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Jubileumjaargang Gens Nostra 75 jaar
De redactie viert het jubileum met een bijzondere opzet 
voor de hele jaargang. Wij reizen kris kras door het hele 
land en zetten per nummer een regio in het zonnetje. 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 arti-
kelen voor het voetlicht te brengen. Enkele archieven en 
aanverwante instellingen verlenen graag hun medewer-
king aan deze opzet, zo ook in dit nummer. Met dank aan 
het Erfgoedcentrum ‘s-Hertogenbosch (stadsarchief) en 
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
(sectie Genealogie) voor hun medewerking.

In dit nummer is de schijnwerper gericht op Noord-Bra-
bant en Limburg. Onder het motto De Generaliteitslanden 
worden in twee hoofdartikelen bronnen belicht die van 
belang zijn voor genealogisch onderzoek. Bij het Bosch 
Protocol ligt het accent op een historische bron waarvan 
het belang en de reikwijdte – half Noord-Brabant – zwaar 
onderschat wordt. De auteur belicht deze omvangrijke 

maar ook weerbarstige bron, oude en nieuwe ontsluitings-
technieken (1,5 miljoen fiches!, nu: automatische hand-
schriftherkenning) en de genealogische onderzoeksmo-
gelijkheden. In het tweede hoofdartikel wordt het AEZEL 
project uit Limburg belicht waarin primaire genealogische 
bronnen worden gekoppeld aan kadaster en andere vast-
goedregistraties. Een ijzersterke combinatie voor familie-
verhalen!
Daar omheen hebben we een tweetal verhalen waarin het 
accent ligt op historie en arbeid en zorg in familieverband. 
In ‘Een Maastrichts glasslijpersgezin’ worden de erbar-
melijke werkomstandigheden in de negentiende eeuwse 
fabrieken van Petrus Regout belicht en de gevolgen daar-
van voor het gezinsleven. In ‘Drie generaties familie Spee, 
bestuurders van Baarlo tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648)’ wordt voor drie perioden uit deze oorlog de 
doorwerking in de sociale leefomgeving voor het voetlicht 
gebracht.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.

Bij de voorplaat:

Uitsnede uit de kaart, getiteld: NOVUS XVII INFERIORIS GERMANIÆ PROVINCIARUM TYPUS de integro multis in locis emendatus à Guliel. Blaeu, uit 
Johan Blaeus Atlas Maior ofwel J. Blaeus grooten atlas, oft, Werelt-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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Ontsluiting van een unieke archiefbron

De schepenprotocollen van 
’s-Hertogenbosch (1366-1810)

GEERTRUI VAN SYNGHEL

De vele akten in het Bosch’ Protocol behoren tot de belangrijkste bronnen voor de 
geschiedenis van stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch. Maar deze bron is erg weerbarstig 
door het gebruik van het Latijn, het moeilijk leesbare schrift, de afkortingen en het juridisch 
taalgebruik. Een adequate ontsluiting van deze seriële bron is daarom al decennia een 
desideratum. Welke toegangen zijn in de loop der tijd ontstaan, wat is daarvan de waarde 
en welke perspectieven bieden nieuwe technologische ontwikkelingen? Digitalisering en de 
snelle ontwikkeling van automatische handschriftherkenning gaat integrale transcripties 
mogelijk maken! Een kijkje achter de schermen van wat er op dit gebied gaande is.

Iedereen die zich verdiept in de geschiedenis van stad en 
Meierij van ’s-Hertogenbosch komt vroeg of laat in aanraking 
met de schepenprotocollen of de registers van de vrijwillige 
rechtspraak.1 Deze 620 papieren registers met een omvang 
van ongeveer 83 meter vormen een imposante reeks in het 
archief en zijn op een paar hiaten na vrijwel onafgebroken 
overgeleverd van 1366 tot en met 1810.
De schepenprotocollen worden op dit moment per katern in 
losse omslagen bewaard, maar waren mogelijk zelfs al vanaf 
het eind van de vijftiende eeuw ingebonden. De overgelever-
de achttiende-eeuwse perkamenten banden dragen nog spo-
ren van oudere bindingen.2

Het ontstaan van de schepenprotocollen hangt nauw samen 
met de instelling en bevoegdheid van de schepenbank van 
’s-Hertogenbosch. Deze was namelijk niet alleen in criminele 
zaken bevoegd, maar ook competent in civiele en voluntai-
re zaken. Het zijn juist deze voluntaire zaken, waarin zij niet 
optrad als beslechter van geschillen maar meer als een ad-
ministratief orgaan, die geleid hebben tot het ontstaan van 
de schepenprotocollen. Het belangrijkste onderdeel van de 
voluntaire rechtsmacht is het staan over overdracht en be-
zwaring van onroerend goed in stad en Meierij van Den Bosch 
en een aantal plaatsen buiten de Meierij. De optekening van 
deze overdracht en bezwaring van onroerend goed vormt een 
essentieel onderdeel van het Bosch’ Protocol. De voluntaire 
rechtsmacht ging echter verder en behelsde ook het fami-
lie- en erfrecht (zoals voogdijbenoemingen, handlichtingen, 
scheiding en deling, naastingsrecht, etc.), alsmede obligatoire 
overeenkomsten (zoals koop, huur, pacht en verzoeningen), 
beloftes met een bepaalde verplichting, aanmaningen en ver-

leende volmachten.3 Kortom, een heel scala aan handelingen 
waarvoor burgers en instellingen naar de schepenbank van 
Den Bosch kwamen om hun voluntaire zaken onder getuigenis 
van de schepenen te laten optekenen in de schepenprotocol-
len. De hoofdmoot bestaat dus uit de pre-kadastrale regis-
tratie, met een minderheid aan akten over weddenschappen, 
opgelegde bedevaarten, zoenakkoorden, loterijen, boedelin-
ventarissen, testamenten, misbruiken in het begijnhof, een 
geval van ‘cancer in den buuc’, zalmprijzen, dijkdoorbraak, de 
pest, halsrichting, ballingschap, verkeersongevallen4, ver-
krachting, recht van ingebod, stadsbrand, schuldbekentenis-
sen, borg- en ontlastbrieven, betalingsbeloften, enz.
De stad ’s-Hertogenbosch was de hoofdstad van de Meie-
rij, naast de vijf juridisch-administratieve districten Leuven, 
Brussel, Antwerpen, Tienen en Nijvel in het hertogdom Bra-
bant.5 Zij vormden een afzonderlijke rechtskring met eigen 
organen voor rechtspraak, bestuur en wetgeving.6 Deze 
rechtsmacht was in Den Bosch niet beperkt tot de stad en 
haar vrijdom (het gebied onmiddellijk grenzend aan de stads-
muren),7 maar gold in de Meierij én ver daarbuiten. Het waren 
dus niet alleen Bossche burgers en instellingen die hun gang 
naar de schepenbank maakten op het Bossche stadhuis.8 Aan 
het eind van de veertiende eeuw heeft maar liefst 84 % van 
de akten in de schepenprotocollen betrekking op goederen 
buiten stad en vrijdom.9

Dat de schepenbank van ’s-Hertogenbosch zo’n sterke aan-
trekkingskracht uitoefende op de inwoners van het platte-
land, is sterk bepaald door een juridische component. Voor 
de niet-stedelijke inwoners bood de vastlegging in de stad 
immers het niet te versmaden juridisch voordeel dat men - met 
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de stedelijke schepenoorkonden in de hand - een executie kon 
afdwingen van de aangegane verplichtingen.10 Het juridisch 
drukmiddel dat hiervoor in ’s-Hertogenbosch kon worden in-
gezet, was het recht van ingebod.11 Krachtens dit recht kon de 
Bossche schepenbank de in gebreke blijvende debiteuren voor 
de schepenbank ter verantwoording roepen of ingebieden. Par-
tijen verwierven dus bij registratie van hun overeenkomst in de 
schepenprotocollen grote rechtszekerheid.

Niet alleen inwoners uit de Meierij lieten hun transacties 
registreren in Den Bosch. De akten in het Bosch’ Protocol 
werpen ook licht op de nationale en internationale oriën-
tatie van middeleeuws ‘s-Hertogenbosch. In de schepen-
protocollen uit de periode 1366-1500 zijn zo’n 135 locaties 
van buiten de Meierij aangetroffen: van Aardenburg, Achel, 
Aduard (Groningen), Acqoy, Alblas, Alkmaar, Amersfoort, 
Amsterdam, Arnhem etc. via Delft, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Leiden, Maastricht, 
Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam naar Utrecht, 
Zutphen en Zwolle, om enkel maar de grotere plaatsen te 
noemen. Internationaal gezien blijven de registraties niet 
beperkt tot de direct omringende landen als België12 en 
Duitsland13, maar vindt men ook personen en/of locaties 
uit Engeland (Londen), Frankrijk14, Denemarken, Luxemburg 
(Echternach), Zwitserland (Genève, Zürich), Italië (Genua, 
Rome, Venetië en een groot aantal Lombarden), Israël en 
Palestina (Jeruzalem), Schotland en Spanje (Santiago de Com-

postella, Sevilla, Toledo). Van de Belgische steden zijn Brugge, 
Brussel, Gent, Leuven, Lommel, Luik, Maaseik, Mechelen en 
Sint-Truiden, en de abdij Tongerlo te Westerlo, sterk vertegen-
woordigd. Bij de Duitse steden gaat het om Keulen en Kleef.

Registratie

De oudste registraties bevinden zich in het register 1175, dat 
behoort tot de zogenaamde Rapsodia.15 Dit zijn de registers 
uit de periode 1366-1400, die zwaar gehavend uit de stads-
branden gekomen zijn. De folia van deze protocollen zijn bij 
elkaar geraapt en ingebonden, met verstoring van de interne 
volgorde tot gevolg. Zo bevat het oudste register akten over 
de periode 1366 tot 1401, die dan nog kris kras over de 295 
folia verspreid staan. Van het oorspronkelijke, oudste proto-
col uit het schepenjaar 1366 (dat loopt van 1 oktober 1366 tot 
eind september 1367), zijn maar enkele folia overgeleverd.16 
Den Bosch beschikte met zekerheid vanaf 1366 over schepen-
protocollen, maar onderzoek heeft het vermoeden bevestigd 
dat de stadsklerken de akten van de vrijwillige rechtspraak al 
vanaf 1351 optekenden in registers. Met deze startdatum sluit 
de stad naadloos aan bij de aanleg van registers van de vrij-
willige rechtspraak in de Zuidelijke Nederlanden.17

De registers werden bijgehouden door de leden van de stedelij-
ke secretarie, het stedelijk schrijfcentrum van Den Bosch. Het 
bestaan van deze secretarie is met zekerheid aangetoond van-
af het laatste kwart van de dertiende eeuw, maar pas in 1369 
wordt de stedelijke schrijfkamer voor het eerst vermeld.18 Dit 
volgt twee en een half jaar na de aankoop door het stadsbe-
stuur van het pand aan de Bossche Markt, dat de derde en de-
finitieve locatie van het stadhuis zou worden.19 De aankoopda-
tum van dit pand in juni 1366 is opmerkelijk te noemen, omdat 
in dit jaar ook het oudste schepenprotocol en het oudste von-
nisboek van’s-Hertogenbosch beginnen.20 Het lijkt er dan ook 
sterk op dat de collectieve bewaring van de stedelijke registers 
een aanvang nam vanaf het bezit van het nieuwe stadhuis in 
1366. Op een korte onderbreking na, met een splitsing in twee 
kamers van 1419 tot 1429, blijft men een enkele schrijfkamer 
gebruiken. De tijdelijke opsplitsing is enkel bekend via aanteke-
ningen in het schepenprotocol, de hereniging vinden we zowel 
in het protocol als in latere verhalende bronnen. Zo’n honderd 

1. Oudste schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, NL-HtSA Archiefnum-
mer 0014 Schepenbank van ’s-Hertogenbosch, 1311-1811, inv. nr. 1175, fol. 
53v. Foto Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

2. Vermelding door de stadssecretaris van de opsplitsing van de schrijf-
kamer: ‘isti contractus sequentes concepti sunt per me post divisionem 
camere’. NL-HtSA Archiefnummer 0014 Schepenbank van ’s-Hertogen-
bosch, inv. nr. 1191, fol. 478v.
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jaar later (in 1533/34) wordt een aparte protocolkamer inge-
richt, die door een galerij verbonden is met de schrijfkamer.21

In de achttiende eeuw zag men bij binnenkomst van het stad-
huis in de hal aan de linkerkant de trap naar de eerste verdie-
ping, met links van het trappenhuis de schrijfkamer. De stads-
secretarissen werkten daar op een verhoging, terwijl aan de 
andere kant van het trappenhuis de protocolkamer lag. De 
muren van deze kamer stond vol boekenkasten, met aan ‘de 
geheele zijde van de kamer over den schoorsteen’, de sche-
penprotocollen.22

Het vastleggen en uitvaardigen van de voor de schepenbank 
gemaakte overeenkomsten doorliep verschillende stadia. 
Allereerst tekenden de stadssecretarissen, die incidenteel 

werden bijgestaan door wisselende schrijfkrachten, in steno-
grafische vorm de tekst van de overeenkomst rechtstreeks 
op in het protocol. Dit blijkt uit het feit dat zeer veel akten 
doorhalingen en marginale en interlineaire toevoegingen 
bevatten. De gegevens zijn klaarblijkelijk ter plekke door de 
verschillende partijen becommentarieerd en door de stads-
secretaris bijgeschaafd. De geprotocolleerde tekst wordt in 
dit stadium een concept genoemd.

Dit geregistreerd concept werd daarna gepasseerd voor 
twee of meer schepenen van Den Bosch. Pas na het passeren 
of verlijden voegde de stadssecretaris de datum en naam 
van de schepenen aan het slot van de akte toe. Hierdoor ver-
kreeg het concept de status van een minuut. Op basis van de 
tekst in de minuutakte werden ten slotte een of meerdere ge-
lijkluidende netexemplaren op perkament uitgevaardigd en 
bezegeld met de zegels van de betreffende schepenen. Alle 
stenografisch opgetekende tekstdelen zijn daarbij in exten-
so uitgewerkt. De stadssecretaris gaf met een merkteken in 

3. Vermelding door de stadssecretaris van de hereniging van de schrijf-
kamer: ‘unio camere septima iulii anno XXIXto’. NL-HtSA Archiefnummer 
0014 Schepenbank van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1199, fol. 103r.

4. Schepenprotocol uit het schepenjaar 1390 met doorhalingen en bij-
schrijvingen alsmede met de ingrosseringstekens door middel van twee 
verticale strepen door alle akten. NL-HtSA Archiefnummer 0014 Sche-
penbank van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1179, p. 53.

5. Zestiende-eeuwse ingrosseringstekens in de vorm van signaturen, 
dwars door de minuut aangebracht. NL-HtSA Archiefnummer 0014 Sche-
penbank van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1283, fol. 381v.

6. Onderschrift ‘postea prothocollatum et apportatum per dictos scabi-
nos in quadam cedula’. NL-HtSA Archiefnummer 0014 Schepenbank van 
’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1241, fol. 354r.
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het protocol aan of een akte al dan niet geïngrosseerd was. 
Aanvankelijk gebeurde dat door middel van vrij rudimentaire 
merktekens, zoals doorhalingen of afkruisingen, soms van 
hele folia tegelijk zoals in bovenstaande afbeelding. Vanaf de 
tweede helft van de vijftiende eeuw worden die tekens ver-
vangen door gepersonaliseerde signaturen of parafen.
Naast de rechtstreekse protocollering in de stedelijke secre-
tarie op de Markt, kon de registratie van de rechtshandelin-
gen ook plaats vinden op basis van losse, papieren cedulae 
die de schepenen meebrachten van hun reizen in de Meierij. 
Doorgaans zijn deze stukken op een latere datum in het pro-
tocol ingeschreven, met het bijschrift van de stadssecretaris 
‘postea portatum’, ‘sic apportatum per dictos scabinos’ (mee-
gebracht door de schepenen) of een variant daarvan.23

Het langdurig gebruik van het Latijn in de schepenprotocollen 
van ’s-Hertogenbosch is opmerkelijk te noemen. Aangezien 
vanaf de twaalfde eeuw in heel West-Europa – met uitzonde-
ring van Engeland - de omslag van het Latijn naar de volkstaal 
plaats vond, 24 ligt het in de lijn der verwachting dat de Bossche 
akten in de veertiende-eeuwse schepenregisters ook in de 
volkstaal zouden zijn opgesteld. Niets is echter minder waar. 
Hoewel de stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch al vanaf 
1331 de volkstaal gebruikt voor oorkonden die uitgevaardigd 
zijn door het stadsbestuur, gaat zij pas meer dan 200 jaar la-
ter over op het Middelnederlands in de transportoorkonden 
(die geschreven zijn op basis van de minuut in het schepen-
protocol). Ook al zijn het dezelfde stedelijke schrijvers die de 
oorkonden van het stadsbestuur opstellen en schrijven. 
Zelfs de concepten in de volkstaal, opgetekend door de 
schepenen op allerlei locaties in de Meierij en later overge-
bracht naar de secretarie in Den Bosch om daar opgetekend 
te worden in het schepenprotocol, zijn door de schrijvers in 
het protocol eerst vertaald in het Latijn. Enkel een miniem 
deel van de concepten en minuten in het protocol, namelijk 
de zoenakten en weddingschappen, worden vanaf het eerste 
kwart van de vijftiende eeuw in de volkstaal opgetekend. De 
stadsschrijvers blijven de protocolregistraties en de bijbe-

horende transportoorkonden tot het midden van de zestien-
de eeuw vrijwel uitsluitend in het Latijn registreren, inclusief 
alle interne dienstaantekeningen. We denken hierbij dan aan 
de opgave van de schepenstoel met de schepennamen bij 
het begin van elk protocol, de vermelding van het nieuwe jaar 
met Pasen en het betalen van de zegel- en schrijfgelden of de 
aanwijzingen voor de ingrossatoren (met vermelding hoeveel 
oorkonden er moeten worden geschreven en aan wie ze moe-
ten worden uitgereikt).

Het gebruik van het Latijn in de schepenprotocollen en 
oorkonden was hardnekkig. Het stadsbestuur zag zich 
gedwongen om in 1552 een ordonnantie uit te vaardigen 
die het gebruik van het Latijn verbood. Enkel wanneer één 
van de partijen er op aandrong, mocht men de akten nog 
in het Latijn opstellen.25 Deze ordonnantie sorteerde in 
de praktijk echter niet het gewenste effect, want tot in de 
zeventiende eeuw staan er nog integrale Latijnse akten 
in de schepenprotocollen en de volkstalige registraties 
zijn doorspekt met Latijnse tekstdelen.26 Het persistent 
gebruik van het Latijn in de transportoorkonden, die uit-
gevaardigd zijn op basis van de Latijnse minuten in de 
schepenprotocollen, is een rechtstreeks gevolg van de do-
minante rol van het notariaat binnen alle geledingen van de 
stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch. Via het gebruik 
van het Latijn konden zij met hun confraters hun monopo-
liepositie op de stedelijke secretarie handhaven. Deze zou 
ondermijnd kunnen worden bij een overgang naar een volks-
talige administratie, omdat daardoor zowel de toplaag van 
stadssecretarissen als de lagere regionen van de ingrossato-
ren (de schrijvers van de perkamenten oorkonden) concurren-
tie zouden krijgen van een nieuwe groep potentiële gegadig-
den voor deze functies.27

Problematiek van de huidige ontsluiting

De schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch zijn een unie-
ke seriële bronnenreeks die over vijf eeuwen loopt, maar ze 

7 en 8. Links staat de (onvolledige) reconstructie van de familiestamboom zonder gebruik van het Bosch’ Protocol, rechts de volledige reconstructie 
inclusief deze data.
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worden slechts mondjesmaat gebruikt voor onderzoek. Lu-
cas van Dijck, een doorgewinterd gebruiker van deze bron, 
noemde het Bosch’ Protocol ‘een bijna onneembaar bolwerk’ 
en de akten uit de gehele zestiende eeuw ‘een mer à boire 
waar bijna niet doorheen te komen is’.28 Illustratief voor het 
nut en de noodzaak van de schepenprotocollen is het on-
derzoek van Anton Schuttelaars naar de Bossche schilder 
Lenaert Neijts (ca. 1575-1608/10). Hij onderwierp deze wei-
nig bekende schilder aan een nauwgezet bronnenonderzoek 
en slaagde er in veel nieuwe gegevens boven water te halen. 
Cruciale informatie ontleende hij echter aan de zestien-
de-eeuwse schepenprotocollen, zoals uit de afbeeldingen 8 
en 9 blijkt. 
Het is in een oogopslag duidelijk dat zonder onderzoek in het 
protocol meer dan de helft van de personen en de onderlinge 
relaties in de stamboom zou ontbreken.29

Er zijn diverse problemen waarmee onderzoekers geconfron-
teerd worden. De eerste hindernis is de paleografische moei-
lijksgraad, die nog wordt vergroot door de stenografische op-
tekening en de a-typische afkortingen. Daarnaast vormt het 
gebruik van het Latijn voor velen een ernstige barrière.30

In de derde plaats is er binnen de registers geen rubricering, 
differentiëring of geografische ordening, alle akten worden 
door elkaar heen geschreven. Alleen de chronologie biedt – 
met uitzondering van de protocollen uit de periode 1366 tot 
en met 1429-,31 enig houvast. Vuistregel is dat elk protocol pa-
rallel aan het schepenjaar loopt, dus van 1 oktober tot en met 
30 september. De grootste hinderpaal vormt uiteraard de 
ontsluiting zelf van het hele Bosch protocol, die slechts par-
tieel is.

