
echt naast de deur. Gelukkig doen ze aan ‘Scanning on de-
mand’ (gratis). Zoek het archiefstuk en klik daar het tekentje 
rechtsboven aan. Na aanvragen krijgt u bericht dat het in be-
handeling, en later, dat het gescand is.
BHIC gaat nog een stapje verder. Ik vond het gezochte niet en 
vroeg via de chat (rechtsboven in scherm Online op dit mo-
ment) advies. De chatmevrouw zocht het voor me op.
Er zijn meer archieven die deze service verlenen, onder ande-
re de steden Amsterdam, Tilburg en het Utrechts Archief.

Op www.conam.info/kentekens/provincienummers staat de 
kentekenregistratie van 1906 tot 1950 van motorvoertuigen 
in Nederland. Elke provincie had zijn eigen letter. Niet alle ad-
ministraties zijn bewaard gebleven.
U vindt hier de rechtstreekse links: Friesland (B) kentekens.
tresoar.nl, Groningen (A) groningerkentekens.nl, Drenthe (C) 
drentsarchief.nl/onderzoeken/kentekens en doorlinking naar 
de andere provincies: Noord Holland (G, GZ en GX), Zeeland 
(K) en Noord-Brabent (N). Zoeken kan op naam, plaats en/of 
kenteken. Gegeven worden adres en afgiftedatum. U kunt fo-
to’s en krantenstukjes indienen en gegevens aanvullen.

De website www.fieldsofhonor-database.com was één van de 
gegadigden voor de Geschiedenis Online Prijs 2019. Ze geeft 
de mogelijkheid te zoeken in een bestand van ruim 28.000 
Amerikaanse soldaten die omkwamen in België, Nederland, 
Frankrijk en Luxemburg in de Tweede Wereldoorlog. De site is 
in het Engels, de vertaling vindt u rechtsboven op de website, 
het tweede tekentje van links. Met behulp van het publiek 
wordt dit gedenkteken steeds groter.

Friesland

Quaclappen zijn vonnissen van het Hof van Friesland in civie-
le zaken waarin kort en bondig alles is aangetekend, zowel de 
tussenvonnissen als de definitieve sententies in de periode 
1600-1620.
Adres: http://images.tresoar.nl/download/quaclappen. Hier-
achter 1600-1612.pdf of 1613-1620.pdf tikken geeft jaren.
* Op de veroordeelden van het Hof van Friesland is een digita-
le index over de criminele sententies van 1700-1800. De link is 
www.slideshare.net/sneuperdokkum/criminele-sententies-
hof-van-friesland. Vindt u hier een datum, dan is het vonnis 
(de nummers 7488-7531) in te zien bij Tresoar. In deze boeken 
staat de misdaad beschreven en de straf die men kreeg. De 
bijlagen (ruim 7300 dossiers) van deze sententieboeken (de 
verhoren, ook bij Tresoar) geven vaak veel informatie. Afbeel-
dingen en deel van index voor 1700 kunt u vinden op hvnf.nl.
* www.mpaginae.nl geeft honderden naamlijsten van voorna-
melijk Friesland, zoals Begraven met de wezen, tekeningen 
met namen van diverse uitvaarten (Willem Lodewijk (1620), 
Ernst Casimir (1633), Willem Frederik (1664), Maria Louisa 
(1765), uithangtekens, lijsten chirurgijns, kapiteins, apothe-
kers enzovoort.
* Het Provinciaal Bestuur van Friesland (aanvragen vergun-
ningen, handgeschreven brieven, belastingdossiers, pro-
ces-verbalen, lijsten gezinshoofden, paspoorten 1914-1918 
enz.), verzameld door Anton Musquetier staan vanaf augus-
tus 2019 op www.elsinga-s.nl (de site van Marga en Sietze El-
singa) onder vanaltijdstrijdvaardig (rechts op site).

* Op photographen.nl ver-
zamelde Andrys Stienstra 
adressen van (vrnl. Friese) 
fotografen. Handig om fo-
to’s te dateren.
* Blokhuispoort.nl is de 
site van de strafgevange-
nis van Leeuwarden. Onder 
Online Museum staat de 1. Zoeken op Veldhuis leverde gegevens over mijn vader Douwe Sijbren Veldhuis, ik leverde de foto’s.

column, websites

afbeeldingen, kranten, boeken

In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met genealogie 
te maken heeft. Het is een wegwijzer in het digitale doolhof van websites, 
boeken, tijdschriften en regels. In deze rubriek geven we u tips, trucs 
en adressen. Vanalles is een inspiratiebron voor de genealoog. Het is 
een leidraad voor uw naspeuringen met Vanalles om uw onderzoek 

gemakkelijker te maken. En het mooiste van alles: ook uw tips, stukjes, 
trucs enz. zijn (meer dan) welkom. Kortom een rubriek over van alles. 
Geschreven door Antonia Veldhuis, met dank aan Robyn Steensma. 
antonia.veldhuis@hetnet.nl

VANALLES
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geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners. Tik /strafge-
vangenis/geheim-register achter de url en u krijgt info hier-
over.
* Bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland (www.
hvnf.nl) vindt u info over de vereniging, Agenda, Blog, Kwar-
taalblad, Beeldbank, Bronnen, Vragen en Contact. Links op 
de site Meest Recente Blog Onderwerpen. 
* Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-
1811 werd geschreven door dr. Hessel de Walle en is te door-
zoeken via www.walmar.nl/inscripties.asp.

Groningen

* Zoeken naar boedelbeschrijvingen van Groningen kan door 
op www.archieven.nl het woord betrokkene in te vullen.
U krijgt als eerste treffer Personen, Groninger Archieven. Als 
u dit aanklikt en daar de gewenste naam opgeeft, gevolgd 
door het woord betrokkene, krijgt u de boedels. Wilt u de 
weerbare mannen zien, dan dient u dat woord in te typen.
* genealogiewinschoten.nl (webmaster Harm Selling) geeft 
onder Diversen bevolkingsreconstructies, Burgemeesters, 
oude kaarten, Videobeelden, Weblinks, Onbekende portret-
ten en nog veel meer.
* Het boekje Index op het protocol van criminele zaken van 
de stad Groningen 1616-1811 van W.G. Doornbos en D.P. Kuiken 
geeft honderden verdachten die in Groningen werden veroor-
deeld. De documenten staan op het Groninger Archief, even-
als het boekje (nog te koop).
* www.zoastwas.nl is de website van de Historische Vereniging 
van de gemeente Bedum. Links op de site onder andere Dor-
pen en gehuchten, Genealogie, Fotogalerij, Boeken, Archief.
* www.stad-lande.nl is de website van Stad & Lande, een ver-
eniging voor iedereen met interesse voor de geschiedenis 
van stad en provincie Groningen. Jaarlijks zijn er meerdere 
publicaties, lezingen, excursies en de Dag van de Groninger 
Geschiedenis.
* www.nazatendevries.nl geeft veel artikelen over de geschie-
denis van Groningen. Verder info over stamboomonderzoek 
en parentelen en dergelijke van oude (jonker)geslachten.
* Op wikipekela.nl staan de bestanden die Dick Kuil († 2011) 
maakte van en over Oude- en Nieuwe Pekela.
* Meer Pekelers en verhalen erover staan in de Jaarverslagen 
op www.kapiteinshuis.nl onder Het kapiteinshuis.
* www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl geeft via Collectie 

en Onderzoek (linker ko-
lom) /Onderzoek/ Mon-
sterrollen gegevens van 
zeevarenden. U kunt zoe-
ken in de database van 
77.043 records van 34.552 
zeelieden en 17.098 ver-

meldingen van 4935 schepen. Zoeken kan op familienaam, 
scheepsnaam of woonplaats. De periode is 1803-1937.
* De in de vorige Vanalles genoemde familie Molema heeft 
ook over Groningen veel gegevens, zie http://home.hccnet.
nl/p.molema/grweb.htm. Groningse familienamen, links naar 
archieven en verenigingen enz.
* www.uithetmoeras.nl is een project van het Dagblad van 
het Noorden en vertelt familieverhalen uit de Groningse en 
Drentse Veenkoloniën. Verhalen over de pioniers die turf 
wonnen, waterwegen die rijkdom brachten en waar landbouw 
en industrie floreerden. Tot de moderne tijd aanbrak. Onder 
Tijdlijn staan verhalen, Veenkoloniën geeft Onderzoek RUG, 
Generatiearmoede, Gezondheid en Historie. Info: Leeuwar-
der Courant 16 februari 2019).
* Groninger gedenkwaardigheden, teksten, wapens en huis-
merken van 1298-1814 is het standaardwerk van A. Pathuis, 
digitaal is het te zien op www.redmeralma.nl/gedenkwaardig-
heden.htm. 

Drente

* Etstoel digitaal: Tot 1791 was de Etstoel in Drenthe het hoog-
ste rechtscollege. Vier keer per jaar boog het college zich 
over zaken als geldleningen, verwondingen, mishandeling, be-
lediging, erfenissen, doodslag, diefstal en bezit. Hans Homan 
Free maakte dit bestand digitaal. De afbeeldingen staan op 
www.alledrenten.nl: Bladeren door overige scans, Rechts-
bronnen, bij Bron voor De Etstoel kiezen. Hier ook de schul-
tenprotocollen. Index volgt t.z.t.
* www.geheugenvandrenthe.nl brengt de Drentse Geschiede-
nis in beeld. U vindt hier alle erfgoedinformatie.
* De Drentse Historische Vereniging (DHV, drentsehistori-
schevereniging.nl) wil de kennis over de Drentse geschiedenis 
en genealogie verspreiden en ook de bestudering ervan be-
vorderen.
* coevern.nl/stambomen. 160 genealogieën van families die 
hun wortels c.q. een paar takken in Coevorden hebben.
* www.webringreestdal.nl geeft geschiedenis en genealo-
gische gegevens van het Reestdal, oude foto’s en ansich-
ten.
* www.stambomen-zodrenthe.nl bevat een vierhonderdtal 
genealogieën die hun oorsprong hebben in ZO Drenthe.

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

TON BRUIJNIS  
HANS VAN FELIUS 

 Ї W.A.M. de Bruijn: Spiegels op het verleden. De histo-
rie van het Nijmeegse geslacht De Bruijn 1540-2006. 
Apeldoorn 2019; 336p.; ill; geen index; info: wamdb@hot-
mail.com.