De huidige ontsluiting is grofweg als volgt op te splitsen:
1. De protocollen uit de periode van 1366 tot 1500
Deze zijn in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw ontslo-
ten door middel van een handgeschreven kaartsysteem met 
indices op persoons- en plaatsnamen, vervaardigd door Fer-
dinand Smulders en Mechelien Spierings.32

Deze ontsluiting biedt onderzoekers weliswaar de mogelijk-
heid om aan de hand van de fiches het betreffende register 
en de folio te vinden, maar de akten zelf zijn voor velen niet 
leesbaar en/of interpreteerbaar. Ook de datering van de ak-
ten levert problemen op door de wisselende jaarstijlen, de 
datumopgave volgens de kerkelijke kalender en het systeem 
van ‘ut supra’-dateringen. Twee zaken beperken echter de 
bruikbaarheid van het fichier, namelijk het ontbreken van de 
aard van het contract én het te globaal karakter van de fiches 
uit de periode 1366-ca. 1426, gemaakt door Spierings. Smul-
ders daarentegen heeft baanbrekend werk verricht door aan-
vullend op dit fichier gedetailleerde uittreksels te maken van 
een aantal akten op Den Bosch en de Meierij, de zogenaamde 
‘Schriften van Smulders’. Zeer recent is de bruikbaarheid van 
het fichier Smulders-Spierings vergroot door Stan Ketelaars, 
die transcripties en regesten gemaakt heeft van het oudste 
protocol 1175 (met akten uit de periode 1366-1372).33

2. De protocollen uit de periode 1501-1811

9. Folio met 20 akten uit het schepenprotocol. NL-HtSA Archiefnummer 
0014 Schepenbank van ’s-Hertogenbosch, 1311-1811, inv. nr. 1197, fol. 192r, 
d.d. 27 maart-5 april 1426.

10. Uitsnede van de tekst van de vijfde akte, met hieronder de transcrip-
tie, zonder en met oplossing van de afkortingen
Ioh. Maryen et Ioh. de Aken fi. qd. Thoe. de Ake. pnt. idisi. sup. oia. et hnd. 
m. ad op. Goeswi. Boudes. XV beyers gul. vl. val. ad qudena. an. Peth. pxe. 
futur. ps.
Iohannes Maryen et Iohannes de Aken, filius quondam Thome de Aken, 
promiserunt indivisi super omnia et habenda mihi, ad opus Goeswini 
Boudens, XV Beyers gulden vel valorem, ad quindenam ante Penthecos-
tes proxime futuro persolvendos.

11. Handgeschreven fiche met vermelding van persoonsnaam en verwij-
zing naar het schepenprotocol
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Terwijl de protocollen tot 1500 op het niveau van volledige indi-
ces op persoons- en plaatsnamen ontsloten zijn, ligt de situatie 
heel anders bij de protocollen uit de periode 1501-1811. Hier is 
geen echt adequate ontsluiting voorhanden. Het enige waar 
we over beschikken, zijn de achttiende-eeuwse indexen van 
Willem Roels, gezworen klerk op de stedelijke secretarie. In 
opdracht van het stadsbestuur werkte hij twaalf jaar onafge-
broken aan de indicering van meer dan 450 schepenprotocol-
len. Aan deze ontsluiting kleeft echter een aantal minpunten, 
zoals het feit dat enkel de eerste comparant is opgenomen34 
en de niet altijd even betrouwbare en onvolledige weergave 
van persoons- en plaatsnamen (ook de achttiende-eeuwse 
klerken hadden veel problemen met het lezen en interprete-
ren van de akten).35 Niettemin hebben deze basale indexen 
als enige toegang op deze protocollen hun waarde, rekening 
houdend met de beperkingen. In 2016 nam Erfgoed ’s-Herto-
genbosch dan ook het initiatief om samen met het Brabants 
Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch (BHIC) 
het crowdsourcingsproject ‘Goed geregeld! Brabanders in het 
Bosch Protocol 1501-1793’ te starten. Via dit Vele Handenpro-
ject zijn dankzij de inzet van ruim 190 vrijwilligers de indexen 
van Roels bewerkt en sedert 2018 online beschikbaar.36

Naast het fichier Smulders/Spierings en de gedigitaliseer-
de basale achttiende-eeuwse indices zijn in de twintigste en 
eenentwintigste eeuw partiële beschrijvingen, transcripties 
en digitale bestanden van akten uit het Bosch’ Protocol aan-
gelegd. Deze zijn doorgaans gericht op één deelaspect en/of 
één bepaald tijdvak of een bepaalde locatie/persoon. Deze 
ontsluiting kent een sterk versnipperd karakter, is van wis-

selend niveau en uitgevoerd met divergerende methodieken. 
Een integrale, wetenschappelijke ontsluiting van de protocol-
len uit de periode 1500-1810 is dan ook dringend gewenst.

Nieuwe initiatieven voor de ontsluiting 
van de schepenregisters
Dankzij de digitaliseringsoperatie van alle schepenprotocol-
len door Erfgoed ’s-Hertogenbosch zijn sinds 2015 miljoenen 
akten wereldwijd online raadpleegbaar.37 Zo’n 546.259 scans 
zijn nu digitaal raadpleegbaar, maar daarmee nog niet ontslo-
ten. Ook de bijna een miljoen handgeschreven fiches van het 
fichier Smulders-Spierings zijn gedigitaliseerd in de vorm van 
pdf-bestanden, maar deze staan (nog) niet online en zijn niet 
digitaal doorzoekbaar.
Hoewel de integrale ontsluiting van deze unieke seriële bron 
al lang bepleit wordt, stuitte dit voornemen altijd op de mas-
saliteit van het bronnenmateriaal én de paleografische com-
plexiteit. Een adequate ontsluiting met de traditionele ontslui-
tingstechnieken was onmogelijk. Alleen al de ontsluiting van de 
schepenregisters nà 1500 zou door middel van indicering maar 
liefst 73 manjaar vergen.38 Om nog maar te zwijgen over integra-
le transcripties. Maar de opkomst van digitale crowdsourcings-
projecten en innovatieve technieken op het terrein van auto-
matische handschriftherkenning bieden voor het eerst in de 
geschiedenis perspectief op een integrale ontsluiting.

Ten aanzien van de ontsluiting via integrale transcripties van 
het Bosch’ Protocol heeft het Huygens Instituut voor Ne-
derlandse Geschiedenis (KNAW)39 ervaring opgedaan met 

12. Projectpagina van het Vele Handenproject ‘Goed geregeld! Brabanders in het Bosch Protocol 1501-1793’
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BoschDoc. In dit digitaal project zijn, in samenwerking met de 
Radboud Universiteit te Nijmegen en het Stadsarchief ‘s-Her-
togenbosch, 242 akten gepubliceerd over Jeroen Bosch uit de 
periode 1426-1610. Elke akte is ontsloten door middel van een 
afbeelding, transcriptie en vertaling.40

Het Huygens ING heeft ook veel expertise opgebouwd bij de 
inzet van innovatieve HTR-technologie zoals het platform 
Transkribus.41 HTR staat voor ‘Handwritten Text Recogniti-
on’, een techniek die het mogelijk maakt om handgeschreven 
gedigitaliseerde teksten om te zetten in machineleesbare 
teksten. Met name de Transkribus-pilot ‘Resoluties van de 
Staten-Generaal’42 leek veelbelovend voor ‘s-Hertogenbosch. 
Dit werd bevestigd door een pilot, uitgevoerd in 2017, naar de 
potentie van Transkribus voor de ontsluiting van het Bosch’ 
Protocol. In aansluiting op de succesvolle pilot heeft het Huy-
gens ING de ontsluiting van de Bossche schepenregisters 
in het Onderzoeksprogramma 2018-2023 opgenomen.43 Het 
doel van dit project is tweeledig: enerzijds het ontwikkelen 
van een digitale infrastructuur voor de wetenschappelijke 
ontsluiting door de inzet van automatische handschrifther-
kenning, anderzijds de koppeling van deze data aan beschik-
bare gestructureerde databestanden van Erfgoed’s-Herto-
genbosch.

Transkribus en het Bosch’ Protocol

Aangezien de schepenprotocollen uit de periode 1501-1810 
slechts rudimentair ontsloten zijn, is bij dit project prioriteit 
gegeven aan deze registers. In totaal staan in deze protocol-
len zo’n 337.369 akten. Om automatische handschriftherken-

ning via Transkribus mogelijk te maken, moet een archiefbron 
eerst getraind worden aan de hand van trainingsdata.44 Con-
creet betekent dit dat eerst de scans moeten worden geup-
load in Transkribus, waarna ca. 50 pagina’s van een bepaalde 
schrijfhand handmatig getranscribeerd worden en in de tool 
ingevoerd. Op basis van deze correct aangeleverde transcrip-
ties wordt de computer getraind om dit schrift te lezen en 
wordt een HTR model gemaakt. Afhankelijk van het behaalde 
foutpercentage kan het aldus verkregen HTR model gebruikt 
worden om in eerste instantie teksten van diezelfde scriptor 
automatisch te genereren.

Het eerste model voor het Bosch’ Protocol is gemaakt op ba-
sis van scriptor Peter Aertzn. van Hees, stadssecretaris van 
Den Bosch van 1591 tot aan zijn dood in 1616.45 Voor dit model 
zijn 49 pagina’s met zowel Latijnse als Middelnederlandse 
akten getranscribeerd en ingevoerd in de Transkribusmodule 
door Monika Buck, en gecollationeerd door ondergetekende. 
Het maken van een model in Transkribus gebeurt in principe 
op basis van een diplomatische transcriptie. Dat betekent 
dat regel per regel de tekst zo getrouw mogelijk weergege-
ven wordt, inclusief de overname van hoofd- en kleine letters, 
de interpunctie, het aangeven van doorgestreepte, bovenge-
schreven en interlineaire tekstdelen en tekens, alsmede de 
fouten. Hierbij worden afkortingen in principe niet opgelost, 
tenzij er een eenduidige oplossing voor is.

Na de invoer zijn 44 van de 49 pagina’s geselecteerd als trai-
ningsset, de overige 5 als testset en heeft Transkribus het 
model gemaakt. Het eerste Transkribusmodel voor het Bosch’ 
Protocol, op basis van de schrijfhand van Van Hees, bereikte 

13. http://boschdoc.huygens.knaw.nl/edition/nl/entry/21773/transcription

http://boschdoc.huygens.knaw.nl/edition/nl/entry/21773/transcription
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een opmerkelijk goede score: er is een CER (= Character Er-
ror Rate) bereikt van 4,8%. Dat betekent dat de transcripties 
die automatisch door de computer vervaardigd zijn op basis 
van dit model, slechts 4,8% fouten vertonen op letterniveau. 
Met andere woorden, met de computer wordt 95,2% van de 
schepenprotocollen die door Van Hees zijn geschreven, cor-
rect gelezen door de computer. Ter vergelijking, een CER on-
der de 10% levert doorgaans een goed leesbare tekst op. Op 
dit ogenblik zijn 33 schepenprotocollen van Van Hees uit de 
periode 1590-1617 in Transkribus geupload en heeft Transkri-
bus met dit model automatisch vele duizenden transcripties 
gemaakt.46

Een laatste stap is de handmatige correctie van al deze au-
tomatisch gegenereerde transcripties én de toevoeging van 
een aantal metadata, zoals archiefreferentie en datering van 
elke akte.

Hoewel de resultaten met automatische handschriftherken-
ning uitzonderlijk goed zijn, blijft handmatige input noodza-
kelijk bij het maken van nieuwe modellen én bij de controle 
achteraf ten behoeve van de editie. Voor de ontsluiting van de 
Bossche schepenregisters is in 2019 een werkgroep vrijwilli-
gers geformeerd, die daarmee hard aan de slag is gegaan.47 
Inmiddels zijn vijf nieuwe modellen aangemaakt voor het 
Bosch’ Protocol:
1.  Voor de schrijfhand van stadssecretaris P. van Os sr. 

(1497-1542), ingevoerd door Monika Buck en ondergete-
kende, met een CER-score van 4,11%.48

2.  Voor de schrijfhand van stadssecretaris J. Brock (1541-
1559), ingevoerd door Anita Reisz, met een CER-score van 
6,99%.

3.  Voor de schrijfhand van stadssecretaris Th. van Kes-
sel (1602-1637), ingevoerd door Monika Buck, met een 
CER-score van 4,99%.

4.  Voor de schrijfhand van stadssecretaris J. van der Meu-
len (1691-1701), ingevoerd door Bruno Klappe, met een 
CER-score van 3,58%.

14. Printscreen met de invoermodule van Transkribus, akte uit schepenregister NL-HtSA Archiefnummer 0014 Schepen-
bank van ’s-Hertogenbosch, 1311-1811, inv. nr. 1430, fol. 7r, geschreven door stadssecretaris Peter Aertszn. van Hees d.d. 14 
juni 1590. In de blauw gemarkeerde regel staat als eerste woord eff., dat in het transcriptieveld wordt ingevoerd als ef-
festucando.

15. Notum sit universis, quod cum Cornelius die Lu filius
Therdorici, hereditarie vendidisset magistro Petro de ob
Juniori, ad opus aleydis relicte quondam henrici de Goirle
Automatisch gegenereerde transcriptie van een schepenakte in het 
Bosch’ Protocol, gemaakt met het Model Van Hees. De fouten van Trans-
kribus zijn geel gemarkeerd, Therdorici moet waarschijnlijk Theodorici 
zijn en ob moet os zijn. Inv. nr. 1430, fol. 213r.
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5.  Voor de schrijfhand van stadssecretaris Blankendaal 
(1741-1753), ingevoerd door Mari Timmermans. Hoewel 
deze achttiende-eeuwse schrijfhand op het oog goed 
leesbaar is, heeft Transkribus met deze hand meer moei-
te dan met de middeleeuwse schrijfhanden. Hier is de 
slechtste CER-score tot nu toe bereikt van 11,64%.49

Niet alleen het Huygens ING gebruikt binnen meerdere projec-
ten Transkribus, ook bij de archiefdiensten wordt hard gewerkt 
aan goed werkbare modellen. Het Stadsarchief Amsterdam 
heeft eind 2019 het eerste algemeen model gepubliceerd voor 
het automatisch transcriberen van achttiende-eeuwse notari-
ele handschriften.50 De CER-score voor dit algemeen model is 
5.27%. Het Nationaal Archief heeft een model gepubliceerd op 
basis van de VOC-brieven en papieren uit de achttiende eeuw 
en notariële akten uit de negentiende eeuw, met een CER-sco-
re van 6,15%.51 Op basis van corpora van het Stadsarchief 
Amsterdam en het Nationaal Archief is een gebundeld model 
gemaakt, genaamd ‘Dutch Mountains’, met een CER-score van 
5,67%.52 In februari j.l. lanceerde Het Utrechts Archief het mo-
del ‘Dutch Margaretha Turnor 17th Century’, gebaseerd op de 
zeventiende-eeuwse brieven van Margaretha Turnor. Hier werd 
een extreem goede CER-score bereikt van 1,83%.53

Voor het maken van een generiek model voor Vroegmoderne 
Nederlandse teksten is de werkgroep ‘Early Modern Dutch’ in 
het leven geroepen.54

Net zoals in Nederland zijn in Europa voornamelijk handge-
schreven teksten uit de zeventiende, achttiende en negen-
tiende eeuw gebruikt voor het maken van modellen met de 
HTR-techniek via Transkribus.55 Frankrijk vormt hierop een 
uitzondering met twee gepubliceerde modellen voor middel-
eeuwse teksten,56 evenals Zwitserland, waar onder leiding 
van prof. dr. Tobias Hodel gewerkt wordt aan het maken van 
een gecombineerd model voor gotisch boekschrift.57

Het Transkribusmodel op basis van de eind vijftiende- eerste 
helft zestiende eeuwse ambtelijke schrijfhand van P. van Os 
sr. is het eerste model voor handgeschreven middeleeuwse 
ambtelijke documenten in de Nederlanden.58

Integrale digitale ontsluiting van het Schepenprotocol van 
’s-Hertogenbosch maakt de aanleg van een bigdatacorpus 
mogelijk, met historische gegevens over een extreem lange 
periode (1366 tot 1811). Dit corpus kan verrijkt worden met an-
dere digitale bronnen, zoals bijvoorbeeld de gedigitaliseerde 
criminele procesdossiers uit 1550-1803,59 de gedigitaliseerde 
rekeningen, koorboeken en wapenboeken van de OLV-Broe-
derschap van ‘s-Hertogenbosch,60 de in ontwikkeling zijnde 
geogerefereerde bestanden van het HISGIS-Den Bosch61 en 
de data en 3D-presentaties van de bouwhistorische en ar-
cheologische dienst.
Het is een project van lange adem, maar met de inzet van 
nieuwe technieken voor de ontsluiting en koppeling van alle 
erfgoeddata van ’s-Hertogenbosch komt uiteindelijk het ul-
tieme doel in zicht: het maken van een Bosch’ Time Machine.
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WIL BRASSÉ

AEZEL: een Limburgse  
digitale tijdmachine online

Na een lange aanlooptijd is in 2020 de website AEZEL.eu online gegaan, een samenwerkings-
project van historische organisaties en archieven in Limburg met ondersteuning van honder-
den vrijwilligers. Doel is het Limburgse erfgoed digitaal in beeld te brengen en op de kaart te 
zetten, gepresenteerd in zijn historische context en voorzien van foto’s en scans van het bron-
materiaal. De website wil goed doorzoekbaar zijn voor genealogen, heemkundigen en andere 
onderzoekers op hun gebied van interesse. Genealogische gegevens en kadasterdata zijn de 
voornaamste bronnen waarmee dit project van start is gegaan, maar de mogelijkheden voor 
toevoeging van allerhande andere informatie is vrijwel onbeperkt.

1. Het zoekvenster biedt tal van selectie mogelijkheden, maar men moet altijd bedacht zijn hoe men selecteert: voor een 
overlijden in de DTB-boeken moet men bijvoorbeeld ‘Overledene’ selecteren. Onder ‘Begravene’ vindt men de registratie 
van de begraafplaats. Bij meerdere voornamen kan men één voornaam invullen met een * ervoor en/of erachter. In het 
voorbeeld de geboorte en de eerste kinderen van Petrus Josephus Hubertus Cuypers, de bekende Roermondse archi-
tect. Onder zijn roepnaam ‘Pierre’ is hij echter niet te vinden; die is (nog) niet gekoppeld aan de standaardnaam ‘Petrus’. 
Het programma geeft soms meerdere varianten van voor- en achternamen als resultaat, maar dit vraagt nog verdere 
bijschaving. Bij ontbreken van verwachte resultaten kan men meer zoekvelden leeg laten of meer ‘wildcards’ gebruiken.
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Voorgeschiedenis

Dit ambitieuze project heeft een lange voorgeschiedenis. 
Vanwege de uitzonderlijke ligging en specifieke afwijken-
de geschiedenis van Limburg binnen Nederland, werd lang 
geleden de behoefte gevoeld aan een eigen genealogische 
organisatie naast de NGV, waarbinnen Limburg toch een bui-
tenbeentje was. In 1972 werd daarom de Sectie Genealogie 
opgestart onder de vleugels van het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap (LGOG), met een eigen Lim-
burgs Tijdschrift voor Genealogie.1 De samenwerking met de 
afdelingen van de NGV verliep overigens doorgaans harmoni-
eus, en uitte zich onder meer in het gemeenschappelijk orga-
niseren van genealogische contactdagen en incidenteel geza-
menlijke publicaties.
De Sectie Genealogie nam het initiatief voor verschillende 
genealogische uitgaven, waaronder de series Leergeld, Lim-
burgse Genealogieën en Maaslandse Geslachten2, en startte 
in 1975 met het zogenoemde Genealogisch Informatiecen-
trum, een initiatief van wijlen Jo Hoen3 en Leo van Heur4. Dit 
bestond naast een aantal publicaties op genealogisch gebied 
vooral uit een verzameling fotokopieën van kerkregisters 
uit Limburg en diverse plaatsen over de Belgische en Duitse 
grens, die door onderzoekers geleend konden worden om 
thuis te bestuderen. Uitgaven en informatiecentrum wer-
den in 1991 ondergebracht bij het Limburgs Genealogisch 
Archief (LGA), een stichting met als doel het verzamelen en 
beschikbaar stellen van bronnen voor stamboomonderzoek 
en het stimuleren en verzorgen van publicaties, zowel van 
onderzoeksresultaten als van hulpmiddelen. Het informa-
tiecentrum was lange tijd bij het stadsarchief van Heerlen 
ondergebracht en vond uiteindelijk in 2005 onderdak in het 
Euregionaal Historisch Centrum (EHC) te Sittard-Geleen, het 
vroegere stadsarchief van Sittard.

Genealogische Databank Limburg

Met de opkomst van thuiscomputers werd het plan opgevat 
om alle in deze bronnen aanwezige gegevens te indiceren en 
in te voeren in het zelf ontwikkelde Genealogisch Registratie- 
en Informatie Systeem (GRIS). Tientallen vrijwilligers gingen 
hiermee vanaf 1989 aan de slag, en de resultaten werden be-
schikbaar gemaakt op de GenDaLim cd’s, waarvan elke paar 
jaar een nieuwe bijgewerkte versie verscheen. Wijlen Jo Hoen 
en Arie Marchal5 waren hierachter samen met Martin Pfeifer 
de drijvende krachten.
Op computers in enkele studiezalen in de grotere Limburgse 
archiefdiensten kwam ook een uitgebreidere versie van deze 
databank beschikbaar onder de noemer GenDaWin. Ook di-
verse collecties bidprentjes en enkele andere genealogische 
bronnen zoals volkstellingen en gichten kwamen erbij, en in 
2010 werden tevens de Limburgse data van Genlias (nu Wie-
WasWie) aan de databank toegevoegd. In 2012 werden de 
archiefcomputers en GenDaLim cd’s vervangen door de web-
site AlleLimburgers.nl, die de uitgebreidere gegevens bevatte 
en soms scans van de bronnen.

In 2007 fuseerde het LGA met de Stichting Geschiedkunde de 
Maaskentj (SGM) te Stein in de Stichting Limburgs Genealo-
gisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI). In 2011 
werd de SGM echter weer van het LGGI afgesplitst. In 2015 
tenslotte werd besloten het LGGI te fuseren met het AEZEL 
project van het EHC (nu Archief De Domijnen).

Woonverleden

Daarnaast was (naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van 
Sittard in 1993) in 1994 het project Sittards Woonverleden 
van start gegaan. Naar een idee van wijlen Theo Oberdorf wil-
de de Stichting Historie Sittard samen met het stadsarchief 
Sittard de geschiedenis van de stad in kaart te brengen op 
basis van de (vroegere) stad en haar bewoners. Met behulp 
van het kadaster en bouwtekeningen wilde men een driedi-
mensionale weergave maken van de stad in heden en (vooral) 
verleden, inclusief historische informatie over de bewoners. 
Met steun van de gemeente en de archiefdienst gingen hier-
mee tientallen vrijwilligers aan de slag. Mede als gevolg hier-
van kwam in 2003 de site ‘Het Claustrum Ontsloten’ online6, 
waarin het verhaal van een deel van het centrum van Sittard 
interactief gevisualiseerd werd, een samenwerking tussen 
stadsarchief Sittard-Geleen, Vereniging Sittards Verleden en 
Stichting Historie Sittard.

AEZEL

In 2008 kwamen de initiatieven bijeen in het door Martin Pfei-
fer samen met Theo Jöris van het EHC geïnitieerde AEZEL 
projekt.7 Stadsarchivaris Peer Boselie van het EHC zorgde 
voor een vrijwilligersinfrastructuur en faciliteerde waar mo-
gelijk, zodat in korte tijd veel data ingevoerd konden worden. 
De faam van AEZEL groeide en daarmee het aantal projecten. 
Het zijn er nu ruim 100, want de basis is telkens de oude ‘ka-
dastrale gemeente’. Voordeel daarvan is dat dit de emotione-
le binding voor veel mensen verhoogd, het is nu vaak immers 
‘hun’ dorp of wijk. Na ‘vroege’ instappers zoals de archieven 
van Weert en later Roermond en historische verenigingen uit 
bijvoorbeeld Eijsden-Margraten, zijn thans zo’n 200 vrijwilli-
gers in heel Limburg actief in samenwerking met de meeste 
archiefinstellingen in de provincie.
In binnen- en buitenland zijn bij symposia veel lovende woor-
den gesproken over het project en de wijze van samenwer-
king. Ook in aanpalende provincies in Nederland (oostelijk 
Noord-Brabant) en België (Maaseik onder andere) heeft het 
project interesse gewekt en zijn soms al lokale of regionale 
groepen ermee aan de slag gegaan. Er wordt inmiddels ook 
samengewerkt met andere initiatieven zoals HisGIS van de 
Fryske Akademy en de European Time Machine. In het buiten-
land is AEZEL dan ook beter bekend als de ‘Limburg Time Ma-
chine’.8 Doel is ook om een digitaal raamwerk te bieden waarin 
tal van lokale en regionale historische organisaties hun eigen 
informatie en collecties kunnen invoeren en presenteren in 
een gezamenlijke context van tijd en plaats.



Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 4 –  207 

De basis voor AEZEL wordt gelegd door het digitaal herte-
kenen en georefereren van de oude kadastrale kaarten en de 
percelen te linken aan de beschrijvingen en eigenaren uit de 
kadastrale leggers, een waar monnikenwerk waaraan jaren 
gewerkt wordt, en waarvan de eerste resultaten nu zichtbaar 
zijn op de website AEZEL.eu. Hieraan kunnen vervolgens alle 
mogelijke data toegevoegd worden in lagen die aan- en uit-
gezet kunnen worden. Zo worden bijvoorbeeld historische 
locaties van molens, brouwerijen, kastelen, monumenten 
maar ook graven op kerkhoven of struikelstenen zichtbaar 
gemaakt en gekoppeld aan gegevens over deze bouwsels en 
voorwerpen. Ook zijn de hoogtekaart en droogtekaart gekop-
peld, waardoor soms bijzondere verbanden gelegd kunnen 
worden tussen kadastrale en historische feiten.
De databank van AlleLimburgers maakt nu onderdeel uit van 
de AEZEL website en is via een aparte zoekingang te raadple-
gen. Maar de beschikbare genealogische gegevens zijn ook 
tezamen met kadastrale en andere informatie te bekijken, 
zodat eindelijk een soort ‘wie was wie’ met ‘wat was waar’ is 
gerealiseerd. Zo kan men binnen de genealogische zoekmo-
gelijkheden óók de kadastrale eigendommen en andere inge-
voerde gegevens vinden.

Een voorbeeld uit Roermond

Bij ‘Zoeken naar personen’ in Roermond vindt men niet alleen ge-
gevens uit kerkregisters en burgerlijke stand of vermeldingen in 
de registratie van het kadaster (de OAT), maar ook nog bestaan-
de graven op het oude kerkhof van Roermond. Deze zijn door 

LGGI-bestuurslid Harrie Bär in een afzonderlijk project minutieus 
ingevoerd en gekoppeld aan de bronnen en foto’s van de graven.

Haken en ogen

De lange aanlooptijd van AEZEL getuigt ervan dat dit geen 
makkelijk project is. Er moeten enorme hoeveelheden data 
verzameld, ingevoerd, gecontroleerd, gekoppeld en overzich-
telijk gepresenteerd worden. Technisch is het een hoogstand-
je om alles goed te verwerken in een databank en een presen-
tabele vorm te geven met goede zoekmogelijkheden.
Het project mocht tot nu toe stoelen op een kleine maar en-
thousiaste kern van mensen met de nodige kennis van com-
puters, genealogie en/of lokale geschiedenis. Het houden van 
overzicht, oplossen van technische problemen, verwerven 
van steun en aansturen van de vele vrijwilligers is een waar 
huzarenstuk gebleken. Enkele belangrijke drijvende krachten 
zijn ons in de loop der jaren ontvallen, maar gelukkig is het be-
stuur onlangs versterkt met nieuwe mensen die het project 
van harte ondersteunen.
Hoewel het werk vooral door vrijwilligers gedragen wordt, zijn er 
ook kosten voor apparatuur, software, servers en websites. Fi-
nanciering vinden was en is niet makkelijk, mede omdat het vele 
jaren duurde voor er een duidelijk resultaat getoond kon worden.
Al ten tijde van GenDaLim bleek dat er behoorlijk wat vrijwil-
ligers te vinden zijn om de registers in oud, soms gehavend 
en moeilijk te ontcijferen schrift door te werken, te interpre-
teren en over te typen. Dat gebeurde niet eenvormig: sommi-
gen maakten volledige transcripties, anderen voegden eigen 

2. De digitaal hertekende minuutplans van Roermond, gedateerd 1844, laten zien dat Jan Hubert Cuijpers, verver (ker-
kenschilder), twee woonhuizen en een tuin bezat in de Hamstraat. In één hiervan werd wellicht in 1827 zijn beroemde zoon 
Pierre geboren.
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interpretaties toe of standaardiseerden voornamen, en enke-
len grepen terug op de oude getypte klappers. Moeilijker was 
het om mensen warm te krijgen om het werk van anderen nog 
eens na te lopen en de fouten eruit te halen, want die sluipen 
er onvermijdbaar in. Er zijn nog steeds hiaten in de verwerk-

te genealogische data en achterstanden in de controle ervan. 
Mede daarom is het van belang om scans van de bronteksten 
aan de data te koppelen. Bij de regio Weert is dit al volop ge-
daan, andere regio’s moeten nog volgen.

3. De minuutplans zijn naar wens transparant weer te geven, waarbij een achtergrondlaag zichtbaar wordt. Dat kan 
bijvoorbeeld een recente kaart zijn van OpenStreetMap, een satellietfoto of de reliëfkaart van 2016. Hier zijn de 
contouren te zien van het Cuypershuis in Roermond: thans gemeentelijk museum, voorheen woning en atelier van 
Pierre Cuypers, in 1853 gebouwd en dus op de kaart van 1844 nog open veld. Met het toevoegen van latere kadaster-
kaarten wordt zo in de toekomst een ware tijdreis mogelijk.

4. Op de plattegrond van de oude begraafplaats in Roermond is het familiegraf te vinden van Johannes Hubertus Cuijpers 
en zijn beroemde zoon.



Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 4 –  209 

5 en 6. De bron (het begraafregister) en een foto van het graf zijn gekoppeld aan de gegevens van de begraafplaats.
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Noten
1. Een eerder eigen Limburgs initiatief was ‘De Limburgse Leeuw’ (1952-1966), 

een uitgave van de Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis, 
tegenwoordig Stichting Edmond Delhougne.

2. Veel publicaties zijn nog verkrijgbaar, zie: www.lggi.nl
3. ‘ln memoriam Jo Hoen’, Limburgs Tijdschrift voor Genealogíe 45 – 2017, p. 35-37.
4. ‘ln memoriam Leo van Heur’, Limburgs Tijdschrift voor Genealogíe 44 – 2016, p. 66.

5. ‘ln memoriam Arie Marchal’, Limburgs Tijdschrift voor Genealogíe 41 – 2013, p. 36.
6. www.historiesittard-geleen-born.nl/kapittel/web/voorwoord.html
7. AEZEL stond aanvankelijk voor ‘Algemein Eesjte Zittisj Eige Lexicon’, later 

uitgebreid tot ‘Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en 
Leefgemeenschappen’; zie: https://aezel.eu/

8. www.timemachine.eu/timemachines/limburg

Voortgang

Bij elkaar is dit monnikenwerk een voorbeeld van ‘citizen-science’ 
en toont goed wat samenwerking tussen instellingen en vereni-
gingen kan bewerkstelligen; in tienduizenden uren zijn inmiddels 
vele miljoenen genealogische en kadastrale feiten ingevoerd, ont-
sloten en gecombineerd. Kadastraal zijn op de meeste plaatsen 
álle feiten uit het basisjaar van het kadaster in Limburg (1843) 
tot en met de scan van het originele document herleidbaar. De 
komende jaren worden op enkele plaatsen ook de jaren ná 1843 
ingevoerd. Genealogisch zijn gegevens voor het grootste deel 
van Limburg beschikbaar, de oudste vanaf circa 1560, vaak tot 
in de twintigste eeuw. Het corrigeren en aanvullen van deze ge-
gevens en het toevoegen van verdere scans van de bronnen lag 
lange tijd stil maar zal de komende periode weer de nodige aan-
dacht krijgen.

Er zullen naar verwachting ook nog vele speciale projecten ko-
men naar het voorbeeld van de begraafplaats van Roermond en 
de Stolpersteine van Sittard-Geleen. Die hangen af van beschik-
bare, enthousiaste vrijwilligers en samenwerkingspartners die 
er ook tijd en geld in willen steken. Inmiddels heeft AEZEL de 
steun verworven van het in 2018 opgerichte provinciale plat-
form Coöperatie Erfgoed Limburg, en ontdekken steeds meer 
archieven en verenigingen de grote waarde van het project.

Wil Brassé is medewerker van Archief De Domijnen en secre-
taris van het LGGI. Dit artikel kwam tot stand met medewer-
king van Peer Boselie, stadsarchivaris van Sittard-Geleen en 
adviseur van het LGGI.

De papierkeuze voor een boek, bepaalt voor een groot gedeel-
te de uitstraling van jouw boek. Om een goede keuze te maken 
bespreek ik de twee meest gebruikte papiersoorten voor een 
genealogisch boek, namelijk Biotop papier en Silk mc papier 
(er zijn meer papiersoorten beschikbaar).

Silk mc papier is een gestreken pa-
pier, dit houdt in dat het papier is 

samengeperst/gladgestreken. 
Dit gladde papier is heel licht 
glanzend en hierop komen foto’s 
erg mooi uit, ze springen als het 

ware uit het boek. Het geeft een 
moderne uitstraling aan het boek.

Biotop is een ongestreken papier-
soort, dit houdt in dat het papier niet 

is samen- geperst. Daarmee is het papier nog een beetje ruw 
van structuur, je ziet de vezeltjes in het papier. Biotop is een 
crèmekleurig papier en daarmee geeft het een nostalgische 
uitstraling aan jouw boek. Op dit papier springen de foto’s er 
iets minder uit, wat bij oude foto’s en foto’s van een iets min-
dere kwaliteit vaak wel mooi is.
Als je een papiersoort gekozen hebt, dien je ook een grams-
gewicht te kiezen. Wij adviseren om voor een boek met weinig 

pagina’s een dik papier en voor een boek met veel pagina’s 
een dun papier te kiezen. Hoe dik het papier is, is afhankelijk 
van het papiersoort.

Het Silk mc papier is een samenge-
perst papier en hier zit weinig lucht 
tussen, Biotop is een papier dat 
wat luchtiger is en dus wat op-
dikkender. Een boek met 130 
grams Silk mc papier is dus een 
stuk dunner dan een boek met 
120 grams Biotop papier, maar 
dus wel bijna even zwaar. In de foto 
hiernaast zie je twee boeken, beide be-
vatten 500 pagina’s.

Bij een dun papier valt je boek makkelijker open en is het mak-
kelijker door te bladeren. Bij een dik papier schijnen de pagina’s 
minder door en het dikkere papier kan een luxer gevoel geven.

Twijfel je nog? Je kunt op de website van Probook ook een 
gratis papiermonster aanvragen. Zo kan je het papier zelf be-
kijken en voelen.

Michelle van Deuveren - Probook

Tips van de Boekenmakers van Probook
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In de bibliotheek van ons informatiecentrum te Bunnik is een hele 
reeks tijdschriften uit Noord-Brabant en Limburg in te zien. In het 
overzicht is aangegeven wat aanwezig is, over welke periode en of ze 
een index bevatten. Enkele zijn ook op CD-rom te raadplegen. Boven-
dien zijn de uitgevende organisaties aangegeven. Raadpleeg voor je 
onderzoek dus 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.

Afdelingsbladen (scanproject)
* Gepermeteerd, afd. Den Bosch-Tilburg, 1999-2018 (opgeheven), 

compleet, geen index.
* Kempen- en Peelland, afd. Kempen- en Peelland, 1993-heden, com-

pleet, geen index.
* Cuijk en Ravestein, afd. Land van Cuijk en Ravestein, 1992-heden, 

compleet, geen index.
* West Noord-Brabant, afd. West-Brabant, 1991-2018 (opgeheven), 

compleet, geen index.
* GeneVer, afd. Zuid-Limburg, 1998-heden, compleet, geen index.
* Overkwartier van Gelre, afd. Overkwartier van Gelre, 1999-2003 (af-

gescheiden), compleet, geen index.

Noord-Brabant
* ‘Bossche Bijdragen, bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bis-

dom ‘s-Hertogenbosch’, 1917-1941, 1956-1970, compleet, index op 
deel 1-30.

* ‘Bossche Bladen, cultuurhistorisch magazine over ‘s-Hertogen-
bosch’ / voorheen: ‘s-Hertogenbosch, 1993-2003, compleet, geen 
index.

* Brabantia, tweemaandelijkse uitgave van het Provinciaal Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de 
Stichting Brabantia Nostra, 1952-1955, compleet, geen index.

* Sinte Geertruydtsbronne, driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de 
geschiedenis en volkskunde van West Brabant en omgeving, 1924-
1929, compleet, geen index.

* Strol Zaand – De Ketsheuvel van Vroeger [Kaatsheuvel], 1983-1996, 
compleet, geen index.

* Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volks-
kunde, 1894-1943, compleet, repertorium 1894-1943.

* Archiefdienst gemeente Tilburg, De Lindeboom, 1977-1982, com-
pleet, geen index.

* Genealogisch-Heraldische sectie van het Prov. Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, De Brabantse Leeuw, 
1952-2009, compleet, met index, CD-rom.

* Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Lande van Breda, 
De Oranjeboom, 1951-1989, incompleet, met indexen.

* Heemkunde Kring Pladella Villa [Bladel e.o.], Pladella Villa, 1990-
1999, compleet, geen index.

* Heemkundekring Asten-Someren, De Vonder, 2004-2018, incom-
pleet, geen index.

* Heemkundekring Helmond-Peelland, Helmonds Heem, 1990-1997, 
compleet, geen index.

* Heemkundekring ‘t Hof van Liessent [Lieshout, Mariahout], d’n Effer, 
1999-2006, compleet, geen index.

* Heemkundekring De Honderd Hoeven [Hoeven], Jaarboek De Hon-

Uit onze bibliotheek

derd Hoeven, 1989-2000, met hiaten, geen index.
* Heemkundekring De Kleine Meijerij [Berkel-Enschot, Oisterwijk e.o.], 

De Kleine Meijerij, 1996-heden, compleet, geen index.
* Heemkundekring Son en Breugel, Heem Son & Breugel, 1997-2006, 

compleet, geen index.
* Heemkundevereniging Sprang-Capelle e.o., Bruggeske, 1987-1995, 

compleet, geen index.
* Heemkundige Kring De Vlierbes [Beerse, Vlimmeren], De Beerse, 

1996-2005, compleet, geen index.
* Historische Vereniging Brabant, Noordbrabants Historisch Nieuws-

blad, 1992-2009, compleet, geen index.
* Historische sectie van het Noordbrabants Genootschap, uitgaven:
*  – Noordbrabants Historisch Jaarboek, 1984-2002, compleet, 
*  index per deel,
*  – Varia Historica Brabantica, 1966-1981, incompleet, index per deel.
* Oudheidkundige Kring ‘De Ghulden Roos’ Roosendaal, Jaarboek ‘De 

Ghulden Roos’, 1958-1990, compleet, register op deel 1-41.
* Private uitgave, kwartaalblad Genealogisch Tijdschrift voor Midden- 

en West-Brabant en Bommelerwaard [GTMWB], 1977-2011, com-
pleet, met index, CD-rom.

* Stichting Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, kwartaalblad 
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant [GTOB], 1986-2010, 
compleet, met index, CD-rom.

* Vereniging Heemkundekring Onsenoort [Nieuwkuijk], maandblad 
Met Gansen Trou [MGT], 1955-heden, compleet, index 1942-2000.

Limburg
* Heemkundevereniging Hoensbroek, Oos Gebrook, 2010-2016, com-

pleet, geen index.
* Heemkundevereniging Roerstreek, jaarboek Roerstreek, 1983-1992, 

compleet, geen index.
* Uitgaven van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot-

schap [LGOG]:
*  Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, kwartaalblad, 1973-heden, 

met index 1973-2002,
*   – De Maasgouw, 1879-1903, 1955-2014, met index jg. 1-100 (1879-

1981), daarna index per deel,
*   – Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 

Limbourg, jaarboek, 1922, 1932-2015 (1978 en 2009 ontbreken), met 
register banden 1-75.

* Stichting Eijsdens Verleden, Uit Eijsdens verleden, 1979-2005, com-
pleet, geen index.

* Stichting Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold [Sittard, 
Susteren], Jaarboek Land van Zwentibold, 1980-1986, incompleet, 
met index 1990-1999(!).

* Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geul-
dal, jaarboek Historische Studies Geuldal, 1992-1997, compleet, 
geen index.

* Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis, De Lim-
burgse Leeuw, 1952-1966, met repertorium.

* Tijdschrift en contactorgaan voor beoefenaars en vrienden van de 
historie van oostelijk Zuid-Limburg, Het land van Herle, 1951-1975, 18 
banden, met index 1945-1960.

* Vereniging Overkwartier van Gelre, jaarboek/Jahrbuch [Neder-
lands-Duits] Overkwartier van Gelre, 2004-heden, compleet, geen 
index.

Noord-Brabant en Limburg
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JANNY LOUIS EN TOM BEZEMER

Een Maastrichts glasslijpersgezin  
in de negentiende eeuw

Louis... de familie is intussen zo gesetteld in de provincies boven de grote rivieren dat de 
huidige naamdragers nauwelijks beseffen dat hun wortels in het zuidelijke Maastricht 
liggen. Krejje Dörrep, de plek in Maastricht waar de familie een aantal jaren woonde, is 
een naam die ze niet meer op een voor de Maastrichtenaar aanvaardbare manier uit 
kunnen spreken.