In een prachtig uitgevoerd boek beschrijft de auteur twaalf 
generaties van de stamreeks De Bruijn, die begint met Jacob 

Cornelissen, die rond 
1540 moet zijn geboren. 
Deze Jacob Cornelissen 
was gehuwd met Ernijen 
Brunijesen. Het was hun 
(enige) zoon, Cornelis Ja-
cobsen, die in 1628 voor 
het eerst de achternaam 
De Bruijn gebruikte. Va-
der en zoon waren beiden 
‘meester-bakker’ en lid 
van het bakkersgilde in 
Nijmegen. Alle generaties 
die na hen kwamen, wa-
ren economisch zelfstan-
ding: zij waren landman, 

houtkoper, beeldhouwer, kunstenaar of fabrikant. Ondanks de 
achterstelling, tot circa 1795, van het katholieke volksdeel door 
de overheid, waren ze als katholieke familie zakelijk succesvol.
In de achttiende eeuw bekwaamde Hermanus de Bruijn zich 
tot meester-zilversmid. Het is onbekend hoeveel zilverwer-
ken hij in zijn werkzame leven heeft gemaakt, maar meerdere 
producten uit zijn atelier zijn bewaard gebleven en getuigen 
van groot vakmanschap. Zijn zoon, Albertus Hermanus de 
Bruijn, die leefde in de periode van de politieke omwentelin-
gen en de Franse overheersing, werd beeldhouwer, maar van 
zijn hand zijn thans geen kunstwerken meer bekend.
In de eerste helft van de negentiende eeuw begon Hermanus 
Petrus de Bruijn (een kleinzoon van de meester zilversmid) 
een spiegelmakerij in Arnhem, de stad waar hij bij zijn oom 
en tante – na het overlijden van zijn beide ouders- was op-
gegroeid en waar hij een gedegen opleiding had genoten. In 
tien jaar tijd bouwde hij een kleinschalig maar hoogwaardig 
bedrijf op dat onder zijn opvolgers in de tweede helft van de 
negentiende eeuw zou uitgroeien tot een vermaarde spiegel-, 
lijsten-, en meubelfabriek. De volgende twee generaties van 
de familie De Bruijn brachten het bedrijft tot grote bloei; het 
bedrijf werd hofleverancier en kreeg in 1861 het predicaat ‘Ko-
ninklijk’. Op meerdere nationale tentoonstellingen werden de 
producten van het bedrijf getoond en het verwierf daarmee 
veel naamsbekendheid.

In 1900 sloeg het noodlot toe toen de huisbankier van de on-
derneming in financiële problemen kwam en in zijn val het be-
drijf van de familie De Bruijn meesleurde. Daarmee kwam aan 
het begin van de twintigste eeuw een abrupt einde aan de Ko-
ninklijke fabriek F. de Bruijn & Zoon. Na tachtig jaar en drie ge-
neraties gingen de deuren van de spiegel- en meubelfabriek 
voor goed dicht.
De laatste twee generaties van de stamreeks De Bruijn leg-
den zich toe op de handel in fijnhout en fineer. Zij importeer-
den deze goederen aanvankelijk vooral uit België en Frankrijk, 
maar naderhand ook rechtstreeks uit andere Europese en 
Aziatische landen. Ondanks de moeilijke perioden, zoals de 
importbeperkingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de eco-
nomische crisis die in 1929 begon en de periode van de Duitse 
bezetting, floreerde de onderneming. De houthandel leverde 
aan de Nederlandse en de Europese meubelindustrie en aan 
de grote scheepswerven, die hun passagiersschepen lieten 
afwerken met harde houtsoorten die door de fa De Bruijn wa-
ren geleverd. Na bijna tachtig jaar werd dit familiebedrijf in 
1980 verkocht aan een Kampense houthandelaar.
Op boeiende wijze en met veel inlevingsvermogen heeft de au-
teur deze familiegeschiedenis beschreven, waaraan heel veel 
onderzoek en studie moet zijn vooraf gegaan. De levens van de 
diverse generaties van deze familie De Bruijn zijn geplaatst in 
het licht van de politieke, sociale en economische omstandighe-
den, waardoor het geheel nog meer kleur heeft gekregen. (TB)

 Ї Fred Hoek: Geloven in een nieuwe wereld. De emigra-
tie van zestig personen uit de kop van Noord Holland 
naar de Hooge- en Lage Prairie VS in 1849. De Rijp 2019; 
ISBN978-90-9031-680-2, uitgave De Eenigenburg Stich-
ting; 190 p.; ill; index.

In het midden van de negentiende eeuw vertrok een groep 
van zestig personen uit de buurt van Krabbendam (NH) naar 
het noorden van de Verenigde Staten. Dit boek begint met 
het emigratieverhaal van deze zestig personen, de voor-
bereidingen die er aan vooraf gingen en de nasleep van het 
settelen. Ook is het levensverhaal opgenomen van Willem 
Coenraad Wüst, de man die mede de aanleiding vormde voor 
de lokale emigratiegolf. Daarna beschrijft de auteur de levens 
van degenen die de overtocht overleefden, met hun voorge-
schiedenis en wat ze zoal meemaakten aan de overzijde van 
de oceaan. Aan Antje Waagmeester, de echtgenote van Klaas 
Paarlberg, die later bekend is geworden als de ‘The Widow 
Paarlberg’ is bijzondere aandacht besteed in dit boek. Haar 
levensverhaal werd later als feuilleton gepubliceerd in de ‘Sa-
terday Evening Post’ en naderhand verfilmd.
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In het tweede gedeelte 
van het boek zijn de 
veertien families be-
schreven, die deel uit-
maakten van de groep 
geëmigreerde Krabben-
dammers. De beschrij-
vingen van de desbetref-
fende personen worden 
daarbij voorafgegaan 
door een beknopt ge-
nealogische overzicht. 
Details, anekdotes en 

wetenswaardigheden maken ook dit gedeelte van het boek 
lezenswaardig.
Het is de groep emigranten, ondanks een ellendige start, 
goed gegaan. Ze kochten het land tegen lage prijzen dat na-
derhand - vanwege de industriële uitbreiding - duur kon wor-
den verkocht. Het waren gelovige mensen die zeer vroom 
maar ook kritisch waren, waardoor ook daar kerkelijke af-
splitsingen ontstonden.
De auteur heeft met dit prettig leesbare boek - onder de 
toepasselijke titel ‘Geloven in een nieuwe wereld’- een groep 
landverhuizers uit de anonimiteit gehaald en hun een ‘gezicht’ 
gegeven. (TB)

 Ї Dr. Jochem Kroes: Bij de groote op Texel; de elite van het 
eiland Texel in de lange achttiende eeuw. Uitgave van de 
Stichting De Nederlandse Leeuw, 2019; ISBN 987-90-
825279-1-9; 440p.; ill.; index.

Aagje Kikkert, geboren Luijtsen, schreef als zeemansvrouw 
brieven aan haar echtgenoot, waarin ze naast persoonlijke 

zaken ook vertelde over 
het familie- en sociale 
leven van haar omgeving. 
In één van die brieven 
schreef ze dat ‘suster 
Leijs (Kikkert) verkeert 
bij de groote..., de schout 
loopt bij haar uijt en in 
en sijn groote vrinden’. 
Deze passage vormt de 
titel van het boek, waar-
in de elitefamilies van 
het eiland Texel zijn be-
schreven. Daarbij is ook 
veel aandacht besteed 
aan de sociale relaties 

en aan de onderlinge familiebanden. Bijzonder is dat naast de 
bekende elitegroeperingen er op Texel ook een zakelijk-amb-
telijke elite bestond, waartoe de ambtenaren van de Admi-
raliteit, de VOC en de Staten van Holland behoorden. In het 

laatste hoofdstuk behandelt de auteur de sociale verhoudin-
gen tussen de Texelaars en hun elite in de achttiende eeuw en 
tussen Texelaars onderling.
Resteert de vraag wie nu de ‘grootste’ was op het eiland Texel. 
De auteur concludeert dan dat we de groten misschien wel bij 
de kleinen moeten zoeken. Wie maakt er nu nog indruk op ons 
die in de éénentwintigste eeuw leven. En dan komt - volgens 
de auteur - de zeemansvrouw Aagje weer in beeld die met 
haar liefdevolle brieven aan haar man, waaruit zachtmoedig-
heid en zorg spreekt, indruk maakt. Zij schrijft over de men-
sen in haar omgeving, maar zonder afgunst of rancune. (TB)

 Ї Willem Beckers: Het Zuid-Limburgse geslacht Beckers, 
stamboom en kleine historiek. Uitgave in eigen beheer, 
Amsterdam 2019; 406p.; ill.; index, info: willem.beckers@
planet.nl.

Reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw was de basis ge-
legd voor de stamboom van de familie Beckers, waarin de 

aanname zat dat ene 
Joes Beckers (1702-1769) 
de oudst bekende voor-
vader was. Met onder-
steuning van de Stich-
ting Erfgoed Familie 
Beckers is voor verdere 
onderzoek een genea-
loog ingeschakeld, die 
gespecialiseerd is in de 
geschiedenis van Lim-
burgse families. Daar-
door kon de stamboom 
van de familie Beckers 
tot circa 1575 worden op-
gevoerd, het jaar waarin 

Jan Beckers, landbouwer onder Nuth, werd gedoopt.
De voorvaderen Beckers waren voornamelijk boeren, die 
deelnamen aan het lokale bestuur. Reeds vanaf het begin van 
hun stamboom verkeerden ze in goede welstand, waren ze ge-
letterd en opgeleid. Sinds 1813 heeft de familie Beckers zelfs 
negen burgemeesters geleverd; aan hen besteedt de auteur 
dan ook relatief veel aandacht.
De stamboom van de familie Beckers is in een genealogie uit-
gewerkt via vier takken (de takken Nuth, Schinveld, Jabeek en 
Sittard). Dat betekent heel veel namen en data van personen 
met de naam Beckers. Al deze namen en feiten zijn verluch-
tigd met foto’s, historische tekeningen, afbeeldingen van 
bidprentjes e.d. Ook bijzondere gebeurtenissen in de familie, 
zoals het ‘Meinachtdrama in 1769’ waarbij Joes Beckers door 
plaatselijke jongelui werd vermoord, hebben een plaats ge-
kregen in dit mooi uitgevoerde boek. (TB)
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 Ї Marijke Y.A. Lambermont: De voorouders van Wilhelmus 
Lureman; Nieuwegein januari 2019; uitgave in eigen be-
heer; index, ill. , 135 p.