1. Lang Grachtje. Ets H. Jelinger. Beeldbank RHCL Maastricht, nr. 2010-034.
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Het Limburgs en de zachte klanken van die taal hebben 
plaatsgemaakt voor de scherpe medeklinkers van wat we – 
nogal elitair – Algemeen Beschaafd Nederlands noemen. Voor 
het verhaal dat elk mens met zich meedraagt, maken die ver-
schillen echter niet uit. Dat kan in elke taal verteld worden. Dit 
verhaal begint op een voorjaarsdag in 1845.

Gisteren ten negen ure des voormiddags

Maastricht, 1845. Op vrijdag 23 mei wandelt Jan Lodewijk 
Louis de korte afstand van zijn huis aan de Raamstraat naar 
het Stadhuis op de Markt. De dag ervoor hebben zijn vrouw 
Suzanna Leenkens en hij ten negen ure des voormiddags hun 
vierde kind gekregen en dat gaat hij nu aangeven. De akte on-
dertekenen kan hij niet; hij moet er maar op vertrouwen dat 
de ambtenaar de naam Nicolaas goed gespeld heeft.

In het gezin worden uiteindelijk zes kinderen geboren van wie 
er drie jong overlijden. Kort na Nieuwjaarsdag 1849 overlijdt 
hij. Moeder Suzanna blijft achter met twee dochters van elf 
en zes jaar, Nicolaas van drie en het dan nog ongeboren kind: 
Maria Catharina ziet twee maanden later het levenslicht. De 
kleine Nicolaas zal nauwelijks herinneringen aan zijn vader 
hebben gehad. De summiere gegevens die we met betrek-
king tot de eerste levensjaren van Nicolaas hebben, roepen 
zeker niet het beeld op van een zorgeloze jeugd. Vlak voor 
zijn zevende verjaardag - in het voorjaar van 1852 - hertrouwt 
zijn moeder met de vijfendertigjarige weduwnaar Leonard 
Konsten. Die brengt zijn zoon Jan mee, bijna net zo oud als 
Nicolaas. Drie dochters en twee zonen telt het nieuwe gezin 
aan de Raamstraat1 nu. Stiefvader Leonard is dagloner en Su-
zanna verdient als breidster mee. Opmerkelijk is dat Nicolaas 
rond 1855 nadrukkelijk als schoolleerling vermeld staat in het 
bevolkingsregister. Dat geldt niet voor stiefbroer en leeftijd-
genoot Jan. Die is in dezelfde periode daglooner en kennelijk 
al heel jong in de fabriek terecht gekomen. Werk door kinde-

ren jonger dan twaalf jaar wordt pas 
in de jaren zeventig verboden.2 Zeer 
waarschijnlijk bezoekt Nicolaas dus 
tussen circa 1851 en 1857 de lagere 
school. Maastricht heeft een stads-
armenschool en enkele katholieke 
scholen waar in die jaren circa 3000 
leerlingen gebruik van maken.3 Vra-
gen blijven er intussen genoeg. Hoe 
heeft hij als jongen van negen de 
dood van zijn vier jaar jongere zus-
je Maria Catharina verwerkt? Hoe 

heeft hij ervaren dat zijn moeder en pleegvader Leonard nog 
twee dochters krijgen? En hoe kijkt hij als puber naar zijn acht 
jaar oudere zus Elisabeth die in verwachting is en pas een jaar 
na de geboorte van haar kind trouwt met de vader? We kun-
nen er slechts naar gissen.
Op 1 juli 1857 komt er een einde aan de schooltijd van Nicolaas 
en begint hij als twaalfjarige te werken in de fabrieken van 
Petrus Regout.4 Hij zal dat zonder onderbreking bijna veer-
tig jaar volhouden. In 1864 vindt de inschrijving plaats in het 
lotingsregister van de Nationale Militie onder nummer 113. 
Hij wordt echter meteen uit hoofde van te zijn eenige wetti-
ge zoon van de dienst vrijgesteld.5 En dan is er het moment 
waarop hij met meer dan gewone belangstelling kijkt naar dat 
meisje met die mooie naam Helena ...

Voorgisteren ten tien ure ‘s avonds

Maastricht, 1847. Op donderdag 17 juni zet Willem Godding 
een fraaie handtekening onder zijn huwelijksakte. Hij is 21 jaar 
en als platteelbacker kan hij in zijn eigen onderhoud voorzien. 
Zijn zeven jaar oudere bruid Joanna Wesche verklaart niet te 
kunnen schrijven en heeft haar neef Johannes van Rijsselt, die 
zijn handtekening wel kan zetten, als getuige meegenomen.
In hun woning aan ’t Grachtje wordt ruim vier maanden na de 
huwelijksdag, op zondag 31 oktober om tien uur ’s avonds een 
dochter geboren. Twee dagen later gaat Willem naar het ge-
meentehuis om de ambtenaar te melden dat zijn dochter He-
lena zal heten. Wellicht vernoemd naar zijn acht jaar jongere 
zusje. De acte kan hij echter niet ondertekenen: hij verklaart 
niet te kunnen schrijven. Wat is er in die vier maanden tussen 
de fraaie handtekening en dit moment gebeurd? Een onge-
luk? Zijn hand verbrand bij de oven in de porseleinfabriek?
De zomer van 1849 brengt veel verdriet in het jonge gezin. 
Op zaterdag 28 juli overlijdt Willems moeder, Anna Catharina 
Ploumen. Twee dagen later overlijdt hij zelf. Hij laat een der-
tigjarige weduwe achter met een peuter van twee jaar. Wat 

2. Raamstraat circa 1920 gezien vanaf Van Hasseltkade richting Boschstraat. Beeldbank RHCL Maas-
tricht, nr. GAM 12430.

3. Handtekening Willem Godding. Huwe-
lijksakte Maastricht, 1847 nr. 57.
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kan Joanna anders dan werken nu de inkomsten uit de porse-
leinfabriek weggevallen zijn. Ze blijft aan ’t Grachtje wonen 
en neemt haar schoonzusje, de elfjarige Petronella Godding 
in huis. Mogelijk uit zorg voor het zusje van haar man dat bin-
nen twee dagen haar broer en haar moeder heeft verloren. 
Maar wellicht zijn er ook praktische overwegingen: Joanna is 
werkster6 en met Petronella heeft ze iemand in huis om op 
de kleine Helena te passen. De kans dat die in de jaren vijftig 
naar school gaat is redelijk groot. Ze kan namelijk schrijven en 
tijdens deze periode wordt in het bevolkingsregister geen be-
roep van haar vermeld.
In 1860 trouwt tante Petronella en dan zijn moeder Joanna en 
de intussen twaalfjarige Helena weer samen. Moeder werkt 
intussen als breidster, maar wat Helena op dat moment pre-
cies doet is onbekend. In deze periode staat ze in het bevol-
kingsregister als dagloonster. Van haar is pas op 16 juli 1874 
(ze is dan al acht jaar met Nicolaas getrouwd) een eerste con-
tract bij Petrus Regout & Co te vinden. Waar ze dus voor haar 
huwelijk dagloonster was blijft onduidelijk. Ze woont met 
haar moeder, die ongetrouwd blijft, o.m. in de Molenstraat en 
de Ruiterstraat. En dan is er het moment waarop ze beseft 
dat die jongen van Louis vaak naar haar kijkt en lacht; en ze 
zich realiseert dat ze dat wel prettig vindt ...

En hebben de contracterende partijen met ons 
getekend

Kennen Nicolaas en Helena elkaar van school? Of van het 
werk in de fabriek van Regout? Of zowel van het een als van 
het ander? Wellicht komen ze samen tot de ontdekking dat ze 
allebei hun vader, die ze niet hebben gekend, in hetzelfde jaar 
1849 hebben verloren. In ieder geval ontmoeten ze elkaar in 
het vroege voorjaar van 1866. Op dat moment twee nog jonge 
mensen van twintig en achttien jaar oud. De leef- en werkom-
standigheden van hun tijd maken dat ze snel volwassen zijn, 
maar de wet ziet hen nog als minderjarig. Na enkele maanden 
vertellen ze hun moeders dat ze moeten trouwen... Overigens 
in de negentiende eeuw een niet zelden voorkomende reden 
om in het huwelijk te treden. Geld om de leges te betalen is 
er niet, maar het in dit soort gevallen gebruikelijke Attest van 
Onvermogen zorgt ervoor dat aan de huwelijksvoltrekking op 
het Maastrichtse stadhuis voor hen geen kosten zijn verbon-
den.7 Zo staan ze in augustus van dat jaar met hun moeders 
en getuigen ten Raadhuize te Maastricht. Begrijpen ze de 
ambtelijke taal van de akte die voorgelezen wordt? Contrac-
terende partijen ... zijn zij dat? Ze tekenen allebei bescheiden 

met hun achternaam. Vervolgens is er in november het ver-
driet van twee doodgeboren meisjes, een tweeling, naamloos 
als NN ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Nicolaas en Helena deze ge-
beurtenis niet weggestopt hebben, maar daar met hun kinde-
ren over hebben gesproken. In ieder geval met dochter Anna 
Cornelia. Als gemeenteraadslid wijst zij in de vergadering van 
april 1928 op de wantoestanden in de glasfabriek in de negen-
tiende eeuw en de hoge sterftecijfers bij zuigelingen. Ze ver-
klaart zelf uit een gezin van twaalf kinderen te komen, waarin 
naast de twee levenloos geboren meisjes nog drie kinderen 
binnen enkele maanden na de geboorte overlijden.8

Nicolaas en Helena wonen circa een jaar bij moeder en 
schoonmoeder Joanna Wesche9 maar daarna volgt een lan-
ge reeks verhuizingen binnen het Boschstraatkwartier: de 
Stokstraat (1868), de Gubbelstraat (1869), de Boschsstraat 
(1869), de Varkensmarkt10 (1870), de Raamstraat (1871) en de 
Grachtstraat (1879). Het is – niet alleen in Maastricht – een 
veel voorkomend verschijnsel in deze tijd. Gezinsuitbreiding 
en de verdienste zijn bepalend voor wat je je als woonruimte 
kunt veroorloven. Intussen zijn er na elf jaar huwelijk in het ge-
zin van Nicolaas en Helena na de doodgeboren tweeling zeven 
kinderen geboren van wie er echter nog drie overleden zijn, 
alle drie hebben ze slechts enkele maanden geleefd. Kinder-
sterfte, er zijn in deze eeuw nauwelijks gezinnen die dat niet 
ervaren.

Overdag kunnen ze slapen...

De werk- en woonomstandigheden zijn verre van ideaal. Meer 
dan de helft van de bewoners van de wijk waar het gezin van 
Nicolaas woont, werkt in de fabrieken van Petrus Regout.11 
Sinds 1874 is met de initiatiefwet van Van Houten arbeid door 
kinderen beneden twaalf jaar verboden.
Formeel voldoet het bedrijf aan die wettelijke verplichting. 
Maar het lijkt wel of dat alles bij de directie van dit bedrijf 
nog niet is doorgedrongen. De parlementaire enquête naar 
de arbeidsomstandigheden in het Nederlandse bedrijfsleven 

4. Handtekeningen Nicolaas en 
Helena. Huwelijksakte Maas-
tricht, 1866 nr. 166.

5. De Maas bij Maastricht circa 1926. Links de huizen van Quartier-Amé-
lie. Op de achtergrond de spoorbrug. Beeldbank RHCL Maastricht, nr. 
GAM 10881.
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schetst een – ook voor die tijd – onthutsend 
beeld van de arbeidsverhoudingen in Maas-
tricht. Blijkens de verhoren heeft de familie 
Regout geen moeite met de mensonterende 
toestanden in het bedrijf. Op de conclusie 
van de enquêtevoorzitter dat jongens van 12 
tot 13 jaar zes nachten in de week niet op hun 
bed komen reageert Petrus Regout: En over-
dag kunnen zij slapen. Op de vraag of dat niet 
schadelijk is voor de ontwikkeling zegt hij: Een 
jongen loopt, als het glas gereed is, ermee 
naar de oven. Dat is geen zwaar werk, een 
jongen doet dat spelende. De voorzitter sug-
gereert vervolgens dat Regout kennelijk lang-
durige nachtarbeid door kinderen werk noemt 
dat spelenderwijs verricht wordt. Het simpele 
antwoord is: Ja!12

In zijn boek ‘Een eeuw modern kapitalisme’ schrijft Michael Ubachs met be-
trekking tot de broer van Petrus Regout: In zijn fabriek heerschte Louis Re-
gout met onbegrensde macht. Een arbeider dien hij eens op bijzondere wijze 
wilde straffen, gelastte hij een steen, die uit een oven was gevallen, er weer 
in te zetten. De man wees er op, dat dit toch in zoo’n hitte niet te doen was. 
‘Kan me niet donderen’, zeide Regout, ‘Je zet dien steen erin’. ‘Maar meneer, ik 
zou in dien oven dood kunnen blijven!’ ‘Kan me niet schelen’, herhaalde Regout. 
‘Plaats je den steen of...! Je hebt te kiezen’. ‘Ik zal het doen’, zei de arbeider, 
‘doch we zijn beiden katholiek; U zult me wel vergunnen, dat ik eerst ga biech-
ten.’ Toen liep hij weg. Regout was overtroefd...13 Het is hier niet de plek om 
uitgebreid in te gaan op de vele misstanden die via de enquête aan het licht 
komen, maar de citaten geven wel aan in welke omstandigheden Nicolaas en 
Helena hun werk moeten doen.

Elitearbeider?

Nicolaas ontwikkelt zich tot glasslijper; en ook op Helena’s personeelskaart 
wordt vermeld dat ze glasslijpster is. Ze werken dus op dezelfde afdeling. 
Volgens J.J.G. Luijten horen ze daarmee tot de elitearbeiders. Thijs van Vugt 
rekent de glasslijper, evenals de glasblazer, tot de geschoolde arbeiders.14 
Die konden wonen in Quartier-Amélie, een wijk met arbeiderswoningen die 
Pierre Regout vanaf 1880 vlakbij de spoorbrug over de Maas laat bouwen 
en vernoemt naar zijn vrouw. De buurt leverde een bijdrage aan de oplossing 
voor het grote tekort aan woningen. Maar binding van de arbeider was min-
stens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Die was immers op deze manier zowel 
voor beloning als voor een woning afhankelijk van het bedrijf. In de volksmond 
stond Quartier-Amélie, dat in 1944 getroffen werd door een bombardement 
en na de oorlog niet meer is opgebouwd, bekend als het Krejje Dörrep. Krejje 
staat voor de sintels waarmee de straten verhard waren. De kleine fabrieks-
wijk bestond uit tien parallel gebouwde huizenblokken zonder aparte straat-
namen met in totaal 74 woningen. De bewoners beschikten over drie kamers, 
een keuken en een zolder, terwijl de achtertuin redelijk diep was (circa negen 
meter) en als moestuin kon dienen.15 Voor drinkwater konden de bewoners 
gebruikmaken van een aantal waterputten. Over de huizen in Quartier-Amé-
lie meldt inspecteur Meisenhofen tijdens de parlementaire enquête van 1887 
dat ze regelmatig zijn ingericht en dat ze met twee kamers, een bovenkamer, 
een zolder en een afzonderlijk privaat zeer doelmatig zijn.16 Enkele woningen 
waren wat ruimer. Rond 1882 verhuizen Nicolaas en Helena met hun gezin 
naar één van de woningen, waarschijnlijk is dat dan al nummer 14. In die nieu-
we eengezinswoning wordt in september 1882 dochter Anna Cornelia gebo-
ren. Kennelijk is de woning zo nieuw dat de ambtenaar nog geen exact adres 
kan vermelden, want in de geboorteakte woont het gezin buiten de voor-
malige Boschpoort zonder nummer.17 Maar in 1886 en 1888, bij de geboor-
te-aangifte van dochter Pieternella en zoon Servatius schrijft de ambtenaar 
respectievelijk in hunne woning buiten de voormalige Boschpoort nummer 
veertien en in hunne woning Quartier-Amélie nummer veertien. De verschil-
lende beschrijvingen lijken erop te wijzen dat het even duurde voor de bena-
ming Quartier Amélie gemeengoed was geworden. Overigens moeten we het 
begrip elitearbeider niet naar huidige maatstaven beoordelen. Dochter Anna 
Cornelia vertelt in 1928 tijdens de al eerder genoemde raadsvergadering dat 
haar moeder Helena in drukke tijden van ’s morgens half zeven tot ’s nachts 
twaalf uur in de fabriek moest werken. Haar kind lag in een mand naast haar 
en moest tijdens het werk in de fabriek verzorgd worden.18 Zeker geen elitai-
re behandeling... In de al eerder genoemde enquête verklaart Petrus Regout 
op een desbetreffende vraag, dat in zijn bedrijf geen bewaarplaats is voor 

6. Handboekje Canisiuscongregatie. Collectie Evelien 
de Bruin.

7. Handboekje Canisiuscongregatie. Collectie Evelien 
de Bruin.
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kinderen. Zwangere en zogende vrouwen onderbreken meest-
al het werk voor enige tijd.19 Het feit dat Helena in totaal acht 
verschillende arbeidscontracten afsluit lijkt erop te wijzen dat 
ook zij met enige regelmaat thuis blijft.20 Overigens betekende 
dat natuurlijk ook dat de inkomsten wegvielen. Haar laatste 
contract eindigt op 28 februari 1888. Ruim een maand later, 
op 6 april, wordt jongste zoon Servatius geboren. Tijdens acht 
maanden zwangerschap heeft ze gewoon doorgewerkt...
Eind jaren tachtig verhuist het gezin van nummer 14 naar 
nummer 59. Wellicht was dat één van de ruimere woningen; 
geen luxe met acht kinderen onder wie vier tieners... In 1891 
verlaten ze echter Quartier-Amélie: ze gaan in de Boschstraat 
wonen en in 1894 volgt een verhuizing naar de Singelweg.21 
Naar de redenen kunnen we slechts raden. Gezien zijn sym-
pathie voor de socialistische vakbeweging is dit mogelijk een 
fase in Nicolaas’ leven waarin hij de binding aan zijn werkge-
ver losser wil maken.

Mannen en jongelingen van den werkenden stand

In 1871 wordt in Maastricht de Canisiuscongregatie22 opge-
richt voor mannen en jongelingen van den werkenden stand. 
Dit soort verenigingen waarin leken volgens bepaalde gelof-
ten en regels leefden, bestonden al sinds de zestiende eeuw. 
Meestal streng en uiterst gedisciplineerd geleid door een pa-
ter Jezuïet. Het initiatief voor de oprichting wordt genomen 
door enkele eenvoudige arbeiders: honderdveertig mannen 
en pater Van Meurs besluiten op donderdagavond 27 april tot 
de oprichting. De contributie zal 2½ cent per week bedragen. 
Bij het lidmaatschap hoort een handboekje en een medaille 
die iedere vergadering gedragen dient te worden. De leden 
krijgen een vast nummer, dat wil zeggen een aan de persoon 
verbonden nummer dat niet meer op een ander kon overgaan. 
In het bewaard gebleven handboekje van de dan zesentwin-
tigjarige Nicolaas Louis staat het nummer 71.23 Waarmee het 
bewijs geleverd lijkt te zijn dat hij er die avond bij is en tot de 
eerste leden behoort. Er heersen strenge regels en de sociale 
controle is niet gering. Er wordt bijgehouden wie de wekelijk-
se oefeningen en de Heilige Mis bijwonen: bij binnenkomst 
moet het persoonsnummer op een bord geschreven worden. 

De directie doet huisbezoek en zelateurs (ijveraars) houden 
in de gaten of de leden hun lidmaatschap wel serieus nemen. 
Op een processiekaars staat in 1886 (het jaar waarin de glas-
blazers bij Regout staken...): De Congregatie van den Z. Pe-
trus Canisius vraagt (...) voor den werkman in het algemeen: 
Tevredenheid met zijn staat. Eerbied voor zijn meerderen. 
Liefde voor den arbeid. Kracht en moed tegen de verleiding. 
Het is geen wonder dat Louis Regout de congregatie laat we-
ten alleen nog congregatieleden aan te willen nemen in zijn 
fabrieken... Waar vind je in een tijd van opkomend socialisme 
nog zulke ongevaarlijke werklieden? Werklieden die lid zijn 
van een vereniging die het wetenschappelijk socialisme ziet 
als de meest monsterachtige en gevaarlijke dwaling op gods-
dienstig gebied.24 Moeten we achter het lidmaatschap van Ni-
colaas opportunisme zien? Hoe kom ik er in het bedrijf verder 
mee? Hij is nog jong in de jaren zeventig, pas zesentwintig. De 
vraag is of hij vijftien jaar later - in 1886 - nog achter de princi-
pes van de congregatie staat. In die jaren heeft hij veel ellen-
de en onrechtvaardigheid gezien en groeit de sympathie voor 
die meest monsterachtige en gevaarlijke dwaling.

Een goede les...

De korte staking van de glasblazers in 1886 zal hij als glasslij-
per op enige afstand gevolgd hebben. Met cynisch genoe-
gen vertelt Petrus Regout in 1887 dat toen de stakers na 
enkele weken terug wilden komen we hen voor ons pleizier 
eene maand hebben laten wandelen. Pas daarna worden 
ze weer aangenomen. Op de vraag van de kennelijk verbijs-
terde voorzitter van de enquetecommissie of werknemers 
die een maand brodeloos zijn voor hem pleizier betekende, 
antwoordt Regout: Ja, dat was een goede les...25 In de jaren 
negentig vindt in Maastricht de oprichting van De Vergelding 
plaats, de vakvereniging voor glasslijpers. Ze sluit zich aan 
bij het NAS, het Nationaal Arbeidssecretariaat, een links ge-
oriënteerde koepelorganisatie van Nederlandse vakbonden. 
Daarmee krijgt De Vergelding, hoewel officieel een neutrale 
vereniging, al snel het stempel socialistisch opgedrukt. In deze 
periode vinden vele stakingen plaats: betere arbeidsomstan-
digheden en hogere lonen zijn de inzet. Op 20 september 1895 
leggen tachtig vrouwen in de aardewerkfabriek het uitzonder-
lijk zware werk neer. Een vergeefse actie want het gemiddelde 
dagloon van 86 cent wordt eerder verlaagd dan verhoogd.26

Op vrijdag 27 maart 1896 laat de directie van Petrus Regout 
& Co27 in de slijperij-afdeling de mededeling aanplakken dat 
een bewerking van het geslepen glas - de zogenaamde po-
tée-passeering - die eerst wel betaald werd vanaf die datum 
niet meer vergoed zal worden.28 De reden: met een betere 
kwaliteit van het werk is die extra handeling niet nodig! De 
glasslijpers ontkennen dit heftig en er volgt een staking van 
142 personeelsleden van de afdeling. Hoewel hij met een dag-
loon van gemiddeld circa ƒ2,5029 tot de beter betaalden hoort 
sluit ook Nicolaas zich bij de stakers aan. Het zal het begin 
zijn van een heftige en beslissende periode voor hem en zijn 
gezin. Enkele uren na het uitbreken van de staking worden alle 
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bestuursleden van De Vergelding door Regout ontslagen. Als 
de stakers zich achter de bestuursleden scharen ontstaat er 
naast de looneisen een principieel nieuwe reden om te volhar-
den in de werkonderbreking: het recht van vereniging geldt 
ook voor de arbeider, die aan zijn werkgever geen verant-
woording schuldig is voor zijn denkwijze op maatschappelijk 
en politiek gebied.30 De staking trekt landelijk veel aandacht 
en overal worden inzamelingen gehouden om de stakers te 
hulp te komen. Nicolaas en Helena delen mee in de 800 gulden 
die half april wordt ingezameld. Maar hoe lang kun je rondko-
men van ƒ5,50?31 Het NAS belooft financiële steun, evenals de 
Diamantbewerkersbond die een wekelijkse bijdrage toezegt.32

Mijn exploot doende ten zijnen woonhuize

Op 21 mei staat deurwaarder M.E. Klijnen voor Nicolaas’ wo-
ning aan de Singelweg. In ambtelijke taal wordt hem ontslag 
aangezegd, omdat tengevolge van het (...) vrijwillig verlaten 
van de fabriek (...) hij opgehouden heeft tot het personeel te 
behooren en alzo gehouden is de hem toebehorende gereed-
schappen te komen terugnemen.33 Dat gereedschap moet hij 
binnen twee dagen in de fabriek aan de Boschstraat opha-
len. Nicolaas krijgt een afschrift van het exploot; hij weet dat 
er geen weg terug is. Die dag gaat de deurwaarder eveneens 

langs bij elf collega’s van Nicolaas. Met dezelfde boodschap. 
Het ontslag van het twaalftal haalt de landelijke pers.34 Waar-
om krijgen alleen zij deze boodschap en niet alle stakers? Be-
tekent dit dat zij vooraan stonden in hun solidariteit met het 
bestuur van De Vergelding? En dat Regout, hoe de staking 
ook af zou lopen, deze groep werknemers in elk geval niet 
meer terug wilde nemen?35

In het fabrieksbevolkingsregister van De Sphinx eindigt Ni-
colaas’ contract op 30 maart 1896, de maandag na het begin 
van de staking. Als reden wordt aangetekend dat hij op die 
dag het werk gestaakt heeft.36 Opmerkelijk is de contract-
beëindiging van dochter Elisabeth: op dezelfde dag, 30 maart, 
als haar vader. Behoorde ze bij de kleine groep vrouwen die 
staakte en was ze daarmee solidair met haar vader?
Eind mei doet het bestuur van De Vergelding namens de 
stakers een poging om te onderhandelen. Maar het enige 
antwoord van de directie is op zaterdagavond 23 mei het 
ontslag van alle vrouwen en kinderen van de stakers!37 Daar-
mee wordt de leefsituatie voor veel gezinnen nog slechter. 
Het is een wonder dat slechts zeven stakers de moed op-
geven en het werk hervatten. Ze worden bij de fabriek in de 
Boschstraat uitgejouwd en kunnen slechts onder politiebe-
geleiding van en naar hun werk.38 De zomermaanden brengen 
geen enkele oplossing. De directie wil de looneisen wel inwil-

10. De Glasslijperij van de firma Regout circa 1890. Beeldbank RHCL Maastricht, nr. GAM 367.
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ligen en de stakers weer in dienst nemen, maar met uitzon-
dering van de zeven bestuursleden, wat onaanvaardbaar is 
voor de glasslijpers.39 Het NAS en de Diamantbewerkersbond 
doen met inzamelingen hun best de stakers te ondersteunen. 
Ook de bestuursleden van De Vergelding ontvangen giften 
voor hun leden. Maar juist daar gaat het mis.
Ze zetten personen op hun lijst die geen ondersteuning ont-
vangen, zelfs een doode en bevoordelen zo zichzelf. Als dat 
bekend wordt keren veel stakers zich verbitterd en teleur-
gesteld van de vakvereniging af.40 In november verdwijnt de 
hoop op een goede afloop. De paters-missionarissen willen 
bemiddelen, maar Regout & Co schat de stakingsmoeheid 
goed in en weigert elke concessie. Woensdagmorgen 3 no-
vember besluiten de glasslijpers naar de fabriek te gaan 
om de lijst van werkwilligen te tekenen.41 Slechts een paar 
glasslijpers besluiten dat niet te doen.
De wraak der Regouts was toomeloos. Een nooit geëvenaar-
de terreur brak los. Velen vluchtten uit de stad naar België, 
Duitschland en Holland.42 Veel stakers en sympathisanten 
worden ontslagen, Nicolaas heeft die boodschap al in mei 
gekregen. Dochter Anna Wijnandts-Louis verklaart in de al 
eerder genoemde raadsvergadering in 1928 dat ook haar 
vader het slachtoffer werd van de wraak der Regouts. De te-
leurstelling moet onvoorstelbaar groot geweest zijn: zeven 
maanden lang ben je onder de slechtst denkbare omstandig-
heden solidair met een bestuur dat zich geld toeëigent uit de 
stakingskas... Na ruim 38 dienstjaren staat Nicolaas op straat. 
Het gehoorzame en gezagsgetrouwe lid van de Canisiuscon-
gregatie en de latere staker en sympathisant van de socialis-

tische beweging... is er een grotere tegenstelling denkbaar? 
Hoe ze rond moeten komen blijft onduidelijk. Maar omdat 
ze niet meer in het Quartier-Amélie wonen blijft een woning-
uitzetting hen bespaard.

Enkele reis Maastricht-Leerdam

Van hun zeven kinderen die nog in leven zijn, zijn er op dat 
moment al drie getrouwd. Alleen Nicolaus, Anna Corne-
lia, Pieternella en Servatius zijn nog thuis, respectievelijk, 
achttien, vijftien, elf en negen jaar. In juli 1897 heeft zoon Ni-
colaus het kennelijk wel gezien in Maastricht. Hij vertrekt 
naar Leerdam waar voor een glasslijper ook werk te vinden 
is. Ruim een maand later koopt vader Nicolaas vier enkeltjes 
Maastricht-Leerdam: voor zijn vrouw Helena en de kinderen 
Anna Cornelia en Servatius. De getrouwde kinderen blijven 
in Maastricht achter, evenals de elfjarige Pieternella. Zij volgt 
pas in mei van het jaar daarop. Wellicht heeft ze haar school af-
gemaakt en even bij haar oudere broer of zussen gewoond. Van 
het zuidelijke Maastricht naar Holland... het moet een hele stap 
geweest zijn, een wereld van verandering. Van het rooms-ka-
tholieke Maastricht met zijn enorme kerkgebouwen naar het 
overwegend protestantse Leerdam waar in de Nieuwstraat 
een klein kerkgebouw voor de rooms-katholieke gemeenschap 
staat.43 Maar het is de vraag hoe trouw het gezin vanuit hun wo-
ning aan de Meent de diensten daar heeft bezocht.
Nicolaas werkt tot zijn overlijden als glasslijper in de Glasfa-
briek Leerdam. De werkomstandigheden zijn mogelijk wat 
gunstiger dan in Maastricht. Het kon ook moeilijk slechter... 

11. De Meent Leerdam circa 1910. Ansichtkaartencollectie W. G. Louis.
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In de bovengenoemde parlementaire enquête van 1887 ko-
men ook de arbeidsomstandigheden in de Leerdamse glasfa-
brieken aan de orde. Ook daar, blijkt uit de verhoren, moeten 
jongens nog bij honderd graden in de koeloven kruipen. De ge-
neeskundige dr. B. Carstens plaatst daar echter de opmerking 
bij dat in de witglasfabriek van Nieuwenhuizen en Mijnssen 
een toestel is aangebracht waardoor dit niet meer noodig is. 
Hij voegt eraan toe dat de firma voor hare werklieden nog al 
veel doet. Zij hebben o.a. een ziekenfonds opgericht voor hun-
nen werklieden en ze verzekerd tegen invaliditeit.44

In Leerdam krijgen glasblazers de gelegenheid om ’s avonds 
na het werk zelf te experimenteren met glas; met gekleurd 
glas worden dierfiguurtjes geblazen. En door de glasmakers 
wordt veel gezongen. Als de wind gunstig was kon men hen 
aan de overkant van de Linge, in Heukelum horen zingen...45 
Na alles wat Nicolaas en Helena in Maastricht hebben meege-
maakt moet dat een vreemde ervaring geweest zijn. Op zater-
dag 27 juni 1903 viert Leerdam feest ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig bestaan van de Glasfabriek. Te 10 ure staak-
ten alle werklieden hun werk teneinde thuis zich in feestge-
waad te steken.46 De gehele zaterdag vrij ging kennelijk toch 
te ver... Voor de jeugd worden ’s middags volksfeesten geor-
ganiseerd: naast Mastklimmen en Driebeenwedloopen voor 
Mannen vinden we onder meer Muilenloopen en Koekhappen 
voor Meisjes op het programma. Er worden na afloop 86 prij-
zen uitgereikt waaronder veertien zilveren horloges.47 Nico-
laas en Helena zien dat ook hun kinderen Servaas (Servatius, 
generatie VI-12) en Nel (Pieternella, generatie VI-11) bij de win-
naars horen. De kranten berichten met lovende woorden over 
de zorg van de directie voor de arbeiders.48

De gedachten van Nicolaas zullen ongetwijfeld teruggegaan 
zijn naar de directie in Maastricht... Toch moet het voor Ni-
colaas een déjà vu geweest zijn als in 1904 de glasblazers in 
Leerdam staken vanwege een loonsverlaging van 15 tot 18 
procent... Een staking die uiteraard tot gevolg heeft dat ook 
andere beroepsgroepen binnen het bedrijf hun werk niet kun-
nen doen; de zogenaamde gedwongen stakers. De staking, 
die drie maanden duurt, levert uiteindelijk niets op.49 En ook 
dat heeft Nicolaas eerder meegemaakt...
Tussen 1901 en 1906 trouwen de kinderen Nicolaus, Anna Cor-
nelia en Pieternella in Leerdam. Anna Cornelia keert in april 
1907 met haar gezin terug naar Maastricht. Daar zet ze zich 
in voor de vrouwenbeweging en de SDAP, later de PvdA voor 
welke partijen zij bijna dertig jaar in de Maastrichtse gemeen-
teraad actief is. Vanuit haar persoonlijke ervaringen is zij daar 
een warm pleitbezorgster voor de rechten van de vrouw en 
de arbeider.50 Vader Nicolaas, die trots zou zijn geweest op 
zijn dochter, maakt dit echter niet meer mee. Kort na haar 
vertrek overlijdt hij, op woensdag 19 juni 1907, 62 jaar oud. In 
januari 1908 verhuist Helena naar Maastricht. Toch heimwee? 
De keus tussen de kinderen in Maastricht en die in Leerdam 
moet moeilijk geweest zijn. In mei van dat jaar overlijdt ze op 
zestigjarige leeftijd. Voor de kinderen Nicolaus, Pieternella 
en Servatius is ook Leerdam geen eindstation. In de loop van 
de twintigste eeuw verhuizen ze naar Schiedam waar we hen, 

maar ook hun kinderen en kleinkinderen in de glasindustrie 
terugvinden. Maar dat is weer een ander verhaal...51

Stamreeks

In de nevel van namen die voor 1800 in de kerkelijke registers 
opduiken komen we bij Aegidius (Gilles) de volgende achter-
namen tegen: Lowie, Lowies, Lowij, Lowijs, Lowis, Louie, Lou-
wi, Louwis, Loweij, Louijs; en bij zijn echtgenote Ida (Ide): Tho-
mass, Thomis, Thoma, Toms, Tomes en Thomas. Soms lijken 
die namen meer te zeggen over de manier waarop ze bij de 
inschrijving werden uitgesproken. De familienaam Louis komt 
ook voor over de grens met België en Duitsland. Een relatie 
met deze stamreeks is vooralsnog niet aan te tonen.

Generatie I
Aegidius Lowie, leeft circa 1698, trouwt Catharina Becké.52

Uit dit huwelijk:
1.  Aegidius, volgt II.
(2.  Catharina, begraven Maastricht 15 september 1702 vanuit 

de Christihuystraet.)53

Generatie II
Aegidius/Gilles54 Lowie/Lowij, gedoopt Maastricht 5 juli 1698, 
begraven Maastricht 19 december 1776, trouwt Maastricht 4 
februari 1717 Ida Thomass(en), geboren Maastricht 169455, be-
graven Maastricht 16 november 1772. Zowel Aegidius als Ida 
wonen bij hun overlijden in het Christusstraetje56.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Catharina Lowis, gedoopt Maastricht 7 april 1717.
2.  Maria Ida Lowies, gedoopt Maastricht 15 februari 1719.
3.  Aleijd Loweij, gedoopt Maastricht 30 juli 1720.
4.  Anna Joseph Lowij, gedoopt 19 maart 1722.
5.  Joanna Lowijs, gedoopt Maastricht 19 augustus 1723.
6.  Marie Joseph, geboren ca 1725, overleden Maastricht 29 

maart 1805, trouwt François Wynants.
7.  Johan Henricus, volgt III.
8.  Aegidius Louie, gedoopt Maastricht 16 maart 1729.
9.  Maria Catharina Louwis, gedoopt Maastricht 25 septem-

ber 1733, begraven Maastricht 14 februari 1734 vanuit het 
Cristestraetie.

10.  Lambert Louwi, gedoopt Maastricht 2 december 1735.

Generatie III
Johan Henricus (ook Jean Henri) Louwy/Louis, geboren Maas-
tricht cira 172857, overleden Maastricht 4 december 1801, 
trouwt Maastricht 26 november 1769 Anna Pieters, geboren 
ca 1730, overleden Maastricht 2 oktober 1809, dochter van 
Servais Pieters en Marie van Siggen.

Uit dit huwelijk:
1.  Matthaeus, gedoopt Maastricht 4 september 1771, be-

graven 11 september 1771 vanuit het Christusstraetie.
2.  Lambert(us) Louis, volgt IV.
3.  Anna Catharina, gedoopt Maastricht 17 augustus 1777, 

fruitverkoopster, overleden Maastricht 4 juli 1857.58
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Generatie IV
Lambert(us) Louis, gedoopt Maastricht 5 januari 1774, leidek-
ker59, overleden Maastricht 2 mei 1817, trouwt Maastricht 14 
mei 1797 Catherina Simons, gedoopt Maastricht 16 mei 1774, 
breister, overleden Maastricht 30 september 1834, dochter 
van Theodore Simons en Joanna (Jeanne) Housingen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jean Henri Lambert, gedoopt Maastricht 17 september 

1797, overleden Maastricht 11 juli 1867, trouwt Maastricht 
2 januari 1824 Elisabeth Piets, geboren Borgharen circa 
1795, dochter van Pieter Pietsen en Maria Cornelia Piters.

2.  Jean, gedoopt Maastricht 29 juli 1799.
3.  Susanne, geboren Maastricht 17 juli 1801, overleden Maas-

tricht 20 oktober1866, trouwt Maastricht 10 september 
1829 Christiaan Bours, geboren Slenaken 22 februari 1804, 
overleden Maastricht 9 januari 1883, zoon van Johannes 
Wilhelmus Bours en Maria Catharina Mullenders.

4.  Marie Joseph, geboren Maastricht 23 mei 1804, breister, 
overleden Maastricht 24 november 1887, trouwt Maas-
tricht 16 juli 1846 Jacobus Gutz, dagloner, geboren Maas-
tricht 19 november 1805, overleden Maastricht 11 septem-
ber 1888, zoon van Gerard Gutz en Maria Catschmans, 
weduwnaar van Helena Peix.

5.  Anne Catherine, geboren Maastricht 16 mei 1806, overle-
den Maastricht 1 juni 1808.

6.  Sophie, geboren Maastricht 25 oktober 1808, dagloonster, 
overleden Maastricht 14 december 1875, trouwt Maas-
tricht 8 februari 1844, Jan van Lijf, geboren Maastricht 
circa 1804, dagloner, overleden Maastricht 31 december 
1865, zoon van Jan van Lijf en Maria Catharina Gulikers.

7.  Jan Lodewijk (geboren als Jean Louis Louis), volgt V.
8.  Lambert, geboren Maastricht 22 mei 1813, dagloner, over-

leden Maastricht 16 september 1854, trouwt 4 november 
1841 Elisabeth Cramer, geboren Maastricht 26 januari 1820, 
groentevrouw, overleden Maastricht 18 september 1855, 
dochter van Joannes Cramer en Anna Catharina Kraus.

9.  Anna Christina Hubertina, geboren Maastricht 14 mei 
1816, dienstmeid, overleden Maastricht 22 juli 1849, 
trouwt Maastricht 9 april 1839 Christoffel Biesmans, ge-
boren Maastricht 4 september 1807, hovenier, overleden 
Maastricht 2 september 1875, zoon van Jacobus Biesmans 
en Maria Sophia Blom.

Generatie V
Jan Lodewijk Louis, geboren Maastricht 25 maart 1811, overle-
den Maastricht 13 januari 1849, dagloner, trouwt Maastricht 3 
maart 1836 Suzanna Leenkens (ook: Linkens), geboren Maas-
tricht 14 juni 1816, overleden Maastricht 31 mei 1897, dochter 
van Jacobus Leenkens en Maria Elisabeth Pluijm, hertrouwt 
Maastricht 22 april 1852 Leonard Konsten, geboren Nieu-
wenhagen 23 augustus 1816, werkman, overleden Maastricht 
23 januari 1869, zoon van Leonard Konsten en Johanna Maria 
Janssen, weduwnaar van Maria Joseph Vogt.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, geboren Maastricht 6 augustus 1837, fabrieks-

werkster, overleden Maastricht 24 april 1908, trouwt 
Maastricht 8 januari 1862 Gilles Hubertus van Rijsselt, ge-
boren Maastricht 7 maart 1836, bleeker, overleden Maas-
tricht 22 mei 1891, zoon van Jacobus van Rijsselt en Anna 
Cornelia Moermans.

12. Maastricht eert het eerste vrouwelijk raadslid, Anna Cornelia 
Wijnandts-Louis met een plaquette waarin haar foto is verwerkt in het 
trappenhuis vlakbij de huidige raadzaal. Foto Tom Bezemer.

13. Doopinschrijving van Aegidius op 5 juli 1698. Op de zwaar bescha-
digde bladzijde lezen we: 'baptizatus est egidius filius egidij lowie et ca-
tharina becké suscept[ores] lambertus scherpontier et joanna peeters' 
oftewel 'is gedoopt Egidius zoon van Egidius Lowie en Catharina Becké. 
Doopheffers: Lambertus Scherpontier en Joanna Peeters'.
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2.  Jacobus, geboren Maastricht 15 februari 1840, overleden 
Maastricht 11 juni 1841.

3.  Anna, geboren Maastricht 16 juni 1842, breister, overleden 
Maastricht 9 december 1906, trouwt Maastricht 3 febru-
ari 1864 Nicolaas Poolmans, geboren Maastricht 23 sep-
tember 1843, porseleinwerker, overleden Maastricht 8 
december 1888, zoon van Leonardus Poolmans en Joanna 
Fraiquin.

4.  Nicolaas, volgt VI.
5.  Catharina, geboren Maastricht 2 maart 1848, overleden 

Maastricht 7 maart 1848.
6.  Maria Catherina, geboren Maastricht 19 maart 1849, over-

leden Maastricht 11 september 1854.