De auteur geeft in een ´aangeklede´ kwartierstaat de voor-
ouders weer van Wilhemus Lureman, die in 1914 werd gebo-

ren. Veel van zijn voor-
ouders waren afkomstig 
uit Rotterdam en uit de 
polders van de dorpen 
die inmiddels zijn op-
gegaan in de gemeen-
te Rotterdam. Andere 
voorouders kwamen van 
de Zuid-Hollandse eilan-
den en waren voorname-
lijk boeren. Doordat veel 
voorouders meerdere 
generaties in een nogal 
geïsoleerd gebied woon-
den, komt in de kwartier-
staat vrij veel kwartier-

herhaling naar voren.
De oudst bekende voorvader in de mannelijke lijn is ene Kas-
per Lureman die omstreeks 1710 werd geboren in het graaf-
schap Lingen in Duitsland. Deze Kasper vestigde zich om-
streeks 1734 in Rotterdam. (TB)

 Ї C.E.G. ten Houte de Lange: Ten Houte de Lange, Ances-
tors and Relatives in 4 parts; uitgave in eigen beheer, 
2018. Deel 1: ten Houte de Lange- Strick van Linschoten, 
394 p. Deel 2: Westra- Noordhoek Hegt, 296 p. Deel 3: 
Moser von Arni-Soltermann von Vechigen, 272 p. Deel 4: 
Küenzi von Bern und Bolligen- Hertig van Rüderwill, 266 
p. Alle delen zijn voorzien van illustraties en een index. 
Info: Ceg.thdl@xs4all.nl

In vier lijvige banden beschrijft de heer ten Houte de Lange 
de levensloop van de echtparen die zijn 32 kwartieren vor-

men. Waar mogelijk zijn 
daarbij ook de geschied-
kundige, geografische en 
sociaal-maatschappe-
lijke achtergronden van 
de betrokken persoon-
lijkheden nader belicht. 
Talloze foto’s, afbeel-
dingen van geschilderde 
voorouders, woonhuizen 
en dergelijke illustreren 
het geheel. Ook zijn er 
veel wapenafbeeldingen 

opgenomen, die voor het merendeel door de auteur zelf zijn 
bewerkt (ingekleurd). De auteur merkt daarbij op dat veel wa-
pens die zijn afgebeeld pas later door de leden van de desbe-
treffende geslachten werden gevoerd. 
Elk deel bevat een overzicht van de nakomelingen van de 

personen die de 32 kwartieren vormen en bovendien zijn de 
stamreeksen en gedeeltelijk ook de genealogieën van deze 
personen opgenomen. De voorouders stammen behalve uit 
Nederland en Zwitserland, ook gedeeltelijk uit Groot Brittan-
nië, Duitsland, Frankrijk en andere landen. In verband daar-
mee heeft de auteur ervoor gekozen de delen met betrekking 
tot de vaderszijde in het Nederlands te schrijven en delen 
over moederzijde in het Duits. Bovendien zijn enkele inleiden-
de paragrafen ook in het Engels vertaald omdat er inmiddels 
nazaten zijn die het Nederlands noch het Duits machtig zijn. 
Relatief veel voorouders zijn betrokken geweest bij ver-
schillende voor de geschiedenis van ons land van belang 
zijnde instanties, zoals de gewestelijke en stedelijke bestu-
ren, de VOC, en de WIC. Jan van Riebeeck, de stichter van de 
Kaap-Kolonie in Zuid Afrika, was wellicht de meest tot de ver-
beelding sprekende voorvader. 
Alle vier de banden zijn prachtig uitgevoerd en rijk geïllus-
treerd. Voor menige bibliotheek vormen deze banden een ge-
weldige aanwinst. (TB)

 Ї Frits Derksen: Heijnen tot Lull, een onderzoek naar de 
herkomst en geschiedenis van de families Heijnen, De-
rikx en Derksen uit Noord- Limburg; ISBN978-94-92185-
54-9; 516 p; ill; index; info: frits.derksen@planet.nl 

De interesse voor genealogie ontstond bij de auteur tijdens 
het kerstdiner 1991 toen zijn oom Antoon verhaalde over zijn 

onderzoek naar de fami-
lie Derksen. Dat onder-
zoek was vastgelopen 
bij zijn oud-grootouders, 
die leefden van ca 1750-
1830. Frits Derksen 
heeft dat onderzoek ver-
der opgepakt en uitge-
breid archiefonderzoek 
gedaan naar de geschie-
denis en herkomst van 
de familie Derksen. De 
oudst bekende voorva-
der van de familie Derk-
sen is Mathias Heijn 
Mettensoon of kort-

weg Mathias Heijen, die omstreeks 1530 werd geboren in de 
buurtschap Lull, te Venray. Zijn kleinzoon Derick vestigde zich 
in 1649 in Horst alwaar hij een boerderij koopt met de naam 
‘Oieslaegers’. Deze Derick werd de naamgever van de families 
Derikx en Derksen. 
Lull is een voormalig buurtschap in de gemeente Venray en 
heeft een eeuwenlange geschiedenis. Omdat de gemeente de 
naam aanstootgevend vond, besloot men de naam te wijzigen 
in Sint Antoniusveld. Er zijn door de jaren heen verschillen-
de acties zijn gevoerd om de oude naam in ere te herstellen, 
maar dat heeft geen resultaat opgeleverd.
De familie Derksen bestond door de eeuwen heen vooral uit 
landbouwers, ambachtslieden en kleine ondernemers. In de 
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17e en 18e eeuw waren er veel gegoede boeren onder hen, 
die een hoeve bezaten met voldoende grond voor een kleine 
veestapel en wat gewas. In een groot aantal hoofdstukken be-
schrijft de auteur de levens van zijn voorvaderen en hun naas-
te familieleden. Het boek sluit af met de imposante kwartier-
staat van de kinderen van de auteur. 
Het geheel is vormgegeven in een keurig verzorgd boek met 
ruim 500 pagina’s familiegeschiedenis. (TB) 

 Ї J. Kastelijns en E. Neuteboom: Neuteboom een boom vol 
verhalen; uitgave Eijsden –Margraten 2019, ISBN978-50-
5613-120-3; 498p; ill; index; info: bep@kastelijns.nl 

Terecht noemen Jos en Bep, de auteurs, deze uitgave een 
boom vol verhalen, want er staan heel veel verhalen in. Er zijn 

allerlei verre en minder 
verre familieleden ge-
interviewd die daarmee 
een bijdrage leverden 
aan die vele verhalen. Na 
de eerste sporen van de 
familie - waarvan de wor-
tels in Stoutenburg lig-
gen- te hebben beschre-
ven, volgt de parenteel 
van Jordanus Gerritsz 
Neuteboom (ca 1660 – 
1722). Met veel inlevings-
vermogen beschrijven 
de auteurs het leven van 
vele voorvaderen en hun 

nakomelingen. De 13-jarige Jordanus – samen met zijn jonge-
re zusje – opgenomen in het burgerweeshuis in Amersfoort. 
Reden voor de auteurs om te beschrijven hoe het leven in zo’n 
weeshuis was. Vier jaren na zijn opneming in het weeshuis, 
werd Jordanus ontslagen uit het weeshuis en werd hij knecht 
op het kasteel van de Heer van Renswoude. Weer enkele jaren 
bleek hij lakenwever in Leiden te zijn, alwaar hij trouwde en de 
stamvader werd van een omvangrijk nageslacht. De auteurs 
werken in hun boek vele takken van dit nageslacht uit, Vele 
generaties leefden in armoede en in erbarmelijke woonom-
standigheden. Ze hadden te maken met grote kindersterfte 
en kregen geen mogelijkheden om een opleiding te volgen en 
zich omhoog te werken op de maatschappelijke ladder. Pas de 
laatste generaties wisten aan deze te ontsnappen.
Het is een prachtig uitgevoerd en rijk geïllustreerd boek met 
vooral veel foto’s van (verre) familieleden. De auteurs hebben 
uitvoerig onderzoek gedaan in allerlei archieven en op die wij-
ze veel wetenswaardigheden boven tafel gehaald. Met name 
over het leven van Abraham Neuteboom (de grootvader van 
Bep) en van Cornelis Neuteboom (de jong overleden vader 
van Bep) is door grondig en volhardend onderzoek een schat 
aan informatie gevonden. Hun levensverhalen zijn op een hel-
dere en soms ontroerende wijze beschreven met veel aan-
dacht voor tijd waarin ze leefden. (TB)

Verder ontvingen wij
• Jaak-Henri Poortman: Onder Neerlands Vaan, het verhaal 

van de vergeten Belgen van het Nederlands Oost-Indisch 
leger; Jubileumuitgave van de Koninklijke Vereniging Fami-
liekunde Vlaanderen; 255 p., ill; index.

• Betsy Elmers: Familieboek met de nazaten van Willem Fre-
derik Cupido ( plm 1758-1806), voormalig slaaf en kamerdie-
naar van stadhouder Willem V; uitgave mei 2019; 140p; geen 
ill.; index; info: e.eimers@upcmail.nl.

• P.J.C Martens en R.S. Ravestijn: Een Engelsman op Java, 
Francis Ord Marshall en zijn voor- en nageslacht; uitgave 
2019 van de Indische Genealogische Vereniging; ISBN978-
90-73994-98-0; 176p; ill; index.

• Jan C. Lohmeijer en Jan Medema: Boordvol Lutjegast, een 
supplement op het Huizenboek; ISBN978-90-5294-2728; 
496 p; ill; index; info janlohmeijer@outlook.com.

• DVD (nr .16) met transcripties van DTB-boeken van Bent-
heimerland; een uitgave (2016) van de NGV afdeling Twente.

• E.K. Kam: Rekenúngen van den Ontfanck en Vttgeifft van 
den St Steunenkerck, 1600-1648, Nijmegen; uitgave in ei-
gen beheer d.d. juli 2018; 238 p.; geen ill.; index.

• A.J. de Zoete: Afstamming de Zoete/De Soete; uitgave in 
eigen beheer d.d. oktober 2017; 30 p.; ill.; geen index; infor-
matie: ajdezoete@planet.nl.

• Paulus Verra: De afstamming van Kees Verra, een familie 
met Frans bloed in d’adren; uitgave in eigen beheer; ca 100 
p.; geen ill.; geen index; pverra@planet.nl.

• Emiel van der Hoeven: St Laurentius, Parel van Crooswijk; 
geschiedenis van R.K.

• André Wanders: Wanders in the wide world, from Wagenin-
gen (NL) to Pella (USA); ISBN 978-1547168217; uitgave juni 
2017; 84 p.; ill.; index.

• Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
(LGOG) in samenwerking met de NGV afdeling Zuid-Lim-
burg; Derde Limburgs Kwartierstatenboek; Maastricht 
2015; 264 p; geen ill; index.

• F.D. Gunning: J.H. Gunningh (1768-1853), een veelzijdig bur-
gervader van Apeldoorn in historisch perspectief; uitgave 
in eigen beheer; ISBN 978-90-9029774-3; 242 p. ; geen ill.; 
geen index.

• Hans Geestman: Van Giesselmann naar Geestman (een ge-
nealogie); Leeuwarden, oktober 2019, 58 p.; ill; index; info: 
hans.geestman@hetnet.nl.

• Dr. C.M. Hogenstijn: De Gulden Adelaar, de cultuur- en we-
tenschapsprijs van de gemeente Deventer; Deventer 2019, 
ISBN 978-90-79701506, 96 p.; ill, geen index.

• P. Muilwijk, H. van der Molen en F. Mol: Het zilversmids-
geslacht van Geelen in Schoonhoven; een uitgave van de 
Historische Vereniging Schoonhoven; september 2019, 78 
p.; ill; index.