Generatie VI
Nicolaas Louis, geboren Maastricht 22 mei 1845, glasslij-
per bij Petrus Regout & Co en Glasfabriek Leerdam, over-
leden Leerdam 19 juni1 907, trouwt Maastricht 22 augustus 
1866 Helena Godding, geboren Maastricht 31 oktober 1847, 
glasslijpster bij Petrus Regout & Co, overleden Maastricht 21 
mei 1908, dochter van Willem Godding en Joanna Wesche.
Uit dit huwelijk:
1.  Levenloos geboren meisje, Maastricht 16 november 1866.
2.  Levenloos geboren meisje, Maastricht 16 november 

1866.60

3.  Wijnandus, geboren Maastricht 4 februari 1868, overle-
den Maastricht 17 juli 1868.

4.  Maria Joanna Hubertina, geboren Maastricht 7 maart 
1870, glasslijpster bij Petrus Regout & Co, overleden 
Maastricht 8 oktober 1945, trouwt Maastricht 5 april 1893 
Nicolaas Cornelis van Geleen, geboren 14 februari 1871, 
overleden Maastricht 2 januari 1906, zoon van Joannes 
van Geleen en Johanna Maria Anna Catharina Horsmans.

5.  Gilles Hubertus, geboren Maastricht 28 mei 1872, overle-
den Maastricht 28 december 1872.

6.  Antoon, geboren Maastricht 13 maart 1874, opperman 
bij de Sphinx, overleden Maastricht 8 december 1949, 
trouwt Maastricht 24 februari 1892 Maria Helena Tie-
lemans, geboren Maastricht 16 januari 1874, overleden 
Maastricht 31 december 1966, dochter van Nicolaas Tiele-
mans en Maria Gertrudis Philomena Bijlders.

7.  Elisabeth, geboren Maastricht 15 november 1875, glasslijp-
ster bij Petrus Regout & Co, overleden Maastricht 9 febru-
ari 1946, trouwt Maastricht 11 april 1894 Hubertus Joannes 
van Hoorn, geboren Maastricht 1 januari 1875, aardewerker, 
overleden Maastricht 20 december 1929, zoon van Wilhel-
mus van Hoorn en Maria Louisa Veldman.

8.  Guillaume, geboren Maastricht 18 april 1878, overleden 
Maastricht 26 december 1878.

9.  Nicolaus, geboren Maastricht 6 december 1879, aardewer-
ker bij Petrus Regout & Co en glasslijper bij Glasfabriek Leer-
dam, overleden Schiedam 9 oktober 1938, trouwt Leerdam 
12 april 1901 Hendrika Willemina van Os, geboren Leerdam 13 
februari 1880, overleden Schiedam 17 december 1965, doch-
ter van Adrianus van Os en Willemina Geertruida Planken.

10. Anna Cornelia, geboren Maastricht 15 september 1882, 
gemeenteraadslid te Maastricht tussen 1920 en 1949 
voor SDAP en PvdA, overleden Maastricht 23 december 
1957, trouwt Leerdam 1 september 1906 Johannes Baptist 
Wijnandts, geboren Maastricht 11 november 1878, glasslij-
per, overleden Maastricht 19 maart 1941, zoon van Joan-
nes Wijnandts en Maria Anna Judith Tange.

11.  Pieternella, geboren Maastricht 20 januari 1886, overle-
den Schiedam 2 oktober 1958, trouwt Leerdam 3 augus-
tus 1906 Leendert Clements, geboren Leerdam 23 april 
1886, glasblazer/stoker, overleden Schiedam 13 juli 1952, 
zoon van Gerrit Clements en Wijntje Huigen.

12.  Servatius, geboren Maastricht 6 april 1888, glasslijper 
bij Glasfabriek Leerdam, overleden Schiedam 1 juni 1958, 
trouwt Leerdam 14 januari 1908 Johanna Berta Kaebisch, 
geboren Amsterdam 6 juni 1886, overleden Schiedam 8 
januari 1960, dochter van Roman Wilhelm Teodor Kae-
bisch en Gerritje Amesz.
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* Doop-, Trouw- en Begraafregisters Maastricht, met name 
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Noten
1. BR Maastricht 1850-1860.
2. De ‘Wet houdende maatregelen tot het tegen-

gaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing 
van kinderen’ op initiatief van Samuel van 
Houten, beter bekend als het Kinderwetje van 
Van Houten uit 1874, verbood kinderen tot twaalf 
jaar in fabrieken te werken. Het verbod was 
‘niet toepasselijk op huiselijke en persoonlijke 
diensten en op veldarbeid’.

3. ‘Gemeenteverslag Maastricht 1851’, geciteerd bij 
Jansen blz. 546/547.

4. Gegevens uit ‘Het personeel van Petrus Regout 
en Co op 1 januari 1880’, Van Vugt-Excelbestand I.

5. BS Maastricht huwelijksakte 166 dd 22.8.1866, 
huwelijksbijlagen.

6. BR Maastricht 1850-1860.
7. BS Maastricht huwelijksakte 166 dd 22.8.1866, 

huwelijksbijlagen.
8. Luijten, blz. 101. Anna Cornelia (generatie VI-10) is 

in 1920 het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid 
in Maastricht. Ze vervult die functie - eerst 
voor de SDAP, later voor de PvdA - tot 1949. In 
voorbereiding is een publicatie over haar door 
Catharina Eijs te Maastricht.

9. BR Maastricht 1860-1880.
10. De naam Varkensmarkt is in 1919 veranderd in 

Sint Antoniusplein op verzoek van de Zusters 
van het Arme kind Jezus die hier een school en 
een pensionaat hadden; ze vonden de naam 
schadelijk voor hun reputatie. Als gevolg van 
stadsvernieuwing verdween het plein en werd de 
naam veranderd in Antonietenstraat. (Website 
Mestreechter Steerke en RHCL).

11. Van Vugt, blz. 86.
12. Enquête, blz. 208.
13. Ubachs, blz. 78.
14. Van Vugt, blz. 88/89.
15. Maaspost, juli 2009.
16. Enquête, blz. 105.
17. Geboorteakte Maastricht 751 dd 6.9.1882.
18. Luijten, blz. 101/Gemeenteblad 1928.
19. Enquête, blz. 212.
20. Gegevens uit ‘Het personeel van Petrus Regout 

en Co op 1 januari 1880’, Van Vugt-Excelbestand 
I. Van Vugt noemt op blz. 66 zwangerschap en 
moederschap als redenen voor de kortlopende 
contracten.

21. BR Maastricht 1880-1890 en 1890-1920.

22. Ruth en Spauwen, blz. 16. Alle gegevens en cita-
ten zijn uit dit boek; van de congregatie is geen 
archief bekend.

23. Handboekje en medaille zijn via zoon Nicolaus 
(generatie VI-9) in de familie bewaard gebleven.

24. Ruth en Spauwen, blz. 76-80.
25. Enquête, blz. 212. In de schriftelijke weergave van 

het verhoor is het woord pleizier gecursiveerd; 
wellicht om de toon en de gemoedstoestand van 
de voorzitter te duiden.

26. Suzanne Reuver, ‘Vrouwen der fabriek, staakt 
het werk!’ (www.geschiedenisbeleven.nl).

27. Hoewel het logo met de liggende Sphinx al in 
1883 officieel geregistreerd is als fabrieksmerk 
wordt pas in 1899 de naam veranderd in ‘De 
Sphinx, v/h Petrus Regout & Co’, Van Vugt, blz. 
45.

28. Ubachs, blz. 112.
29. De Tijd, 2.4.1896. Omgerekend naar 2016 is dat 

circa €1050 per maand.
30. Nieuwsblad van het Noorden, 2.8.1896.
31. Wanneer er na zeven maanden staking in decem-

ber 1896 verantwoording wordt afgelegd van de 
ingezamelde en uitgekeerde gelden is er sprake 
van ƒ14.000 totaal. (Algemeen Handelsblad, 
15.11.1896) Met een ruwe rekensom zou dat, om-
gerekend naar de koopkracht in 2016, circa €250 
per maand per staker zijn. Dat betekent dus met 
een groot gezin schrijnende armoede.

32. Nieuws van de Dag, 7.5.1896.
33. SHCL, EAN 1012, inv. nr. 1132, ‘Deurwaardersex-

ploot’ dd 21.5.1896.
34. De Tijd, 25.5.1896.
35. In het archief van De Sphinx is dit het het enige 

deurwaardersexploot uit de stakingsperiode.
36. SHCL, EAN 1015, inv. nr. 7, ‘Fabrieksbevolkingsre-

gister’ 1885-1900.
37. De Standaard, 29.5.1896.
38. Algemeen Handelsblad, 28.8.1896.
39. Nieuwsblad van het Noorden, 2.8.1896.
40. Nieuwsblad van het Noorden, 11.11.1896, Alge-

meen Handelsblad, 15.11.1896 en 19.11.1896.
41. Nieuwsblad van het Noorden, 7.11.1896.
42. Ubachs, blz. 112 e.v.
43. Schreurs: de kerk wordt in 1855 ingewijd.
44. Geciteerd bij Blom, blz. 110 e.v.
45. Van der Kley-Blekxtoon, blz. 15, 16.
46. Van Gent, blz. 209.

47. Van Gent, blz. 310 e.v.
48. Uit: ‘Feest in Leerdam’.
49. Blom, blz 115 e.v.
50. Luijten, blz. 104-109; zie ook noot 8.
51. Kleinzoon en naamgenoot Nicolaas Louis (Leer-

dam 5 november 1903 – Schiedam 16 juli 1997) 
was eveneens glasslijper en vanaf halverwege 
de twintigste eeuw adjunct-directeur bij Pieter-
man-Glas-Schiedam. Van hem zijn diverse kundig 
geslepen voorwerpen bewaard gebleven.

52. In het rooms-katholieke Begraafboek deel 38, 
blad 103 komt een Catharina Becker voor die 
op 31 augustus 1765 wordt begraven en in de 
Capucynestraet woonde.

53. Volgens het rooms-katholieke Begraafboek deel 
36, blad 273 wordt Catharina, filia Egidii Louijs 
op 15 september 1702 begraven. Egidius woont 
dan in de Christihuystraet. Catharina zou een zus 
van Aegidius kunnen zijn.

54. Gilles is de verkorte vorm van Aegidius (‘Voorna-
menbank Meertensinstituut’).

55. In 1694 wordt twee keer een Ida Thomassen/
Thomis gedoopt. Op 19 september als dochter 
van Petrus Thomis en Anna Catherina Mertens 
(Doopboek Sint Catharinakerk deel 16, blz 64); 
en op 13 december als dochter van Joannis 
Thomassen en Anna Catherina Houwaerts 
(Doopboek Sint Catharinakerk deel 16, blz 70).

56. Het Christusstraatje lag tussen de Grachtstraat 
en de Sint Anthoniusstraat. In het laatste kwart 
van de twintigste eeuw verdwijnt de straat bij 
de vernieuwing van het Boschstraatkwartier. 
(Maastrichtdigitaal.com)

57. Een doopinschrijving is vooralsnog niet te 
vinden. Zijn overlijdensakte vermeldt dat hij 73 
jaar is, echtgenoot van Anna Pieters en de zoon 
van Gilles (zie noot 54) Louis en Ide Thomassen.

58. BR Maastricht 1850-1860: Anna Catharina is 
ongehuwd, woont op de Grachtstraat en is 
fruitverkoopster.

59. In de geheel in het Frans opgestelde geboor-
teakte van dochter Sophie staat vader Lambert 
vermeld als couvreur (=leidekker). Het gezin 
woont dan in de Rue du Fossé (= Grachtstraat).

60. In de na elkaar opgemaakte overlijdensakten 
958 en 959 is sprake van levenloos geboren kin-
deren; de tweeling is van het vrouwelijk geslacht.

* Fabrieksbevolkingsregisters negentiende eeuw (SHCL), Ar-
chief De Sphinx, geraadpleegd via de excelbestanden beho-
rend bij het proefschrift van Thijs van Vugt (Zie Literatuur).

* Krantenbank Delpher/KB.
* Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL), Archief 

De Sphinx, voorheen Petrus Regout & Co, EAN 1012/1015.

* Regionaal Historisch Centrum Maastricht (RHCL): Akten 
Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR).
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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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CAROLA VAN BALKOM

Eerste stap op weg  
naar een familiegeschiedenis, 

Litjens – Faassen
Een eerste stap op weg naar een familiegeschiedenis is het verzamelen van foto’s 
en familiepapieren, gevolgd door onderzoek in de akten van de burgerlijke stand, 
bevolkingsregisters en de doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken. Met behulp van 
de zo verkregen gegevens zijn overzichten en schema’s te maken en ontstaat een eerste 
beeld van Wilhelmus Hubertus Litjens en zijn vrouw Johanna Maria Gabriëla Faassen.

Wilhelmus Hubertus Litjens en Johanna Maria Gabriëla Faas-
sen, zijn mijn overgrootouders. Lange tijd wist ik niet hoe zij er 
uit zagen, pas een jaar geleden kreeg ik van beiden een pas-
foto onder ogen. Eindelijk had ik een beeld bij hen. Maar wie 
waren zij nu eigenlijk?
Wilhelmus Hubertus Litjens werd geboren in Wanssum op 
24 juli 1886. Hij was het vierde kind uit het gezin van Peter 
Hendrikus Litjens en Jacoba Hubertina Vissers. Vermoede-
lijk werd hij geboren in het huis dat destijds werd aangeduid 
met ‘B3’ te Wanssum. Daar heeft hij in ieder geval gewoond 
volgens de burgerlijke stand, totdat hij op 22 november 1905 
naar Sittard ging. Waarom hij ging, is onbekend, maar op 30 
maart 1906 kwam hij weer terug naar Wanssum. Ditmaal 
woonde hij, vermoedelijk nog met zijn familie, in het huis ‘B66’. 
Enige tijd later, op 26 oktober 1906, ging hij weer opnieuw 
naar Sittard. En in 1907 keerde hij weer terug naar Wanssum. 
Hadden deze verhuizingen iets van doen met zijn opleiding? 
Volgens zijn persoonskaart was hij namelijk leerling aan de 
landbouwschool.
In 1921 besluit Wilhelmus naar Venray te trekken, waar hij eni-
ge tijd als ‘kostganger’ woont op het adres ‘C12’. In de plaatsen 
Mierlo en Deurne heeft hij ook enige tijd gewoond. De volgen-
de plaats die Wilhelmus aandoet, is Son. Wat hem naar Son 
brengt, is onbekend, maar hopelijk was het de liefde. Hij leert 
daar Johanna kennen en trouwt met haar op 10 juni 1930 te 
Son en Breugel. Wilhelmus is dan al 43 jaar, terwijl zijn bruid 
‘pas’ 33 jaar is. Volgens zijn huwelijksakte was Wilhelmus land-
bouwer van beroep. Zijn beide ouders waren toen al overle-
den, zij zijn dus geen getuige geweest van het huwelijk. Onder 
de akte is de handtekening van Wilhelmus terug te vinden.
Enige tijd na zijn huwelijk, besluiten Wilhelmus en zijn vrouw 
naar Sint-Oedenrode te verhuizen. Wellicht wachtte daar een 
betere baan op hem, want zijn beroep in het bevolkingsregis-

ter aldaar was tuinier. Wilhelmus overleed op 17 mei 1956 te 
Sint-Oedenrode, om 1 uur. Bij zijn overlijden was hij ‘slechts’ 
69 jaar. Zijn vrouw was toen al overleden.

Johanna Maria Gabriëla Faassen werd geboren te Son op 18 
maart 1897, om 17:00 uur. Zij was het eerste kind van Johan-
nes Faassen en Maria van de Gevel. Na Johanna, zouden nog 
vijf kinderen geboren worden. Johanna werd waarschijnlijk 
geboren in het huis dat destijds ‘A87’ te Son als adres had. 
Johanna verblijft enige tijd in Tongelre, maar keert toch weer 
terug naar Son.
Na enige tijd in Mierlo gewoond te hebben, trouwt ze in Son 
met Wilhelmus, waarna ze na enige tijd in Sint-Oedenrode 
gaan wonen. Ook haar handtekening is terug te vinden in de 
huwelijksakte.

In Sint-Oedenrode worden twee dochters geboren, waarvan 
de oudste mijn grootmoeder is. Op 5 oktober 1954 om kwart 
over een overleed Johanna.
In Sint-Oedenrode worden twee dochters geboren, waarvan 
de oudste mijn grootmoeder is, op 5 oktober 1954 overleed zij.
Mocht u correcties of aanvullingen hebben op bijgaande 
kwartierbladen, dan verneem ik dat uiteraard graag. Ook 
wanneer mensen overeenkomstige voorouders hebben, of fo-
to's van hen, kom ik graag in contact.

1. Handtekeningen onder de hu-
welijksakte
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8 9 10 11

4 5

2

1

Peter
Litjens

zn. van
Mathias 
Litjens

en
Anna Maria 

Heutmaeckers

landbouwer 1852

ged. Venray 
21 mei 1780
ovl. Venray 

30 januari 1852

Margaretha
Volleberg

dr. van
Wilhelmus 
Volleberg

en
Maria 

Verblact

akkervrouw 1866

ged. Venray 
28 juni 1788
ovl. Venray 

24 aug 1866

Joannes
Rutten

zn. van
Gerardus 

Rutten
en

Gertrude 
Henckes

landbouwer 1868

ged. Bergen 
28 mei 1794

ovl. Wanssum 
5 februari 1868

Catharina
Reijnen

dr. van
Peter 

Reijnen
en

Helena 
Janssen

landbouwerse 1841

ged. Maashees en 
Overloon 

30 augustus 1793
ovl. Wanssum 

1 juli 1841

Henricus
Vissers

zn. van
Joannes 
Vissers

en
Joanna 

Schreurs

cultivateur 1813
akkerman 1823
wethouder 1871

ged. Blitterswijck 
23 maart 1786

ovl. Meerlo 
7 mei 1871

Maria Catharina 
Boeksteger

dr. van
Gosuin 

Boeksteger
en

Agnes 
Kempkens

akkervrouw 1866

ged. Vossum (D) 13 
juni 1792

ovl. Meerlo 10 
november 1866

Gerardus
Peters

zn. van
Petrus 
Peters

en
Helene

Janssen

akkerknecht 1823

ged. Meerlo 
8 oktober 1792

ovl. Broekhuizenvorst
14 december 1859

 Jacoba 
Lenssen

dr. van
Gerardus 
Lenssen

en
Petronella 

Peeters

akkervrouw 1839

ged. Baarlo 
29 november 1787

ovl. Meerlo 
2 februari 1839

tr. Venray 23 september 1811

tr. Wanssum 9 oktober 1840

tr. Wanssum 13 mei 1878

tr. Son en Breugel 

Peter Hendrikus Litjens

landbouwer 1878, 1913

geb. Wanssum 25 november 1848
ovl. Wanssum 18 november 1913

Wilhelmus Hubertus Litjens

landbouwer 1930

geb. Wanssum 24 juli 1886
ovl. Sint-Oedenrode 17 mei 1956

Jacoba Hubertina Vissers

zonder beroep 1878

geb. Broekhuizenvorst 31 maart 1856
ovl. Wanssum 8 mei 1918

tr. Broekhuizen 8 januari 1856

tr. Wanssum 1 mei 1817 tr. Meerlo 18  november 1813 tr. Meerlo 22 april 1823

Peter Jan 
Litjens

akkerman 1840
landbouwer 1878

geb. Venray 31 januari 1814
ovl. Wanssum 28 oktober 1889

Anna Gertrudis 
Rutten

landbouwster 1878

geb. Wanssum 10 februari 1818
ovl. Wanssum 25 januari 1882

Jacobus Hubertus 
Vissers

landbouwer 1878
koopman 1893

geb. Meerlo 31 maart 1823
ovl. Meerlo 31 maart 1893

Helena 
Peters

dienstmeid 1856
landbouwster 1878

geb. Meerlo 12 januari 1828
ovl. Meerlo 5 januari 1891 

[Privacy bescherming]
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3

Peter
Faassen

zn. van
Henricus Joannes 

Faessen
en

Petronella Elias 
Beerens

bouwman 1817, 1843

ged. Wintelre 
19 januari 1777

ovl. Vessem 
1 juni 1843

Elisabeth Maria 
van de Poel

dr. van
Willibrordus 
van de Poel

en
Maria 

van Gils

ged. Wintelre 
5 augustus 1790

ovl. Vessem 
18 april 1869

Johannes 
Vogels

zn. van
Francis 
Vogels

en
Petronella 

Rooijakkers

landbouwer 1831

ged. Tongelre 
18 oktober 1799

ovl. Tongelre 
21 april 1875

Maria 
Veraa

dr. van
Wilhelmus

Veraa
en

Johanna Maria 
Lodewijkx

landbouwerse 1831

ged. Tongelre 
19 maart 1807
ovl. Tongelre 
3 april 1842

Pierre
van de Gevel

zn. van
Johannes 

van de Gevel
en

Anna Clara 
van Eijndhoven

bouwman 1836

geb. Woensel 
30 juli 1813

ovl. Hamont (B) 
17 juni 1871

Maria 
van Lieshout

dr. van
Antonius 

van Lieshout
en

Johanna 
Keijsers

geb. Strijp 
29 juli 1815
ovl. Strijp 

6 september 1847

Godefridus
van Rooij

zn. van
Gerardus 
van Rooij

en
Maria 

van de Ven

schoolonderwijzer 
1818

geb. Son 
28 januari 1798

ovl. Strijp 
11 augustus 1873

Anna Maria
van der Velden

dr. van
Henricus Antonius 

van der Velden
en

Paulina 
van der Vorst

ged. Breugel 
17 februari 1799

ovl. Strijp 
11 juli 1868

tr. Vessem 30 oktober 1817

tr. Tongelre 26 april 1860

tr. Strijp 24 april 1896

10 juni 1930

Johannes Faassen

landbouwer 1896

geb. Woensel en Eckart 26 november 1866
ovl. Son en Breugel 31 mei 1932

Johanna Maria Gabriëla Faassen

geb. Son en Breugel 18 maart 1897
ovl. Sint-Oedenrode 5 oktober 1954

Maria van de Gevel

landbouwster 1896

geb. Vessem 7 februari 1868
ovl. Son en Breugel 9 februari 1943

tr. Strijp 16 november 1866

tr. Tongelre 23 december 1831 tr. Strijp 23 januari 1836 tr. Son en Breugel 19 april 1818

Wilhelmus 
Faassen

dienstknecht 1860
landbouwer 1893

geb. Oostelbeers 7 augustus 1824
ovl. Veldhoven 2 november 1893

Johanna 
Vogels

landbouwster 1860

geb. Tongelre 24 december 1833
ovl. Woensel en Eckart 22 april 1873

Jasper 
van de Gevel

bouwman 1866

geb. Strijp 13 januari 1837
ovl. Strijp 18 oktober 1892

 Hendrika 
van Rooij

landbouwster 1866

geb. Son en Breugel 31 maart 1838
ovl. Strijp 11 november 1904
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Baarlo, gelegen in Noord-Limburg, destijds deel van het Overkwartier van Gelre, maakt 
een heel andere Tachtigjarige Oorlog mee dan het Gelre ten noorden van Maas en Waal. 
Drie generaties Spee zijn er getuige van. De belangrijkste reden voor het verschil is 
dat het ‘nieuwe geloof’ in het Overkwartier weinig voet aan de grond krijgt. Terwijl de 
Staatsen zichzelf vaak zien als bevrijders, worden ze in Baarlo beschouwd als bezetters. 
Frederik Hendrik, de Stedendwinger, wordt door zijn veroveringstocht langs de Maas 
gezien als een dwingeland, omdat hij de katholieken onderdrukt.