• Winfried Alofs en vele anderen: Grenspassages, Het Gel-
ders-Kleefs grensgebied vóór en na de grensregeling van 
1816-1817; een gezamenlijke uitgave van de Historische 
Kring Huessen en van de Emmericher Geschichtsverein. 
Een tweetalig boek (Duits en Nederlands) in het kader van 
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het project ‘Gezamenlijk geschiedenis beleven’. ISBN978-
90-75981-10-0, 192 p.; ill.; geen index.

• Frans Savelkouls: Boter, Eieren en Kaas, de geschiedenis 
van het Zuid-Nederlandsch Koelhuis te Roermond (1934-
2014); hierin opgenomen kwartierstaten van enkele leiding-
gevenden van het koelhuis. Oisterwijk, april 2015, 114 p.; ill; 
index. Info: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl.

• Marijn Molema en Meindert Schroor: Migratiegeschiedenis 
in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland; Dit tweetali-

ge boek is reeds gerecenseerd in Gens Germana (2019-3). 
ISBN 978-3-8405-2001-3; 548 p.; geen ill.; geen index.

• Ruud J. Lem: Biography of Martin Lem, Noble Flemish Mer-
chants to Portugal in the 15th Century; ISBN 978-1-5272-
2670-8; 108 p.; ill.; geen index; info: ruud.lem@sky.com.

• Carla J.M. Fredriks-Helmers: Carel Johann von Löwen-
strom (1815-1882); een parenteel en biografisch over-
zicht. Amsterdam, zomer 2019, 82 p.; ill; index.

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

Nederland
Alkmadders, jg, 36, 2018 nr. 144. Sj. Bouwmeester: Het veiling-
wezen in Roelofarendsveen (2) [periode 1915-1918/1918-1945; 
de Jong, Wagenaar, Turk]; A. Bakker: Pieter van Veen, onze 
eerste burgemeester [(1759-1827), exm. Blommesteijn; van 
Aken, Brons, van Banchem, Jongeneel]; F. van Rijn: ‘Het voel-
de meteen goed in de Veen’ [interview met kraamverzorgster 
Tonny Wesselman-van Rijnsoever].

Amstel Mare, jg. 29, 2018 nr. 111. G. van der Meije-Rudolphus, 
M. van Munster: 65 jaar Sportschool Buenting in Amstelveen 
[interview]; P. van Schaik: Nieuwer-Amstel en de Eerste We-
reldoorlog [algemene historie, Stelling van Amsterdam].

Amstelodamum, jg. 106, 2019-1. J.E. Abrahamse e.a.: Nog-
maals: veenrivier of afwateringskanaal? [over de ‘gegraven’ 
Amstel]; J. Jonker: Klem tussen de lokale en mondiale markt (1) 
[de Amsterdamse ‘haute banque’ tussen 1550-begin 20e eeuw].

Aold Hoksebarge, jg. 52, 2019-1. B. Morsinkhof: ‘Alsof het je 
steeds meer raakt’ [oorlogsverhaal van Jan Leferink]; C. Wen-
tink: Directeurswoning ‘t Fort; E. Ooink: Uniek overlijdensbe-
richt uit 1801 van een Rekkense met veel nakomelingen [J.M. 
Niers; Hofman, ten Have, Hofstede, Poppink]; G. Leppink: 

Oude begrafenisge-
bruiken in deze regio; J. 
Buursink: Genealogie 
van Buerse, een middel-
eeuwse familie [13e-17e 
eeuw; verhalende his-
torie n.a.v. boek; van 
Barmentloo, van Kukel-
shem]; H. Slotman: Blan-
kenburgerstraat, huisnr. 
173 en de percelen J760 
en J764 (18) [Morsink, ter 
Beeke, Bouwmeester, 
Snakenborg].

Archievenblad, jg. 123, 2019-2. M. Hell: Schipbreuken, schrij-
vers en rare schapen. De registers van de Grafelijkheidsre-
kenkamer; R. Bisscheroux: Wat is een digitaal archiefstuk? 
[van oorkondeleer naar de toekomst van archiefbeheer; V. 
Weterings: Herman Boerhaave en de Gouden Eeuw van de 
wetenschap [zie bij Gen.].

De Baron [Kesteren e.o.], jg. 2, 2019-5. C. van Esterik: Jaantje 
Hol. Een Betuwse workaholic in de wetenschap; J. Honders: 
Het leven van de H. Cunera (1) [patroonheilige van de kerk 
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van Rhenen; ontrafeling verhaal en legendes; overl. ca. 454, 
dochter van Aurelius koning van de Orkney-eilanden; wapen 
van Boulogne – in goud 3 rode koeken of bollen – op zegel van 
de stad Rhenen; Godelieve van Gistel, Adela van Hamaland, 
Boudewijn II van Vlaanderen]; C. van der Heyden: Een specta-
culair luchtgevecht boven Dodewaard [Lemke, Meyer]; A. van 
Ingen: Kesteren een Romeinse legerplaats?; M. van Oosten: 
Kwartierstaat van Thomas van der Linden [(1899-1983); 32 
kwn., van Wetten, de Wit, Geurts, van Doorn, de Canselaar]; J. 
van Doesburg: De wedergeboorte van een bouwval: het Hien-
se huis Den Esch [Taats, van Haeften, Coolwagen, Hackfort].

Bijdragen en mededelingen Gelre, 2018 nr. 109. R.A.A. Bosch: 
De laatmiddeleeuwse vishandel in Harderwijk [analyse 15e 
eeuws rentenregister; economie algemeen]; H. Ronnes: His-
torische sensibiliteit op kasteel Hernen [memoriestenen en 
herinneringslandschappen 16e eeuw; van Wijhe, van Egeren 
(met wapenbeschrijving)]; B. Stamkot: Stadsdrukkers en 
leveranciers van schrijfwaren te Zutphen (1630-1850) [lijst 
met de 20 oudste drukkersplaatsen en drukkers; de Leempt, 
Messemaker, van Os, van Aelst, Lomeyer, van Hattem, van der 
Spijck, van Eldik]; P. van Cruyningen: Het grootgrondbezit in 
Gelderland omstreeks 1850 [algemeen overzicht; adel en pa-
triciaat; lijst van grondeigenaren met meer dan 400 ha.; Torck, 
van Heeckeren]; H. Zwarts: Van Rijkslandbouwproefstation 
tot Wageningen Research [ontwikkeling sinds 1877; Mayer, 
Sprenger]; W. Smit-Buit: Richard Cleve en Frida Cleve-Mol-
lard, de laatste particuliere bewoners van kasteel Cannen-
burch in Vaassen.

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 34, 2018-3. Themanummer 
Bouwen in Bussum [Everts, Kruisweg, de Bazel, Kerkenaar, 
des Bouvrie, Krier].

Dwars op [Voorhout], jg. 21, 2018 nr. 64. M. van Buul: Van hoeve 
Ruimzicht naar boerderij Groot Boekhorst [met kwst. van der 
Hulst-Heemskerk; Romijn, van Rijn, van der Voorn, van Eeden]; 
K. den Elzen: Het Mirakel van Amsterdam [Stille Omgang; 
herinneringen; van Werkhoven, Oostdam, Verdegaal, van der 
Hulst]; A. van der Geest: Slot Teylingen vanaf het begin tot 
aan de brand van 1676; K. den Elzen: Gerrit Witteman, bekend 
Voorhouter [(1879-1938); raadslid, voorzitter Werkliedenver-
eniging en van muziekvereniging St. Cecilia]; P. Jochemsz: Her-
man Boerhaave, een ‘echte’ Voorhouter... [(1648-1729), profes-
sor botanie en scheikunde, exm. Daelder, x Maria Drolenvaux]; 
K. den Elzen, I. Ooijevaar: De ambtsketen van Voorhout; K. den 
Elzen: Het VOC-schip Voorhout; B. Hogervorst, K. den Elzen: 
Arie Geerlings, watertolgaarder aan de Piet Gijzenlaan [tot 
opheffing 1925; met gezinsstaat; Eustergerling, van Moor-
sel, Berkhout]; De zwerftocht van de gevelsteen Wtermeer 
[Schrijver/Sciverius (1576-1660), van der Stel,Compier, van 
Ruiten].

Eigen Perk [Hilversum], 2018-4. Themanummer over vee- en 
huisdieren in en rond Hilversum.

 Idem, 2019-1. R. van den Berg: ‘Professor’ Johannes Wil-
lem Pootjes [(1890-1970), redacteur van ‘de Vredestichters’ 
en kunstschilder, levensschets; de Keijzer, Winkelmeijer, Iets-
waart, Busch]; A. Koenders: Het GAK te Hilversum [architec-
ten Dudok, Greiner]; W. Dral: op glad ijs. Een geschiedenis van 
de schaatssport in het Gooi.

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 23, 2018-3. E. 
Lassing: Van de Klundert naar Flakkee [schets vanaf 1793; 6 
gen., 1749-1937; veel verhuizingen; Huisman, Tieman, Treijtel, 
Mulder]; Herkingen, testamenten 1661-1719 (3) [verv.; de Co-
ningh, Knocker, Noppe, Gunst, de Herde]; Bewoners van Som-
melsdijk in 1806 [lijst per straat]; E. Lassing: Uit de archieven: 
gelegenheidsgedichten [Jonker, van der Burch]; Klapper over-
lijdens Goeree-Overflakkee van 1776-1795 [ruim 9000 namen; 
zie website genealogieflakkee.nl/bronbewerkingen].
 Idem, jg. 24, 2019-1. Fragment parenteel Jannetje Looij [4 
gen., 1816-heden; van der Valk, Struijk, Goemaat, Bestman]; De 
bewoners van Sommelsdijk in 1806 (2) [verv.; tientallen namen].

Geestgronden, jg. 25, 2018-4. K. Floor: De zeeslag voor Eg-
mond [1797, historie]; L. Lassche: 25 jaar Stichting Historisch 
Egmond (2) [verv. jubileum].

Gen. [CBG], jg. 25, 2019-1. Themanummer In de voetsporen 
van sterke moeders. K. Rijlaarsdam: ‘Een mens is opge-

bouwd uit heel veel la-
gen geschiedenis’ [be-
lang familieverhalen]; C. 
Verver: Het scharenslij-
persjong [een kinderloze 
tante blijkt een onwettig 
kind te hebben [van den 
Oever, Feelders, Lanza, 
Roozeboom, Bordewijk]; 
I. Hodzic: ‘Het boek is 
af, mijn werk nog niet’ 
[familieverhaal van mi-
granten]; M. Janssen: 
In de voetsporen van 
sterke moeders [Haring, 
van Wel, Kerkhof]; J. Wa-

genaar-Hardon: Op zoek naar mijn voormoeders [Vooght, 
Dickx, Hubrecht, van Valkenburg, Tydeman, van Doornick]; 
J. van der Wel: Jiddische memmes [veranderingen in Joodse 
identiteit; Waagenaar]; J. van Schaik, J.J. Vrij: Helena Aals-
meer een verzwegen vrouw [in Suriname 1823-1836; War-
nery, Billijkerwijs]; M. Sips: Bij haar stierven velen [goeie 
Mie, de Leidse gifmengster; Swanenburg]; E. Dullaart: Een 
vermomd portret [van Musscher, Visscher]; Y. Scholten: De 
lichtzinnige Spanjestrijdster [lijst met 27 Nederlandse vrou-
wen in het oorlogsgebied van de Spaanse Burgeroorlog; uit-
gelicht: Jeanne Schrijver]; V. Weterings: De Leidse leermees-
ter van Europa [portret Boerhaave x Drolenvaux]; L. van 
Driel: Opwindende bijzaken [nut van omwegen in archiefon-
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derzoek; van Dale, te Winkel, de Vries, Roos]; P. Lommerse: 
Charles in Shanghai [Gesner van der Voort, vertrok in 1938 
naar Shanghai, geinterneerd; opsporing van verwanten van 
vrienden; herinneringen aan hem]; G. van Breugel: Triest en 
ridderlijk.

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 27, 2019-1. J.D. Was-
senaar: Gerlacus Buma, een Friese patriciërszoon in het leger 
van Napoleon en Willem I [(1793-1838), ritmeester; boekbespre-
king en afstammingsschema’s]; D. Kranen: Bedelbrieven: niets 
nieuws onder de zon; H.M. Lups: Beroepen van vroeger [slot; 
Zijdetweernder-Zwingelmaker]; H. Florijn: Ambtskleding in de 
zeventiende en achttiende eeuw; H.K. Nagtegaal: Wapenregis-
ter [registratie 12 wapens]; D. Kranen: Lisztomania. Frans Liszt, 
de eerste ‘rockster’ aller tijden [over populariteit en reactie pu-
bliek]; Wie helpt de herkomst van een familiewapen te achter-
halen? [op bakenloodjes en loden penningen; van der Does].

‘s-Gravendeel, jg. 25, 2019-1. A. Mol: Op heterdaad betrapt [1861, 
inbrekers: van Ghemert en Streefkerk, geen taakstraf maar 7 
jaar tuchthuis(!)]; W. van Velsen: De klapwakers van ‘s-Graven-
deel [1798-1895; van den Berg, van Wijngaarden, Wardenier, van 
der Linden]; H. Aardoom: Tien jaar eenzaamheid [lotgevallen 
van een VOC-mans vrouw, 1705-1716; Vroman, van der Vis]; G. 
van Voorthuijsen: Verhalen over de watersnood 1953; M. Noor-
lander-Reedijk: Watersnood in de Strijensestraat; J. Visser: 
Genealogie de Zeeuw [eerste 4 gen., 1632-1829; Lodder, Verha-
gen, Bajens, van den Boogert]; Stamreeks Jannigje Kooij [(1881-
1980), 6 gen.; ‘t Jong, Eland, van der Griend].

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 27, 2019 nr. 78. P. Maat: De van-
ouds beroemde Hillegommer Moppen [bakker Olij]; P. Maat: 

Hillegomse winkel- en 
bedrijfsorders op oude 
briefkaarten [verv. en 
slot; van der Schoot, 
Biemond, de Nijs, Vreek-
en]; A. Maas: Bijzondere 
verhalen uit de trouw- en 
huwelijksboeken [van 
den Dam, van Pelligh-
dom, Vleertman, van der 
Straten, van den Akker, 
van Dooren]; G.J. Tel-
kamp: Juffrouw Scholz 
van de ULO [(1901-1974), 
onderwijzeres; Telkamp].

Heemkunde Hattem, 2019 nr. 158. G.J. Liefers: Tweestrijd in 
Hervormd Hattem (2) [verv.]; R.A.M. Van der Molen: Speurtocht 
naar het verleden van mijn grootouders Toon Bloemendal en 
Toos Laarman (1) [18e-19e eeuw in dienst van het landgoed Eer-
de in Den Ham, later Wassenaar en Putten; ter Burg, Kleinlug-
tenbeld, van Os, Bergman]; H. Koopman: 200 jaar maatschap-
pelijke verandering, zoals mijn familie die ervaren moet hebben 

(1) [van Tubbergen naar Hattem ca. 1781, slechte economische 
omstandigheden en een brute drost; Napoleon en kozakken; 
Coopman]; R. Segers: Vijftig jaar biljartvereniging Door oefe-
ning Sterk (DOS) (1); M. van der Leeuw: Historisch kadaster van 
het schependom van Hattem (26) [Ceulen/Coelen, Renshof, van 
Laar, Drost, op Gelder, van Hulsbergen, Wildeman].

Heemtijdingen jg. 54, 2018-4. K. Floor: Indijk: gemeente zon-
der grenzen [bij Harmelen, overgeslagen bij het inmeten van 
het kadaster 1819, 1822, 1832]; M. Kersten: De oude archief-
stukken van het Regionaal Historisch Centrum [Rijnstreek en 
Lopikerwaard, te Woerden; transcriptie oorkonde uit 1403; 
van den Stronc, Corten]; J. van Es: Woerden en de slag om 
Holland [uitbreiding Hollandse machtsbasis van Vlaardingen 
naar Woerden]; T. Versélewel de Witt Hamer: Commanderijen 
van de Johannieter Orde (4): Montfoort [Jan III van Montfoort, 
van Duven, Zas, van de Ketel, Bark, Hoen].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 36, 2019-1. Schaatsen in 
‘s-Graveland; J. Immerzeel: De atlas van Schoemaker [de 
Haen, Pronk]; G. van Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [van 
Harinxma thoe Sloten, van Meerkerk].

Historische Kring Eemnes, jg. 40, 2018-4. H. van Hees: Bak-
kers in Eemnes door de eeuwen heen (6) [Tetteroo, Raven]; H. 

van Hees: Eemnes en de 
Eerste Wereldoorlog (2) 
[Belgische vluchtelingen; 
Boonen]; H. van Hees: 
Oostenrijkse kinderen 
in Eemnes 1920-1925 
[lijst van kinderen; Fabi-
an, Moder]; J. Delfgou, H. 
van Hees: Interview met 
Roel Kraefft [aktief in de 
muziekwereld en NJHC/
Stay Okay; raadslid en 
wethouder]; H. van Hees: 
Yad Vashem-onderschei-
ding voor Willem Mol en 
Willempje van Midden-

dorp [postuum uitgereikt; onderduikers bij hen: Huismans, 
Witsenhuijsen, van Bregt]; B. Snel: Vrijwilliger in beeld: Jaap 
Frantsen [interview]; J. Groeneveld: De Eemnesser vlag...
 Idem, jg. 41, 2019-1. H. van Hees: Bakkers in Eemnes door 
de eeuwen heen (7) [conclusies; Roodhart, van IJken, van 
Eijden, van de Kuinder, Hoogeboom, Heek, Hilhorst]; J. Groe-
neveld: Zoon van bemanningslid luchtschip C26 bezoekt HKE 
[Townsend]; jubileumartikelen 40 jaar HKE; H. van Hees: Oos-
tenrijkse kinderen in Eemnes (1) [Baurek; levensschets en fa-
milie]; B. Snel: Vrijwilliger in beeld [Piet Hilhorst].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 46, 2019 nr. 203. A. de Kloet: 
De evacuatie van Loosdrecht in mei 1940 [beschrijving en ver-
halen]; H. Zeldenrijk: Van bakkerij-kokerij naar cafetaria [vanaf 
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1924; Streefkerk, Snoep, Nijkamp, Sypestein, Zeldenrijk]; C. 
Lam: Aantekeningen uit de oorlog; J. Mol: Het tweehonderd-
ste nummer (4) [verv.].

Holland [Historisch Tijdschrift], jg. 50, 2018-4. Themanummer 
Het ontstaan van het graafschap Holland [bezien vanuit mul-
tidisciplinair oogpunt]. D. de Boer: In de ochtendnevels. De 
contouren van Holland in perspectief [Arnold en Dirk III]; K. 
Nieuwenhuijsen: Het ontstaan van het graafschap Holland [de 
2 koningsoorkonden uit 889 en 923]; Y. Bos-Rops: Hollandse 
graven en hun archief (889-1299); G. de Langen, H. Mol: Kerk, 
macht en ruimte in Holland tot midden 11e eeuw [uitbouw pa-
rochiewezen tussen Maas en Vlie]; M. Mostert: Onruststokers 
aan de randen van het Rijk. 1018: Keizer Hendrik II tussen Bo-
leslaw Chrobry en Dirk III.

De Indische Navorscher, jaarboek 2018. R. Mostert: De na-
komelingen in Ned-Indië van Jacobus Albertus van Middel-

koop [6 gen., 1764-he-
den; Wens, Beijlon, von 
Hebel, van Haasen, van 
Nuijs, Basler]; R.G. de 
Neve: ‘Oma was een 
prinses uit de kraton’. 
Verbintenissen van Eu-
ropese mannen met 
inheemse vrouwen ‘van 
stand’ [overzicht in-
heemse titels en stand; 
overzicht van 114 be-
kende relaties naar 
periode (1828-1947) en 
soort relatie, met plaats 
en datum]; R. van de 

Wal: parenteel van Hendrik Goedhart en zijn echtgenotes 
J.W. van der Geugten en H.F. Pattiwael [4 gen., 1838-heden; 
Schoonhoven, Christan, Spook/Spoke, Vermeulen, Jonquie-
re, Hoolboom, Landman, Keilman]; R.G. de Neve: Franstalige 
familienamen in Ned.-Indië [met fragment-genealogieën; de 
Chauvigny de Blot, Dessauvagie, Lapré, Boutmy, Clignett 
(met wapen), Darricarrère, Tissot, Buisson de Saint Rémy, 
Caron, Blavet, Lecerff]; R.G. de Neve: De Indische familie 
Albinus. Een vernieuwde aanzet tot haar genealogie [uit Des-
sau (Anhalt), 11 gen., 1653-heden; Ring(s), Toorzee, Kerckrinck, 
Pfeil, Verbrugge, van Schaverbeek, Portier, Klein, Gruwel]; 
R.S. Ravestijn: Het Indisch DNA van Johnny Ravestijn [pa-
renteel en kwst.; van verschillende filiaties is het biologische 
ouderschap niet duidelijk, drie casussen om met autosomaal 
DNA onderzoek uitsluitsel te krijgen over verwantschap, 
mogelijkheden en beperkingen en schema van afnemende 
verwantschap; kwst. Koppenol (Engels, Servatius, Croese, 
Specht, Couperus, von Metz)]; Aanvullingen en verbeteringen 
op eerdere publicaties in DIN 1-30 (1988-2017) []. Met register 
op familienamen en namen Indische personen.