Drie generaties familie Spee

Bestuurders van Baarlo tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

ARNOLD SPEE

1. Roermond door Willem van Oranje ingenomen, 1572, Frans Hogenberg, 1535-1590 (Historiehuis Roermond)
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begrip. Het bestaan van elke dag houdt hen bezig, dat is hun 
gezichtsveld en niet een Staat van de Nederlanden. Lotsver-
bondenheid reikt niet veel verder dan de kerspelgrenzen.
In Baarlo hoort men van protestantse hagepreken in Kalden-
kerken, Bracht, Venlo en Weert, maar in het kerspel komen 
geen verkondigers van het nieuwe geloof. Ook de beelden-
storm in Weert, Venlo en Roermond gaat aan Baarlo voorbij. 
Arnt Spee, oom van Hendrick, is tot 1568 pastoor van Baarlo, 
en het protestantisme is er een randverschijnsel.
 
De slag bij Heiligerlee, op 23 mei 1568, die meestal wordt ge-
zien als het begin van de Tachtigjarige Oorlog, is voor Baarlo 
ver van mijn bed, en zal daar weinig indruk hebben gemaakt. 
Maar een maand eerder wordt er al gevochten in het Over-
kwartier van Gelre, en dan is het gevaar wel dichtbij.
Een troepenmacht onder bevel van Jean de Montigny, leger-
aanvoerder van Willem van Oranje, en van de Weerter beel-
denstormers Jan en Herman Renssen doen dan een mislukte 
aanslag op Roermond. Daarna trekt het leger naar Erkelenz, 
maar wordt onderweg bij Dalheim (Rheindalen) door het leger 
van de hertog van Alva bij het krieken van de dag overvallen, 
waarmee de eerste nederlaag van de opstandelingen een feit 
is. Jean de Montigny wordt gevangengenomen en onthoofd.
In de zomer van 1568 trekt Willem van Oranje met een leger 
vanuit Duitsland bij Sittard de Maas over, maar steden als 
Maaseik en Hasselt houden de poorten voor hem gesloten. 
Kloosters worden door het leger geplunderd, steden in brand 
gestoken en op het platteland wordt geroofd en gemoord. 
Een aanval op Luik wordt afgeslagen en Willem van Oranje 
moet zijn leger ontbinden. De veldtocht is mislukt, vooral om-
dat de bevolking hem geen steun verleent.
In 1572 verliest niet alleen Alva zijn bril (Den Briel), maar ver-
liest ook Oranje Roermond: de eerste stap op de weg van de 
scheiding van het Overkwartier en de drie Noordelijke kwar-
tieren van Gelre (Veluwe, Nijmegen en Zutphen).
Willem van Oranje doet een poging om het Overkwartier te be-
zetten en neemt Roermond stormenderhand in (afb. 1). Het leger 
van de Prins, dat volgens ooggetuigen meer op een roversbende 
dan op een geregelde en gedisciplineerde troepenmacht lijkt, 
houdt op een verschrikkelijke manier in Roermond huis. Drieën-
twintig geestelijken worden vermoord en de stad geplunderd 
(afb. 2). Dit zet veel kwaad bloed bij de katholieke bevolking.
Hierna trekt Oranje naar het bisdom Luik, maar deze veld-
tocht leidt tot niets. Bij terugkomst in Roermond weigeren 
de bezetters hem te gehoorzamen en trekt Oranje zich terug. 
Spoedig daarna worden de Spaanse troepen binnengehaald 
in Roermond en herstelt Alva de orde.
Hendrick Spee, geboren circa 1530, is een gemiddelde boer 
in Baarlo. Hij woont met zijn vrouw Aletien aan de weg naar 
Helden in het buurtschap De Bongh bij de Kwistbeek. Zijn huis 
was 300 jaar (van 1441 tot 1751) in bezit van de familie Spee en 
wordt vanaf 1606 de Speenollenhof genoemd, tegenwoordig 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn vader Hendrick Spee, 
zoon Jan Spee en kleinzoon Gaerdt Spee drie opeenvolgende 
schepenen van Baarlo. Zij maken de Oorlog zowel persoonlijk 
als functioneel van nabij mee.

Hendrick Spee (ca 1530-ca 1584), schepen van Baarlo

Van het begin van de Tachtigjarige Oorlog tot de herovering 
van het Overkwartier van Gelre door Parma (1568-1585)
In 1568 komen de Noordelijke Nederlanden in opstand tegen 
de koning van Spanje. Bovendien willen de protestanten hun 
godsdienst in vrijheid kunnen beleven. De opstand leidt tot de 
Tachtigjarige Oorlog, een onafhankelijkheidsoorlog en tegelij-
kertijd een godsdienstoorlog.
Voor de inwoners (kerspellieden genoemd) van het kerspel 
(het gebied waarvan de bewoners naar dezelfde kerk gaan) 
Baarlo zijn de Noordelijke Nederlanden een vaag geografisch 

2. Martelingen in Roermond in 1572, Richard Verstegen, Theater van ket-
terse gruwelijkheden, 1587

3. Schepenbank Baarlo en de kerk, ca 1750 (RHCL)
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Bongh 5. Hendrick Spee bewerkt land dat in bezit is van het 
Huis Kessel en van het Huis Baarlo. Daarnaast heeft hij ook 
land van het kerspel Baarlo. Omdat er steeds meer gebied ont-
gonnen wordt in deze tijd kan hij zijn land geleidelijk uitbrei-
den. Hendrick Spee heeft de functie van schepen, hij spreekt 
regelmatig recht bij processen en legt overdrachten van on-
roerend goed vast. Hij beheert ook de kas van Baarlo. De sche-
penen komen bijeen in het schepenbankgebouw voor de kerk.
Door de godsdiensttwisten en het oorlogsgeweld is de kerk 
van Baarlo ernstig in verval geraakt (afb. 3). Daarom vragen 
de schepenen, onder wie Hendrick Spee, en kerkmeesters in 
1575 aan de deken van Aldeneyck toestemming om de grote 
tiende in ere te herstellen en daarover de Bisschop van Luik 
te berichten. Het oudtestamentische gebruik van het heffen 
van tienden is in West-Europa destijds door Karel de Grote 
ingevoerd. De zogenaamde grote of grove tiende heeft be-
trekking op koren zoals rogge, haver, gerst of boekweit. De 
opbrengst van de grote tiende dient in Baarlo voor het onder-
houd van de kerk en haar inventaris. In ruil voor de tiendhef-
fing is de kerk verplicht een stier en een beer te houden voor 
het fokken van vee door de boeren.
In de oorkonde van toestemming voor de tiendheffing wordt 
een goed beeld van de kerk gegeven. De inventaris van de 
kerk bestaat onder andere uit misgewaden, kerkzilver en mis-
boeken. Het gebouw heeft een groot glasvenster op het oos-
ten, op de gevel van de kerk is een zonnewijzer bevestigd (een 
uurwerk was er nog niet), in de toren hangt een grote ‘banklok, 
die wel moet wezen van alzulk gewicht dat ze door het ganse 

tiendeveld ende de parochie slaande gehoord kan worden’. 
De klok heeft de functie van communicatiemiddel: bij onraad, 
brand, storm en andere gevaarlijke momenten wordt de klok 
geluid als waarschuwing. Dit leidt tot de uitdrukking ‘in de 
klokkeslag van Baarlo’, niet alleen om het gebied waarbinnen 
de klok is te horen aan te geven, maar ook om het land van het 
kerspel of de parochie aan te duiden.1

In 1576 wordt de Pacificatie van Gent gesloten, waarin de ge-
westen in de Nederlanden zich aaneensluiten tot een Generale 
Unie. Willem van Oranje wordt aangewezen als regeringsleider 
en de Spaanse troepen moeten het gebied verlaten. Maar de 
erkenning van de Spaanse koning staat niet ter discussie.
In 1577 wordt Johan van Nassau (1535-1606), een jongere broer 
van Willem van Oranje, aangesteld als stadhouder van Gelre 
(afb. 4). Hij wordt in het Overkwartier niet gezien als een be-
vrijder maar als een bezetter, omdat hij met geweld de hervor-
ming invoert en de katholieke godsdienstuitoefening verbiedt. 
In Venlo wordt de parochiekerk door protestanten in bezit 
genomen en ook elders worden kerken aan de katholieke ere-
dienst onttrokken en beschadigd. De sympathie van de bevol-
king, die toch al niet groot was, slinkt hierdoor steeds meer.
Hendrick Spee maakt de ellende aan het begin van de Tachtig-
jarige Oorlog van nabij mee. Hij houdt in Baarlo toezicht op be-
talingen van grote bedragen aan aflossingen van leningen (afge-
sloten om geld aan de legers te betalen), oorlogskosten etc. In 
de jaren 1573 tot 1583 reist hij regelmatig naar Venlo, Roermond 
en Horst en een enkele keer naar Bree voor betalingen van oor-
logsbelastingen, aflossing van leningen, bijdragen aan de ves-
tingwerken, enz. Het komt regelmatig voor dat hij in Venlo ‘een 
tijd lang [heeft] stilgelegen eer zij over geteld zijn’: een tijd moet 
blijven voordat al het geld geteld is. Voor wat hij onderweg heeft 
‘verteert’ krijgt hij een vergoeding van enkele stuivers.2

In 1577 wordt er in Baarlo een vendel van 19 soldaten met een 
tros van 13 vrouwen en 9 kinderen ingekwartierd. De schepe-
nen, onder andere Hedrick Spee, heffen daarvoor een schat 
(belasting) van 8 gulden per inwoner.
Rond 1577/78 is Hendrick Spee als schepen betrokken bij be-
taling door Baarlo van de kosten voor het Staatse ‘bezettings-
leger’: ‘kriegsvolk ende peerden, liggende binnen de stad Rure-
mond ende op de kastelen Blijenbeek, Well en Horst’. Er moet 
210 gulden betaald worden, plus een achterstallige bijdrage 
van 160 gulden in geld en 300 gulden in natura. Totaal dus 670 
gulden, drie keer zoveel als een normale belasting in Baarlo. 
De kleine boeren kunnen dat niet betalen, en de schepenen le-
nen hen dat bedrag.
Op 26 september 1578 stuurt Johan van Nassau een brief naar 
de dingbank en schepenen van Baarlo. De inwoners van Baar-
lo moeten meebetalen aan het beleg van Deventer. De beta-
ling gaat volgens een bijgevoegde lijst: kooplieden betalen 
20 pond, ambachtslieden 20 stuiver, pachters, huurlingen en 
principale landluiden moeten 3 pond betalen (een pond staat 
gelijk aan een gulden brabants).3 Sinds 1572 verdedigt een 
Duits regiment in opdracht van Don Juan van Oostenrijk de 
stad voor de Spanjaarden. Na een kort beleg geeft Deventer 
zich op 19 november 1578 over aan Johan van Nassau (afb. 5).

4. Johan VI, Graaf van Nassau-Dillenburg, 1615, Crispijn van de Passe, 
1589-1637 (Rijksmuseum, Amsterdam)
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In 1578 wordt in Baarlo de Borcht geplunderd en platgebrand. 
Ook in 1581 wordt er geplunderd in en rond Baarlo.4 Het zal nog 
twintig jaar duren voordat er weer geld is om de wederopbouw 
van de burcht ter hand te nemen, en nog eens geruime tijd voor-
dat daarmee substantiële vorderingen zijn gemaakt (afb. 6).
In 1579 valt de Pacificatie van Gent uiteen in de Unie van At-
recht en de Unie van Utrecht, en sluit Gelre zich aan bij de 

6. De Borcht van Baarlo, zeventiende eeuwse tekening (RHCL)

Unie van Utrecht. Hierbij spreken de betrokken gewesten on-
der meer af om de Spanjaarden gezamenlijk te gaan bestrij-
den en geen afzónderlijk akkoord te sluiten met de Spaanse 
koning Philips II. In 1581 verklaren de noordelijke steden en 
gewesten, waaronder Gelre, inclusief het Overkwartier, zich 
onafhankelijk van Spanje. Samen vormen zij de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden.

7. Ingenaaid papiertje in de rekening van Baarlo 1584 met de laatste ver-
melding van Hendrick Spee op 15 maart (RHCL)

5. Beleg van Deventer 1578, Joannes van Doetechum, ca. 1560-1630 (Rijksmuseum, Amsterdam)
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met een leger van 10.000 man voor de muren van Venlo. De 
inwoners van Venlo zelf dwingen de Staatse bevelhebbers in 
de stad, onder hen kapitein Hendrick Spee van Aldenhove,6 
gewapenderhand tot overgave (afb. 8). De burgers van Venlo 
overhandigen de sleutels van de stad aan de Spanjaarden.
Met Venlo hebben de Spanjaarden het hele Overkwartier van 
Gelre weer in bezit. De drie Noordelijke kwartieren van Gelre 
blijven onderdeel van de Republiek, hoewel de Spanjaarden 
ten oosten van de IJssel nog lang de overhand houden.

Jan Spee (1562/63-1638), schepen van Baarlo

Consolidatie van het Spaanse gezag in het Overkwartier van 
Gelre (1585-1637)
Gelre is nu de facto in twee delen gesplitst. Dit betekent ook 
een verdubbeling van de gerechtshoven en de rekenkamer in 
Arnhem en Roermond. Voor het Overkwartier worden in 1619 
de ‘Geldersche Landt en Stadtrechten van Ruremondt’ vast-
gesteld en wordt een vast belastingsysteem ingevoerd.

In 1582 wordt in Gelre verordonneerd dat uitsluitend de pro-
testantse religie beleden mag worden en wordt de katholieke 
verboden. Hiermee gaat het laatste restje vertrouwen van de 
bevolking verloren.
Tijdens deze oorlogsjaren wordt van de bevolking zowel door 
de Staatsen als door het Spaanse leger een financiële bijdra-
ge gevraagd, de z.g. ‘onraadpenningen’. Bijvoorbeeld in 1583 
moet ieder in Baarlo 7½ procent extra belasting betalen om 
paarden te leveren aan het Spaanse leger. Hendrick Spee is 
dan waarschijnlijk oud en ziekelijk, want ‘de Spee kinderen’ 
betalen de extra oorlogsbelasting.
De mannen van het buurtschap Soeterbeeck en de Bongh te 
Baarlo worden in 1583 opgeroepen om schansen te graven. De 
schepenen en gezworenen bepalen dat men van het ‘graven in de 
schansen wel vijf ofte zes weken ontledigt zijn sold’ en besluiten 
tot betaling van een halve daalder de man. Jan Spee, neef van 
Hendrick, koopt het werk af voor 2½ gulden en 7 stuivers.5

In 1585, ongeveer een jaar na het overlijden van Hendrick 
Spee, verschijnt de hertog van Parma in hoogsteigen persoon 

8. Parma verovert Venlo 1585, Simon Frisius, 1570/80-1628/29 (Gemeentearchief Venlo)
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In 1621 wordt de oorlog hervat en tot 1632 wordt er vooral in 
het Gelderse Overkwartier gevochten. Aanleiding is de aanleg 
van de ‘Fossa Eugeniana’, een kanaal dat de Rijn met de Maas 
zou verbinden, die voortdurend aanvallen van Staatse troe-
pen uitlokt. Uiteindelijk wordt de uitvoering van de Fossa Eu-
geniana gestaakt.
Uit vrees voor krijgsvolk, de rondtrekkende muitende troe-
pen, wordt de wacht gehouden over het land in Baarlo. Maar 
de wachtlopers worden niet alleen belaagd door de vijand. 
Eén van die wachtlopers is Geerken Scherris. Peter Scherris, 
waarschijnlijk de oom van Geerken, klopt bij Jan Spee aan om 
zijn moeder Aletien (die bij Jan inwoont) te vragen om met 
hem mee te komen om Geerken op te halen. Aletien zegt dat 
ze dit ‘niet gaarne’ wil doen, maar ‘ten lesten’ gaat zij met Pe-
ter Scherris mee, en ‘met parvoits’ (met geweld) brengen zij 
Geerken naar Peters huis. En daar hebben zij ‘al het afgeno-
men’ wat Geerken bij zich had en Geerken daarna ‘uit het huis 
verdreven’.7 Als je niet geplunderd wordt door soldaten, dan 
word je wel beroofd door je dorpsgenoten!
De plattelandsbevolking in plaatsen als Baarlo probeert zich 
tegen oorlogsgeweld te beschermen door oprichting van lo-
kale schutterijen en het aanleggen van schansen, maar dat 
biedt weinig soelaas. Er zit voor hen weinig anders op dan de 
plunderingen af te kopen door te betalen voor een ‘sauvegar-
de’ waardoor overlast, geweld en roof worden beperkt. Maar 
dat kost zoveel geld dat de verpauperde bevolking het nau-
welijks kan opbrengen.
De combinatie van oorlogshandelingen en inflatie leidt tot 

Jan Spee, geboren 1562/63, is begin twintig als zijn vader Hen-
drick overlijdt. Hij woont in het ouderlijk huis aan de weg naar 
Helden en hij trouwt met Judith. Het land van vader Hendrick 
wordt gedeeld tussen Jan Spee en zijn zus Bertha. Jan be-
werkt daarnaast ook land van de kerk.
Ook Jan Spee is schepen, in elk geval vanaf 1615. Als schepen 
doet hij onderzoek (onder andere bij een dood onder verdach-
te omstandigheden), spreekt hij recht en legt hij overdrachten 
van onroerend goed vast.
Hoewel het zwaartepunt van de oorlog na 1585 ten noorden 
van de grote rivieren ligt, blijft het Overkwartier niet voor 
oorlogshandelingen gespaard. Het gebied wordt niet alleen 
geteisterd door veldtochten van Maurits van Nassau en de 
Spaanse veldheer Mendoza (afb. 10), maar ook door muitende 
troepen. Met de verovering van Nijmegen in 1591 door Prins 
Maurits op de Spanjaarden (afb. 11) wordt de noordgrens van 
het Overkwartier definitief bepaald.
In 1609 wordt het Twaalfjarig Bestand gesloten, wat tot een be-
trekkelijke rust in het Overkwartier leidt. Toch heeft het gebied 
tot 1614 nog te lijden van de Kleefs-Gulikse erfopvolgingsoorlog 
die in deze periode ook in het Overkwartier wordt uitgevochten.

Een schans is een stuk land van 1 à 2 hectare groot, 
liefst gelegen aan het water (afb. 9). Eromheen wordt 
een vrij diepe gracht gegraven. Aan de binnenzijde slaat 
men palen in de grond, die met takken worden dicht-
gevlochten. Van de aarde uit de gracht wordt een wal 
van ongeveer 2 meter hoog gebouwd. De gevlochten 
takkenbossen steken daar nog net bovenuit zodat de 
bewakers er doorheen kunnen kijken maar ook enige 
bescherming hebben. Een brug die opgehaald of wegge-
haald kan worden geeft toegang tot een poort in de wal. 
Binnen de schans krijgt elke dorpeling, die heeft meege-
holpen met de bouw, een stukje grond om er een tijde-
lijke hut te kunnen bouwen. Als er gevaar dreigt wordt 
er op een hoorn geblazen en trekken de dorpelingen, 
inclusief het vee, zich zo snel mogelijk terug binnen de 
schans.