Jaarboek Die Haghe 2018. Th.H. Von der Dunck: Dorp of Stad? 
Den Haag volgens vreemdelingen tijdens de Republiek; J. van 
der Meer Mohr: Harmanus Serin (1677-1756) [uit Antwerpen; 
huwt Den Haag 1706 A.M. Pauw; productieve Haagse portret-
tist]; F. Westerhoff-König: Willem König, hofjuwelier van Wil-
lem V, prins van Oranje; P. Crefcoeur: Een Bad van den Eersten 
Rang. Zeebad en badartsen te Scheveningen 1828-1942 [Rus-
sell, Pronk, Groen van Prinsterer, d’Aumerie, Mess, Leeksma]; 
D. Voorhoeve: Over drie generaties Uitgeverij Voorhoeve, van 
1858-1973 [Linde, van Oordt, Teusse]; R. Kleinegris, J. de Leeu-
we: De Haagse opvang van Rotterdamse vluchtelingen na het 
bombardement van 1940.

Jaarboek Numaga 2018. E. Peters: Nijmegen, doorgangs-
plaats voor gevluchte hugenoten [Molinier, Polgé, Ponce, 
Collot d’Escury, Janiçon, Courbois, Marret, Larival]; R. Wolf: 
Vluchtelingen uit België tijdens en na WOI; T. Bosch: ‘Nijme-
gen (...) vol vlucht- en reddelingen’ [watersnoodramp 1925/26]; 
J. Brauer: De opvang van Joodse vluchtelingen in Nijmegen, 
1933-1940; H. Simissen: De Nijmeegse jaren van Martha Tausk 
[(1881-1957), politiek vluchteling]; R. Camps: Het ‘gevluchte’ 
archief van de H. Maria Magdalena te Nijmegen (1250-1562) 
[overgedragen van abdij Berne (Heeswijk) aan Reg. Arch. Nij-
megen, honderden charters en schepenbrieven; geheel be-
schreven, getranscribeerd, regesten gemaakt en digitaal ont-
sloten, te raadplegen via website van het archief].

Jaarboek Ootmarsum, jg. 36, 2019. J. Beld e.a.: De Denekamper-
straat van weleer [ondernemers en huizen; van Zuilekom, Heis-

terkamp, ten Bokum, Rik-
manspoel, Beld, Reuwer]; 
H. Eweg: Veiling inboedel 
van het Huis Ootmarsum 
[1818; van Heiden Hom-
pesch, Zeyger, Weber]; 
F. Temmink: Van Cruden-
mannen tot apothekers 
[van Quendorp, Wilde-
riks, Pool, Meijer, Bec-
ke, Schöning, Holst, van 
Kersbergen]; I. Hulsman: 
Beelden van Berend Sei-
ger [beeldend kunste-
naar, oeuvre]; G. Hassink: 
De Wacht [oud gebruik]; 

R. Meijer, G. Hassink: Stichting Commanderie Ootmarsum [de 
onderste steen boven; historie]; M. Raatgerink: Canada, het 
land van de onbegrensde mogelijkheden [emigratieplannen, 
werving meisjes; Schopman, Lohuis, Pikkemaat]; P. Baanstra: 
Gerard Hulsink [(1904-1968), pionier op velerlei terrein].

De Kleine Meijerij, jg. 70, 2019-1. Vernieuwde uitgave! F. Go-
ris: Het ontstaan van het Hooghuis van Moergestel [16e-17e 
eeuw; van den Bossche, van Brecht, de Cock, van Gestel, van 
Os]; D. Donders: Scheutisten in Esch 1914-1916 [kloosterorde; 
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foto’s met namen en data]; M. Scheffers: Herinneringen aan 
het boerenleven op Kerkhoven [buurtschap; Scheffers, van 
den Nieuwelaar, Verstijnen]; A. van Dorp: Beelden uit de mobi-
lisatiejaren 1914-1918 (21) [epiloog; van den Elsen]; C. de Werdt: 
Briefkaart uit 1876 aan familie van Gogh.

De Kostersteen [Bennekom], 2019 nr. 147. D. Bouwman: De 
Kromme Eem en de Gelderse Wetering [verdwenen afwate-
ringsstructuur]; verenigingsnieuws.

Kringblad Bemmel, jg. 29, 2019-1. P. Oostervink: Van ‘den hoff 
to Haelderen’ tot ‘De Essepas’ [historie vanaf 1402; van Ap-

pelteren, van Poelwijk, 
Smits (met wapen), de 
Raadt]; P. Oostervink: 
De zegelring van Gerard 
van Olst (1877-1958) met 
combinatiewapen; G. van 
Elk: De jongensschool 
en het meestershuis (2): 
1933-1955; R. Derksen, R. 
Haegens: Willem Louis 
Hendrik Albert van der 
Monde [(1860-1907), 
burgemeester van Bem-
mel, met kwst. 30 kwn.; 
van Krugten (wapen 
van Cruchten), van der 

Linde, Boerakker, Pansaers, Nicolai]; A. Klomp: De Klompen 
aan de Teselaar [5 gen. Klomp, 1795-2001]; P. Oostervink: Het 
persoonsbewijs van A.W. van de Sant [(1866-1960), uitleg wat 
persoonsbewijs is, oorlogstijd; 4 gen. van de Sant, 1828-2010]; 
R. Haegens: Het onderzoek naar kasteel Lent [van Gelre, van 
Lent].

Krommenieër kroniek, 2019 nr. 93. W. Esman: Romeinen in 
Krommenie, opgravingen het Hain; A. Dekker: Anton Ger-
rit Jongsma: ambtenaar, leugenaar, burgemeester, NSB’er 
[(1899-1960); lijst van 20 stakers bij Verblifa; Hutten, Drilsma]; 
J. Otsen: De kerkramen van Purmerend en Krommenie [schen-
king van Purmerend 1639]; A. Rijks-Leguit: De laatste burge-
meester van Krommenie: Gosse Oosterbaan (1911-1989).

De Kroniek [Graft-de Rijp-Schermer], jg. 36, 2019-1. Melkfa-
briek De (nieuwe) Beemster [17e en 19e eeuw; Blaeuw/Blauw, 
de Neyer, Avis, Glazekas, de Kadt]; Stilstaan bij Cornelis de 
Jong [(1930-2019), architect]; Rond Eilandspolder; F. Hoek: 
Een praatje bij een plaatje... Schele Kees [(1866-1945); Zwaan, 
Groot, van Tiel]; M. de Herder: Een Mexicaanse Rus in De Rijp 
[kunstschilder; Filcer, Mandel].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 21, 2019-1. P. Horden: Griendcul-
tuur; J. de Kogel: Zuster Bets van Beek [(1916-2000), gezond-
heidszorg; exm. van Bruchem]; W. van Zijderveld: Het veer 
vaart weer [1929; familie den Hartog; Ram, Nepveu, Heijboer].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 46, 2018-4. R. de 
la Haye: Rouwborden in de kruisgang van de OLV-kerk van 

Maastricht (1) [beschrij-
ving, identificatie, kop-
peling met grafzerken; 
Vaes, Mansdael ab Hil-
dernisse, van Hoens-
broech(?)]; R. de la Haye, 
R. Vroomen: Wapen van 
mgr. drs. Harrie M.G. 
Smeets, 24e bisschop 
van Roermond; H.J. van 
Laer: DNA en genealogie 
[uitleg DNA, overzicht 
haplogroepen met regio, 
voorbeelden Richcard 
III van Engeland en de 
Romanov-Victoria van 

Engeland familiegroep]; A.S.M. Patelski: De families Pepels 
uit Bocholt (B) en Stein [verwantschap vastgesteld via DNA 
onderzoek; 10 gen., 1647-2005; Grouls, Caerlen, Maerden]; J.H. 
Hanssen: Twee eeuwen nakomelingen van Jan Holtacker uit 
Horst 1600-1800 (1) [met stamreeks en geneagram].

Mededelingen [HK West-Betuwe], jg. 46, 2018-3. R. Mink-Gij-
zen: Burgemeester Vernède van Geldermalsen [*1899, schets 
loopbaan]; P. van Mook: Gellicum - 16 juni 1896 - drie huizen 
afgebrand [Mus, van Steenis, Versteegh, Rosenboom]; R. 
Mink-Gijzen: Bottelarij W.R. Aalbers uit Tricht [historie fami-
liebedrijf 1875-1979; Kolff]; M. Schelling: Vertellingen van Dirk 
Verbeek (Ophemert).
 Idem, jg. 47, 2019-1. W. Veerman: Een ‘vergeten’ Geldermal-
sense schrijver: G.H. Ezendam[(1905-1986), marechaussee 
in Ned.-Indië, verzekeringsinspecteur; exm. Paddemors]; M. 
Schelling: Vertellingen van Dik Verbeek (Ophemert); I. Sahule-
ka: Spijk op het ‘randje’ ... (1) [boerderijen en andere gebouwen 
langs de Zuiderlingedijk].

Met Gansen Trou [Onsenoort], jg. 68, 2018-12. P.C. de Jongh: 
De milde wijsheid van Heusden [historisch verhaal 15e eeuw; 
B. Meijs: Een stenen huis [sloop vestingwerken Den Bosch, ar-
beiders namen stenen mee naar Vlijmen].
 Idem, jg. 69, 2019-1. P. Hartman: De bijzondere beesten 
van Arnoud van Drunen [boerenleven]; S. van Bladel: Span-
jestrijder Lambert Beekmans (1911-1937) [ontvlucht het ou-
derlijk huis vol verbaal en fysiek geweld, neemt dienst bij het 
Vreemdelingenlegioen, dan afgekeurd en later vertrokken 
naar Spanje om deel te nemen aan de Spaanse Burgeroorlog, 
gefusilleerd].
 Idem, 2019-2. A. van der Lee: Steun voor Tjerk Vermaning 
vanuit Brabant (3); B. Beaard: De scheepsramp van Engelen 
[1837; proces-verbaal toedracht; lijst met 15 doden waarvan 14 
vrouwen! op 200 inwoners; van der Leeden, Roskamp, Pulles, 
Goedhart].
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Misjpoge, jg. 32, 2019-1. H.R. Pereira, H. Snel: Joodse huwelij-
ken in Amsterdam (7) [verv.; database register van ketuboth]; 
K. Sturkop: Joseph Hakker (1887-1967), een Joodse Nederlan-
der, oorlogsheld in België en veel meer [biografische schets]; 
M. Maas: Bert van Dongen (1915-1982), een ster die overal 
straalde [aliasnaam van A.J. Cohen; kwartierblad 15 kwn.; Maij, 
Rossner, Blitz, Biksteen]; B. Schijf: De gezusters Gerzon [mo-
dehuis; dochters van Levie Gerzon x1891 Emma Marx].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 135, 2018-4. B. van Dooren: Om-
trent Hachelijn, of Goers op de schop [artikel maakt korte 

metten met twee ge-
nealogische virussen; 
Hachelijn blijkt puur een 
leesfout te zijn voor Ka-
thelijn maar gaat inmid-
dels wel de hele wereld 
over, en de stamboom 
Goers zoals gepubli-
ceerd in GTMWB 2006 
nr. 1 rammelt aan alle 
kanten; voor de bewijs-
voering gaat de schrijver 
terug naar de originele 
bronnen uit 1498, 1510, 
1524 (in afschrift uit 
1599) en latere akten; 

en passant wordt ook de kwartierstaat Braber-Vos gecorri-
geerd; Coninck, Pierman, de Wolf]; C.J. Kuiken: De veredelde 
kwartieren van Catharina van Loo (†1581) [echtgenote van mr. 
Pieter van Dekama; de kwartierwapens op haar grafsteen zijn 
een heraldische hutspot die met behulp van familieverbanden 
en de heraldishe databank worden rechtgezet; Heemskerk, 
Voorhaut, Swinters, Amerongen, Cranenbrug, Zeelander?, 
Persijn]; C.J. Kuiken: Tweemaal Antonius [kapelanieJ120
ën in Haarlem en Sloten (Amsterdam) van de familie Ramp; 
met kwartierstaat; van Zaenden, Slim, van der Laen, Capel-
man, Berckenrode, (die) Rode]; R. de Neve: Levende heraldiek. 
Wapenpublicaties in Nederland’s Patriciaat (1995-2015) [ana-
lyse]; Aanvullingen en verbeteringen [Van Malburg (NL 2011, 
2018); van Tuyll van Serooskerken ... Halsey geb. Will (NL 2017); 
grafstenen de Cock (NL 2018); Welman (NL 2018); De moeder 
van Dirk van Malburg (NL 2018, de Borchgreve); van Schayck 
(NL 2018)]; Vragen en antwoorden: van Schayck [met frag-
m.-genealogie, 4 gen. 1486-1607].
 Idem, jg. 136, 2019-1. H. Postema: Genealogie Westeneng 
(tot ca. 1850) [uit Otterlo, later Doorn; 8 gen., 1545-1857; van 
Velpen, van Huisstede, Knoppert, van Zwetselaar, van de 
Laar, Verlee]; B. Bijleveld: Een geslacht Bijleveld in Groningen 
(18e-20e eeuw) [uit Emlicheim; 5 gen., ca. 1700-1957; Bielevelt, 
Witcamp, Boysen/Bozer, Lustenhouwer, de Jonge]; S.A.C. Du-
dok van Heel: De familie Paerslaken uit ‘het Paerse Laecken’ 
in de Kalverstraat te Amsterdam [5 gen., 1565-1736; Slacht, 
Dommer(s), Camay, Heussen, Pijlendael]; A. Veldhuis: Zes do-
den bij brand in tuchthuis Leeuwarden, Blokhuis gespaard, 

1754 [lijst met 45 gedetineerden met bijzonderheden, 10 ge-
vlucht]; onder Aanvullingen en verbeteringen een tabel met 
22 families en 25 wapens behorende bij het artikel ‘Levende 
heraldiek’ in NL 135 (2018) 212-225; Schepenzegel Frans van 
Nesse gevraagd.

‘t Olde Guet [Vredewold], 2018 nr. 29. J. Kuiper: Herinneringen 
aan het Boereveld (2) [verv.]; C. Olijve: Aan de andere kant [the-
ater drieluik over de Molukse gemeenschap in Nederland en 
geschiedenis, interview met beheerder Kamp Nuis: Dirk Gaas-
terland]; C. Olijve: Vier generaties naar school in Jonkersvaart 
[school opgeheven, terugblik tot 1904]; K. Vos: Trimunt in 1834 
[buurtschap]; G. Braam: Het boerenbedrijf Idsingh-de Boer 
[familiebedrijf te Niebert, 100 jaar, in 2018 gestopt; historie]; 
C. Olijve: Halbe Brandsma [(1923-2000), onderscheiden met 
Militaire Willemsorde].

‘t Onderschoer, jg. 40, 2018-4. F. Broekhuis: Je droom achter-
na in het verre Twente [uit de Lutte; Heebing 1912-heden]; J. 
Knippers: Tweehonderd jaar molenaarsactiviteiten op ‘t Rot 
[Brandehof, Keizer, Roessingh Udink]; B. Brookhuis: Collectie 
Huis Singraven wordt onder de loep genomen.

Ons Voorgeslacht, jg. 73, 2018 nr. 715. T. van der Vorm: Jaepgen 
Lourisdr, de verbindende schakel tussen twee families Luck 
uit ‘s-Gravenzande [zij is de stammoeder van beide geslach-
ten; 2 gen., 1538-1631; Baeck, op den Houck, van Egmont]; B. 
Kemp: Utrechtse Parentelen vóór 1650 [correcties en aan-
vullingen op de 7 delen; Ram (UP-7), van Westrenen-de Swart 
(UP-7), IJsbrandsz (van Diemen) (UP-7; met alliantiewapen 
van Steenberch-van Toll), Kemp in Vianen (UP-6), Kemp te 
Blokland (UP-1); parenteel Luytgen Woutersz (UP-1)]; Wa-
penregistraties van het Nederlands College Heraldiek [29 
wapens vastgesteld in 2016 en 2017]; L. van der Hoeven: De 
herkomst van schoolmeester Adam Goedhart [(ca. 1637-1718), 
te Moordrecht, herkomst achterhaald; Hartwech, van de Vij-
ver, Pauw]; J. Vervloet: Een verloren zoon teruggevonden [Go-
vert Vervloet ca. 1697-1780; van der Leede, van Someren, de 
Reyt, van Amelonse]; F. van Rooijen, R.A. van der Spiegel: Het 
kohier van het weekgeld 1573 betreffende Moordrecht [trans-
criptie bron].
 Idem, jg. 74, 2019 nr. 716. J. Vervloet: Van van Adelaer tot 
van Elburg [verslag van een zoektocht die via Ommen, Am-
sterdam, Oldebroek naar Elburg leidt; 4 gen. van Adelaer, 
ca. 1587-1726; Daeldorp, Harnay, Thijm]; R.A. van der Spiegel: 
200e penning Woerden 1674 [transcriptie bron; tientallen fa-
milienamen]; P. van der Hoeven: Parenteel van Dorp [aanv. en 
corr.].
 Idem, jg. 74, 2019 nr. 717. Themanummer Het Land van Al-
tena en het Land van Heusden [genealogisch onderzoek en 
bronnen]. E. van der Beek, H.M. Kuypers: Fragmentgenealo-
gie Camerman [5 gen., ca. 1580-1706]; R. van den Heuvel: Twee 
geslachten Coolhaas herenigd [7 gen., 1484-1761; van Ame-
rongen, van Clootwijck, van den Heuvel, de Reus, Haspels, 
van Rijswijk, van Nistrick, Hagen, van Grootvelt, Oversteech, 
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Spieringh]; L.M. van der Hoeven: Genealogie van een geslacht 
Mans [met wapen, 5 gen., 1636-1822; de Poorter, de Bruijn, van 
de Werve, van Rangelrooij, Verdoorn, van Bergeijk, Ruijm-
schotel, Huesse, van Bousel]; R. van den Heuvel: Het voorge-
slacht van Cornelia Gerrits van Overstege [4 gen., 1514-1623]; 
B. van Dooren: Kwartierstaat van Lijsbeth Ambrosius van de 
Wetering [(1678-?), 7 gen., 28 kwn.; Verdoorn, Loeff, van Driel, 
Schellaert]; R.A. van de Spiegel: Vlijmen tiende penning 1562 
[transcriptie bron].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 36, 2019-1. A.C.J. Viersen: Over een horige boer die tot 

de orde geroepen werd 
[visitatie en schikking 
1557, op Groot Enzerinck 
te Vorden buurschap 
Delden; over hofhorig-
heid en hofrecht; pa-
renteel van Johan en 
Gertruyt Enserinck (hu-
welijk vóór 1449), 4 gen., 
1460-1557; Smitz, de 
Venth, ten Calfster, Ob-
bekinck, Verwers, Hey]; 
G.J. Goorman: Chris-
tiaan van Gorssel (ca. 
1798-1831) [van Indone-
sische oorsprong, huwt 

1819; Fettelaar]; E. Reuzel-Gerritsen: Diverse kwartierstaten 
Hulshof (4) [verv. en slot; Lepping, Rennerdinck, te Lintum, 
Klandermans, te Isereve]; W. Groot Enzerinck: Dossiers in Gel-
derse echtscheidingszaken 1811-1837 [betreft 45 zaken/echt-
paren; opgave bron en scans alsmede reden scheiding]; J.A. 
Bakker-ten Have: Parenteel van Derk Peters Klein Mensink 
(7) [Loman, Scheperkamp, Dijkman, Brus, Wenneker, Wunde-
rink]; W. Groot Enzerinck: Teuntje Holtslag en de foute ‘Jannen’ 
[onderzoek dood gevonden baby en naar de moeder; bekente-
nis, veroordeling en verbanning]; G.J. Goorman: Kwartierstaat 
Albert Heuvink (Huevink) [(1798-1831); 15 kwn., Teunissen, Kel-
holt, Velderman, Klein Starink].

Oud Rhenen, jg. 37, 2018-3. K. Floor: Het vaststellen van de 
gemeentegrenzen van Rhenen in 1818; J.M. Doorman e.a.: 
Verkiezingen volgens het algemeen mannenkiesrecht in 1918; 
J.M. Doorman: Schout-bij-nacht Hetterschij bewoner van ‘Het 
Witte Huis’ [1940-’48]; G. van Lienden, N. van den Oosterkamp: 
Laatste missie van Lancaster W4191, 21 december 1942; A. Pil-
kes-van Delft: 150 jaar Muziekvereniging Ons Genoegen [his-
torie].

Oud-Scherpenzeel, jg. 30, 2018-4. Scherpenzeelse boerde-
rijen en hun bewoners: Groot Ruwinkel [sinds 1415, oorspr. 
Rodenwinckel; van Wolfswinckel, van Tellicht, Borren, Brand 
Gijsbertsz, van Stuivenberg, van Sniddelaar, van Eckdom, 
Scheltus]; Markante Scherpenzelers [Heij].

Oud-Wageningen, jg. 47, 2019-1. C. van den Anker: Op het snij-
vlak van kunst en wetenschap [B.J. van Tongeren (1892-1970), 
botanisch tekenaar in het Schip van Blaauw]; J. Neefjes: Har-
ten, een ‘verdwenen’ buurschap (1) [locatie hervonden aan de 
hand van historische kaarten en 4 boerderijen, 1712]; P. Leen-
knegt: Vrolijke voordrachten voor en door de Wageningse 
werkman [historie Werkliedenvereniging ‘Nut en Genoegen’ 
1885-1982]; K. Gast: Beeldenstorm en Reformatie in Wage-
ningen [algemeen overzicht]; C. van den Anker: Opgedolven: 
Jan Westerman 1868-1934 [directeur Stoomzuivelfabrieken 
Concordia in Wageningen en Ede]; B. Snijder: Een eigenzinnig 
jubileum [historie toneelvereniging WDT oud 111 jaar].

Oud Woudenberg, 2019-1. Oude Woudenbergse families (16): 
van der Wiel [8 gen., voor 1623-1971; Vonk, van Geijtenbeek, 
Verhoef, Bloemheuvel, van Westrhenen].

De Proosdijkoerier, jg. 35, 2019-1. S. Veerhuis: Over Van Does-
burg en hun Lindeboom [18e-21e eeuw; van Elburg via Hoorn 
naar Mijdrecht, ondernemers; Benekamp, Höfeld, Ruijs]; P. van 
Buul: De ontginning van De Ronde Venen [historie]; J. Fran-
kenhuizen: Kan het provinciebestuur iets leren van historisch 
materiaal? [bundeling placaten in boek 1728]; P. Koster: Het 
wapenbord van Waverveen; C. Woerden: Uithoorn viert feest 
[200 jaar deel van Noord-Holland, voorheen 500 jaar Utrecht; 
historie; wapens]; De Nederlandse Hervormde kerk te Wil-
nis [uit nalatenschap Herman van Soest]; W. Dijkxhoorn, J. 
Meulstee: Stoeptegelproject Dorpsstraat Mijdrecht [histo-
risch beeldverhaal panden]; F. Compier: Vinkeveen en Waver-
veen in 1933 (5) [verv.].

Scydam, jg. 45, 2019-1. R. Scheeres: De stad was van verre her-
kenbaar [omringd door vele molens]; D. van Wassenaar: Het 

kind dat driemaal werd 
gedoopt [M.M.M.J. Jan-
se, 1865, 1868]; H. Noor-
degraaf: Bijna een eeuw 
christelijk onderwijs 
[historie algemeen]; M. 
Ames: Activiteiten van 
vroede vaderen leidden 
niet tot volksverheffing 
[proefschrift over volks-
vermaak]; J. Jansen, C. 
Nieuwendijk: Puzzelen 
met het verleden [stads-
plattegrond uit 1598, lijn-
banen en textielwevers]; 
L. Meijer: Toen [herinne-

ringen aan de oorlog van R. Immerzeel-van Alphen, stolper-
stenen].

n Sliepsteen [Enschede], jg. 35, 2019 nr. 137. Themanummer 
Wederopbouw De Veldkamp [wijk in 1944 platgebombar-
deerd; naast stedenbouwkundige, volkshuisvestings- en be-
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volkingsaspecten komen ook onverkwikkelijke juridisch-poli-
tieke zaken aan de orde].

De Sneuper, jg. 31, 2018 nr. 132. L. Meindersma: Kwartierstaat 
kinderen Posthuma-Iest [is géén kwartierstaat! Het betreft 
een stamreeks waarna in gen. VI complete gezinnen (‘takken’ 
genoemd!) worden vermeld waaruit 1x een gezin in gen. VII; 

aangevuld met fragment 
Uurhaan; 3 gen. Iest, 
1768-1924; aan het slot 
is een kwartierblad met 
62 kwn. toegevoegd]; R. 
Tolsma: Tjaerda Rinsu-
mageest [historie ver-
dwenen buitenplaats; 
Tjaerda, Bottinga, Schel-
tema, van Frittema]; R.J. 
Broersma: Wapen & vlag 
van Kollumerland c.a. (2); 
L. Bruijn: Joden in Kollum 
[van der Poort, Davids, 
van Amsterdam]; T. Gras: 

Ameland gebukt onder galkoorts [1803; overzicht medische 
toestand met namen artsen; Bechstein, Auffmorth, Kaatman, 
Sorgdrager, Otto]; F. Thuijs: NO-Friezen in Amsterdamse Con-
fessieboeken (3) [1735 Jacob Jacobsz uit Dokkum].
 Idem, jg. 32, 2019 nr. 133. W.B. Banga: Nieuwe gemeente 
Noar deast-Fryslan [wapen]; J. de Jager: Smederij Kiestra aan 
de Duvenhoek te Dokkum [sedert 1880; 3 gen.]; E. Smits: De be-
lastingen voor de Friese Admiraliteit [sinds 1596; belastinghef-
fing voor convooien en licenten, uitleg bestuursfuncties, bron-
nen]; S. Meindersma: Lotgevallen van Syske M. Meindersma 
[bakkerdochter uit Kollum, *1836; boerin op Aebingasate te 
Ee; van Kleffens, Wouda, Humalda, Botma, Kingma]; A. Dijkstra: 
Schimmels voor de koets [kinderboek van Nynke van Hich tum; 
van Kuiken, Boersma, Vervoort, Venema, Toppers, van der 
Pijl]; R.J. Broersma: Vlag en wapen van Kollumerland & Kollum; 
R. Tolsma: Meckema te Kollum [stamouders Sibod Sibada x 
Bauck Scheltema, ca. 1360; uit 2 achterkleindochters Holdinga 
en Meckema, Aylva, Vredeman de Vries]; J. van der Velde: Fa-
milie Mirosch uit Holwerd [zigeunerfamilie, in 1938 in Holwerd, 
opgepakt en vergast in WOII]; L. Meindersma: Kwartierstaat 
kinderen Posthuma-Uurhaan-Iest [reacties en aanvullingen].

Tips van de Boekenmakers van Probook
Hoe is een boek opgebouwd? Dat is natuurlijk afhanke-
lijk van jouw eigen wensen, maar er is wel een standaard 
opbouw die het meeste gebruikt wordt. Deze standaard 
opbouw is: Franse titelpagina, blanco pagina, titelpagina, 
colofon, inhoudsopgave/inleiding en dan verder met de in-
houd van het boek.

Op de eerste pagina (dit is een rechter 
pagina) komt de Franse titelpagina, 

dit is een pagina waarop de titel 
en auteur vermeld worden. Deze 
pagina is verder niet opgemaakt 
en wordt gewoon in de stijl van de 

reguliere tekst van het boek ge-
schreven. Is je boek bijvoorbeeld ge-

schreven in Arial 10 pt, dan maak je de 
Franse titelpagina ook in dit lettertype op. De 

Franse titelpagina wordt toegepast voor het geval dat de 
eerste pagina per ongeluk overgeslagen wordt. Dit is vaak 
het geval bij een hardcover, want daar zit de eerste pagina 
een randje aan het schutblad geplakt.

Na de Franse titelpagina komt eerst een blanco pagina, dit 
is de achterzijde van dit vel. Dan komt op de rechterzijde 

de titelpagina. Deze titelpagina wordt wel opgemaakt. 
Heb je bijvoorbeeld een groot, vet, gekleurd of bijzonder 
lettertype op het omslag gebruikt? dan is het leuk om 
deze terug te laten komen op de titelpagina.

Het colofon komt regulier altijd als 
vierde pagina, op de linkerkant van 
een pagina te staan. In het colofon 
worden de partijen genoemd die 
bij hebben gedragen aan het boek. 
Tevens worden hierin de rechten 
van het boek benoemd. Als iemand 
iets wil gebruiken uit het boek, we-
ten ze met wie er contact opgenomen 
moet worden. In onze handleidingen geven we een voor-
beeld van een colofon, deze kan je in jouw boek kopiëren.

Naast het colofon komt vaak de inhoudsopgave te staan 
of een inleiding. Daarna begint het ‘echte boek’, met al 
jouw hoofdstukken, stambomen, afbeeldingen, etc. Wij 
hebben templates en handleidingen beschikbaar voor o.a. 
Word, waarmee het nog makkelijker is om jouw eigen boek 
te maken. Heel veel succes!

Michelle van Deuveren

blanco titelpagina

Franse
titelpagina

colofon inhouds-
opgave / 
inleiding

titelpagina Franse
titelpagina

colofon
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In september 2019 is het eindrapport van de Financiële com-
missie over de stand van zaken van de NGV uitgebracht. Dit 
Rapport bedoelt inzicht te geven in de financiële situatie 
van de vereniging, de bestuurbaarheid van de NGV met een 
afnemend ledenaantal, de IT-problematiek, marketing en 
promotie en samenwerking met andere gelijkgestemde ver-
enigingen of stichtingen, en met een advies te komen voor de 
komende jaren.

Teneinde de koers van de NGV voor de komende vijf jaar te 
bepalen, is besloten om een Strategisch overleg samen te 
stellen uit vertegenwoordigers van de afdelingen, een soort 
denktank. Momenteel maken zeven afdelingen deel uit van 
dit overleg. Daarnaast is besloten om te komen tot een In-
formeel voorzittersoverleg waar zowel de resultaten van 
het Strategisch overleg als alle andere ideeën om de NGV de 
komende jaren succesvol in stand te houden, worden bespro-
ken. Deze twee organen bereiden de besluiten voor die aan 
de AV zullen worden voorgelegd. In de AV van mei 2020 zal 
een richting moeten worden gekozen en in de AV van novem-
ber 2020 zal de definitieve koers worden bepaald.

Momenteel worden al een groot aantal zaken die in de Finan-
ciële scan zijn verwoord, voorbereid voor de AV. Uw bijdrage 
kan daarbij een grote rol spelen; tenslotte gaat het over de 
toekomst van uw NGV. U kunt in uw afdeling hierover van ge-
dachten wisselen met uw vertegenwoordigers in een van de 
overlegorganen. Laat deze kans niet liggen.

Vlak voor Kerstmis hebben we een speciale website vrijge-
geven: www.ngv.nl/kerstmis/, zie afbeelding. Deze website 
was openbaar en is toegankelijk geweest tot 6 februari 2020. 
Ruim 40.000 maal is deze site bezocht en uit de evaluatie 
bleek dat 48% van de bezoekers blij was dat www.ngv.nl weer 
in de lucht was en ruim 32 % zeer tevreden was over de zoek-
functie. Uiteindelijk heeft de actie 52 nieuwe leden opgele-
verd en 5 abonnementen op GensDataPro.
We verwachten dat binnenkort ook op onze reguliere web-
site deze zoekfunctie beschikbaar is zodat u ook hier zoveel 
mogelijk tegelijk zult kunnen doorzoeken. Meer bestanden 
komen nu in snel tempo beschikbaar en u wordt hierover via 
nieuwsberichten geïnformeerd.

Irene Walstra heeft zich aangemeld voor functie van tweede 
penningmeester. Zij zal de komende maanden de bestuursver-
gaderingen bijwonen om te zien of de functie haar past. Henk 
Klap heeft aangegeven dat hij vanwege persoonlijke redenen 
niet meer beschikbaar is voor een functie in het HB. We be-
treuren dit ten zeerste en wensen hem een goede toekomst.

Dit jaar wordt de 75ste jaargang van Gens Nostra uitgegeven 
en hierin wordt aandacht geschonken aan verschillende re-
gio’s, elk onder een eigen motto. Zie hiervoor ook pagina 2.
De NGV bestaat dus volgend jaar 75 jaar en we willen dat vie-
ren met een Jubileumdag. Medio dit jaar zal bekend worden 
wanneer deze dag zal worden gehouden, met welke thema’s 
en op welke locatie.

Jos Taalman

ACHTER DE SCHERMEN
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