9. Reconstructie van de schans bij Beesel, ca. 1640 (Loe Giesen)

10. Generaal Mendoza, atelier van Jan van Ravesteyn, ca. 1572-1652 
(Rijksmuseum, Amsterdam)
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een sterke achteruitgang van de landbouw. De boeren moe-
ten zich in de schulden steken en blijven daardoor achterstal-
lig met pachtbetalingen en belastingen. Terwijl in Holland de 
Gouden Eeuw bloeit, verarmt de bevolking van het Overkwar-
tier en liggen de velden daar braak.
Ook Jan Spee is regelmatig achterstallig, zijn hoogste belas-
tingschuld is 31 gulden 4 stuivers in 1625.8 In 1626 is Jan Spee 
‘gewezen’ schepen van Baarlo. Dit is verwonderlijk omdat de 

schepenen in de regel tot hun dood in functie blijven en Jan 
Spee dan ‘pas’ 63 is.9

In deze tijd waarin rondtrekkende troepen roven en plunde-
ren, blijft ook Baarlo niet gespaard voor oorlogsellende. In 
1630 vinden er ‘feiten en excessen bij zekere ruiters plaats’ 
waarover verschillende dorpelingen door de schepenen wor-
den gehoord, in de hoop om compensatie te krijgen.

11. Beleg van Nijmegen 1591, atelier van Frans Hogenberg, 1535-1590 (Rijksmuseum, Amsterdam)

12. Ernst Casimir sneuvelt bij het beleg van Roermond 1632, J. Hermans naar Jelle Reyners, 1600-1634 (Rijksmuseum, Amsterdam)
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pen en ‘t rumoer gehoord hadde, niet wetende wat er te doen 
was. Zo ware hij mede uit zijn eigen huis gekomen, hebbende 
zijn knuppel in de hand. En hadde daar een ruiter zien komen, 
rijdende tot hem toe. Alzo hij tegens den ruiter gezegd dat hij 
ophouden zoude, en zo ingeval hij ietwat genomen hadde, dat 
hij dat wederom geven zoude.’ Daarop had de ruiter met zijn 
pistool (dat hij in de hand had toen hij kwam gereden) zonder 
waarschuwing op hem geschoten. Gaerdt Spee kiest daarop 
het hazenpad, en de ruiters gaan ervandoor met de gerst.10

In 1632 maakt Frederik Hendrik zijn beroemde tocht langs de 
Maas, en in korte tijd vallen Stralen, Venlo, Roermond, Sittard 
en Maastricht in zijn handen (afb. 12). Deze oorlog, die sterk 
het karakter van een bewegingsoorlog heeft, gaat gepaard 
met plunderingen, brandstichtingen en vorderingen van heen 
en weer trekkende troepen van beide partijen. Bijvoorbeeld 
in 1633 houden de gevreesde Kroatische huursoldaten (bond-
genoten van Spanje) in Baarlo huis, omdat Spanje haar beta-
lingsbeloften niet nakomt. ‘Daarbij zijn soldaten gekomen 
en hebben ettelijke van onze huisluiden gevankelijk mee tot 
Roermond gevoerd’ als gijzelaar om achterstallige betalingen 
te verkrijgen. Ook Jan Spee wordt gegijzeld (!) en vier dagen 
gevangengezet in Roermond.
In 1633 doen Jan Spee en zijn gezinsleden mee aan het graven 
van schansen. Hij krijgt hiervoor 4 gulden.
Ook in 1633 wordt het paard van Gaerdt Spee, de zoon van Jan 
Spee, gevorderd; voor een boer het meest waardevolle bezit. 
Het paard wordt opgeëist door de hertog van Bouillon.11 Deze 
hertog is Frederik Maurits de la Tour d’Auvergne, een klein-
zoon van Willem van Oranje, die in 1634 wordt aangesteld als 
militair gouverneur van Maastricht.

Staatse ruiters, onderdeel van een regiment uit Grave, zijn 
naar het dorp gekomen. Zij willen voederhaver, gaan naar de 
schepenen en komen overeen dat zij de haver kopen voor vier 
rijksdaalders. Zij ‘geven de schepenen de hand en nadat ze 
des bedankt hebben’ gaan ze weg, maar even later blijkt dat 
ze in een huis in het dorp zitten.
Daar komt de zoon van Gaert de Smit aan, met een kar vol ‘ko-
ren en gebak’ voor de pastoor en de smid zelf, en houdt met 
zijn paard en wagen stil achter het ouderlijk huis. Gaert de 
Smit komt naar buiten, één van de soldaten trekt zijn degen, 
en de smid rent voor zijn leven rond het huis. Als hij weer achter 
het huis komt, ziet hij dat twee ruiters een zak gerst van de kar 
gestolen hebben en op hun paard geladen. De smid trekt de zak 
van het paard af, maar dan trekt één van de ruiters een pistool. 
Hij roept: ‘daar zal ik mee schieten’. Bedreigd door het pistool 
zoekt de smid dekking achter zijn eigen paard, pakt een turf en 
‘in het aftrekken en lossen van het pistool heeft hij de ruiter de-
zelfde turf toegeworpen’. Gelukkig treft het schot niet de smid 
maar wel zijn paard, ‘dat plat neder ter aarde en morsdood ge-
schoten’ wordt. Daarop maakt Gaert de Smit ‘gerucht’ en roept 
om hulp van zijn naburen om hem te komen ontzetten.
Eén van die naburen is Gaerdt Spee, de zoon van Jan Spee, 
die de volgende verklaring laat optekenen: ‘Gaerdt Spee, oud 
ongeveer 34 jaar, verklaarde dat hij ‘t gerucht van hulp roe-

13. Soldaten overvallen een paard en wagen, Sebastiaen Vrancx, 1573-1647 (Deutsches Historisches Museum)

14. Handtekening Jan Spee (RHCL)
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Gaerdt Spee trouwt met Berta Vaessen en woont ook op de 
Speenollenhof. Gaerdt is een vrij grote boer. Hij heeft een 
knecht en een meid in dienst, en hij moet daarover ‘hoofd-
schat’ (personele belasting) betalen. Verder betaalt hij ‘bees-
tenschat’ over ‘drie koeien en één rund [stier]’ aan vee. Over 
het paard hoeft geen belasting betaald te worden.
In 1637 wordt Gaerdt schepen in het voetspoor van zijn vader 
Jan (afb. 16).13 Daarvoor krijgt hij ongeveer vijf gulden per jaar.
De oorlog tussen de Republiek en Spanje heeft in de volgen-
de jaren weinig te betekenen, maar dat wil niet zeggen dat 
het Overkwartier niet te lijden heeft van rondtrekkende troe-
pen. In het naburige Rijnland is de Dertigjarige Oorlog nog in 
volle gang en Duitse, Zweedse en Franse troepen trekken re-
gelmatig westwaarts, in hoofdzaak om er winterkwartieren 
te betrekken, om te ravitailleren of om rooftochten te orga-
niseren. De troepen van de landgravin van Hessen (bondge-
note van Frankrijk) zijn beruchte roversbenden (afb. 17).

Eén van de keren dat Baarlo en het naburige Kessel belaagd 
worden door troepen is in juli 1641. Dan vallen ‘die van Gelder’ 
(de Staatsen), gesteund door hun bondgenoten de Koninklijke 
Franse troepen en het ‘Keizers volk’, het Keizerlijke leger van 
het Heilige Roomse Rijk (Duitsland), het Overkwartier binnen. 
Ze steken de Maas over en trekken via Heythuysen en Weert 
op naar het land van Horne. Daarbij komen zij langs Baarlo en 
Kessel, en de dorpen betalen flink aan de legeraanvoerders 
opdat hun troepen niet door hun velden trekken zodat hun 
oogst gespaard blijft. Maar dat betekent niet dat alle oor-
logsgeweld aan hen voorbijgaat. Regelmatig komen Spaanse 

Door de Staatse overheid en hun predikanten wordt tijdens 
het bewind van Frederik Hendrik het protestantisme sterk ge-
propageerd. In Roermond wordt de kathedraal voor de protes-
tanten ingeruimd, maar blijft in de parochiekerk de mis nog wel 
toegestaan. In Venlo worden de katholieken uit de Raad gezet, 
en wordt de katholieke eredienst verboden. Ook op het platte-
land van het Overkwartier wordt het katholicisme verboden en 
worden de geestelijken gelast te vertrekken. De geestelijken 
gaan naar de naburige Neder-Rijnse gebieden en de inwoners 
van Baarlo gaan naar hen toe voor de mis. In het kerkboek van 
Baarlo wordt daarom bij de dopen ‘in exilio’ vermeld. Ook Joan-
nes Spee, zoon van Gaerdt, wordt op 5 januari 1637 gedoopt 
door de pastoor van Baarlo in exilio (afb. 15).
Deze protestantering wekt veel tegenzin en verzet onder de 
bevolking van het Overkwartier. Die blijft de Spaanse regering 
trouw, ook al heeft men veel klachten en bezwaren.
In 1637 gaan de Spanjaarden in de tegenaanval en veroveren 
eerst Venlo en daarna Roermond. De Spanjaarden worden door 
de stadsbevolking als bevrijders binnengehaald. Het Overkwar-
tier wordt weer, nu definitief, gescheiden van het noordelijke 
Gelre. Jan Spee overlijdt een jaar later, in 1638.

Gaerdt Spee (1594-1667), schepen van Baarlo
De laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog en de officiële 
deling van Gelre (1637-1663)
Gaerdt Spee (zoon van Jan Spee, geboren 1594) gaat als klei-
ne jongen naar school. De koster van de parochiekerk geeft 
les. Gaerdt vertelt jaren later dat hij onderweg zag hoe de be-
woners van het Huis Raij op patrijzen jaagden ‘met windhon-
den en brakken en luide trompetten, het hele kerspel door’.12

15. Inschrijving doop van Joannes Spee in het kerkregister van Baarlo 
(RHCL)

16. Benoeming van Gaerdt Spee tot schepen van Baarlo (Archief Venlo)

17. Soldaten, Matthaeus Merian, 1641
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over de Maas aanleggen zodat de vijandelijke legers zich kun-
nen terugtrekken. Om te kijken waar de brug moet komen bi-
vakkeert een Spaans konvooi in Kessel en verteren de soldaten 
in de herberg meer dan 8 gulden en bij twee boeren twee ‘vette 
lammeren’ ter waarde van 8 gulden. De schepenen bewegen 
de luitenant van het konvooi om de schipbrug niet bij Kessel te 
leggen, om overlast te beperken. De brug komt inderdaad bij 
Stevensweert, maar daarvoor moeten wel 200 rijksdaalders 
‘steekpenningen’ betaald worden. Door dit soort oorlogslasten 
blijven Kessel en Baarlo met enorme schulden zitten.14 
Op St. Jansavond 1642 houden Spaanse soldaten van het garni-
zoen van Venlo behoorlijk huis in Baarlo. Verschillende dorpelin-
gen doen daarvan verslag tegenover schepenen Willem in gen 

konvooien, ruiters en jagers met honden langs, die de dorpe-
lingen moeten verzorgen met bier, brood, boter, hooi voor de 
paarden en voer voor de honden. Er worden ‘sauvegardes’ in 
Baarlo en Kessel gestationeerd, die de leveringen naar nabu-
rige plaatsen begeleiden.
Eind augustus zetten de Spaanse troepen de tegenaanval in. 
De dorpen moeten daarom karren leveren aan het Spaanse le-
ger. Het lukt de Spanjaarden om de vijandelijke troepen terug 
te dringen, en de Spanjaarden moeten daarom een schipbrug 

18. De plundering van een dorp, Pieter Pietersz de Molijn, 1597-1661 (Frans Hals Museum, Haarlem)

20. Handtekening Gaerdt Spee 
(RHCL)

21. Venlo belegerd door Frederik Hendrik in 1646, Lambert de Hondt, 
ca. 1620-ca. 1664 (Kasteel Beloeil, Henegouwen)

19. Spaans legerkamp, Cornelis de Wael, 1592-1667 (Prado, Madrid)
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detail vermeld, waarbij Gaerdt Spee functioneel betrokken is.
In 1640 zijn ongeveer 100 man in Baarlo geweest, waaraan 
Gaerdt Spee 36 gulden 14 stuivers betaalt. Een ‘edelman’ 
krijgt 7 pond boter, kosten 2 gulden 2 stuivers, en de ‘Markies’ 
(waarschijnlijk Willem Bette, markies van Lede en toentertijd 
stadhouder van Opper Gelre) boter en eieren, kosten 3 gulden 
3 stuivers, uitbetaald door Gaerdt Spee. In 1641 wordt er aan 
het ‘Keizers volk’ (het Keizerlijke leger van het Heilige Roomse 
Rijk) 22 gulden en 10 stuivers betaald door Gaerdt Spee.
In 1641 worden 20 paarden gevorderd door het leger. Gaerdt 
brengt die ‘met drie ruiters’ naar Grubbenvorst, en reist een 
paar weken later met anderen naar Blerick, om daar gevor-
derde paarden ‘los’ te krijgen. Er moet daarvoor 3 rijksdaal-
ders, 8 gulden en 8 stuivers ‘losgeld’ worden betaald.
In 1642 reist Gaerdt verschillende keren (ook op zondag!) naar 
Blerick om daar de gevorderde karren ‘los’ (terug) te krijgen. 
Er wordt ook betaald voor een ‘sauvegarde’.16

In 1646 doet Frederik Hendrik weer een poging om Venlo te 
heroveren, maar door de vroeg intredende winter loopt het 
beleg op niets uit (afb. 21). Gaerdt Spee betaalt in dat jaar, na-
mens het kerspel, een paard, bestemd voor ‘de 100 man van 
Gulick en Roermond’.17

Na de Vrede van Munster en Osnabrück in 1648 (afb. 22), 
waarbij de Tachtigjarige Oorlog en de Dertigjarige Oorlog 
worden beëindigd, blijven Spanje en Frankrijk met elkaar in 
oorlog. De ellende is voor het Overkwartier van Gelre nog niet 

Heij en Gaerdt Spee, ook weer in de hoop compensatie te krijgen.
Peter Fouckerts verklaart dat soldaten met geweld het kelder-
venster van zijn huis hebben stukgeslagen en daardoor hebben 
ingebroken. Ze hebben een bijna volle ton bier meegenomen en 
opgedronken. Ze stalen nog een paar schoenen en hebben ge-
probeerd op straat zijn schoenen uit te trekken en zijn hoed te 
stelen. Daarbij hebben zij met hellebaarden gestoken en ‘hem 
met grote pijn een arm ofte ellenboog gebroken’, maar zijn hoed 
en schoenen hebben ze niet te pakken gekregen.
Grietje Staex vertelt dat soldaten door het venster in huis zijn 
gekomen, en haar ‘zwanger en groot van kind zijnde’ menig-
maal gestoken en geslagen hebben, ‘alzo dat zij met grote pijn 
is weggegaan’. Daarna hebben de soldaten in het bijzijn van 
een sergeant onder andere een slaaplaken, een tafellaken, 
schotels en lepels en twee paar vrouwenkousen gestolen, en 
van alles in de kelder kapotgeslagen.
Bij Dirck Cremers is een paardentoom gestolen, een tijk, een 
paar wollen kousen, een paar linnen kousen, een paar kragen 
of omslagen, een snijmes etc. Ook hier was een sergeant aan-
wezig die tegen de soldaten zei: ‘de deur is nu open, en zuikt 
(zoekt) wat gij vinden kunt’.
Bij Willem van de Bongaert wilden de soldaten een biggetje 
stelen en hebben die daarom ‘een steek gegeven’, maar het 
beest is ontsnapt.15

Ook uit de rekeningen van Baarlo tussen 1640 en 1642 blijkt 
dat het dorp regelmatig wordt getroffen door de oorlog. Er 
worden verschillende keren uitgaven aan krijgsvolk vaak in 

22. Beëdiging van het vredesverdrag tussen Spanje en de Verenigde Nederlanden in het Raadhuis van Munster, 1648, 
copie naar Gerard ter Borch, 1617-1681 (Rijksmuseum, Amsterdam)
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In januari 1657 komen er 25 karren bagage met vrouwen en 
kinderen van Straelen, totaal 93 personen, en in april ‘een 
troep van het koningsvolk’ van 300 soldaten.
In juni 1657 is er een ‘partij van de Prins met zijn eigen hond’ 
langs geweest, en die heeft verteerd 3 gulden. Het gaat hier 
om Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen. Hij is gene-
raal in Spaanse dienst en werd in 1652 in de vorstenstand ver-
heven (afb. 23).
In januari 1658 overnachten 98 ruiters met officieren, en een 
troep van 108 man voetvolk met ruiters en officieren; in mei 
tenslotte 4 ruiters.
De bewoners van Baarlo leveren brood, boter en bier aan de 
soldaten, verschepen goederen over de Maas en vervoeren 
allerlei zaken met paard en wagen. Rekeningen voor de kos-
ten worden neergelegd bij het bevoegd gezag in Roermond, 
maar die worden lang niet altijd vergoed.
In 1658 richten ruiters van Mansow schade aan in Baarlo, en 
o.a. Gaerdt Spee reist naar Roermond om bij de burgemees-
ter die schade te verhalen. In 1659 zijn het de Fransen die zich 
hebben misdragen, waarvoor Gaerdt in Roermond aan de kan-
selier een schadevergoeding vraagt.20

Pas in 1659 sluiten Spanje en Frankrijk de Vrede van de Pyre-
neeën (afb. 24) en breekt er een periode van rust aan. Hierna 
vinden besprekingen plaats tussen Spanje en de Republiek 
over de status van het Overkwartier. Omdat historisch gezien 
het Overkwartier onderdeel uitmaakt van Gelre, wil het her-
togdom Gelre aansluiting van het Overkwartier bij het Staat-
se deel van Gelderland. Maar de voorwaarden die daarbij 
gesteld worden zijn welhaast prohibitief: in het Overkwartier 
moet de gereformeerde religie de alleenheersende zijn, en 
de vertegenwoordigers van het Overkwartier in de Gelderse 
Landdag worden niet gelijkberechtigd.
In 1663 wordt een verdeling van Spaanse en Staatse gebie-
den in Limburg overeengekomen, waarbij het Overkwartier 
Spaans blijft, met uitzondering van het Land van Montfort, 
dat erfelijk bezit is van de Oranjes. Prins Johan Frans Desi-
deratus van Nassau-Siegen wordt stadhouder van het Over-
kwartier. Hij woont lange tijd in Roermond.

Tot slot

Drie generaties Spee zijn in Baarlo schepen in oorlogstijd: Hen-
drick Spee (ca. 1530-ca. 1584), Jan Spee (1562/63-1638) en Gae-
rdt Spee (1594-1667). Het is geen gemakkelijke tijd: de ‘bewe-
gingsoorlog’ gaat gepaard met plunderingen, brandstichtingen 
en rekwisities van heen en weer trekkende troepen van Span-
jaarden en Staatsen. De burcht van Baarlo wordt geplunderd 
en platgebrand, de kerk raakt in verval, rondtrekkende solda-
ten breken in in huizen en stelen daar van alles, zij beschieten 
de bewoners en eisen paarden, karren, voedsel en onderdak.
De Spee’s maken de oorlog aan den lijve mee: ze betalen ex-
tra belasting, helpen mee met het graven van schansen, Jan 
Spee wordt zo arm dat hij een belastingschuld heeft, hij wordt 
als gijzelaar meegenomen naar Roermond totdat het dorp de 

voorbij. Regelmatig trekken Franse en ‘Lorreinse’ troepen 
(van de hertog van Lotharingen, bondgenoot van Spanje) door 
het Overkwartier, waarbij zij het platteland plunderen en ver-
woesten, en bovendien geld en voorraden afpersen door be-
dreigingen en gewelddaden.
Gaerdt Spee brengt als schepen regelmatig geld en goederen 
van het dorp naar de Spaanse legeraanvoerders: bijvoorbeeld 
in 1649 brengt hij geld naar kapitein Crusorp op de schans van 
Blerick, in 1654 brengt hij eieren naar kapitein Felix.
Gaerdt tekent als schepen regelmatig voor leningen ‘wegens 
des dorps nood’, bijvoorbeeld 100 gulden in 1653 en 500 gul-
den in 1654.
Maar ook persoonlijk doet hij zijn plicht: in 1654 levert hij zijn 
aandeel hout, dat Baarlo verplicht is bij te dragen voor het 
bouwen van schansen en brengt dat hout ook naar Venlo.18

Er is een overzicht bewaard gebleven, dat de schepenen van 
Baarlo hebben opgesteld over de troepen die ’logeren’ in 
Baarlo tussen eind 1655 en begin 1658.19

In december 1655 wordt een kapitein met acht soldaten uit de 
stad Geldern ondergebracht, in maart 1656 ’ettelijke’ compag-
nieën met officieren en 102 soldaten; in mei een kolonel met 
officieren en 108 soldaten, nog eens 30 ruiters en 18 soldaten, 
allemaal van de Prins stadhouder; in juni een luitenant en feld-
webel met 53 soldaten; in juli 13 soldaten, in december een 
compagnie Spanjaarden van Stevensweert met 40 soldaten, 
in dezelfde maand de ‘overste luitenant’ van de Prins van Nas-
sau met officieren en 108 soldaten.

23. Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen, Richard Collin naar 
François Duchatel, 16501696 (Rijksmuseum, Amsterdam)
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Pas 150 jaar later komen het Overkwartier en de andere drie 
kwartieren van Gelre weer onder één gezag. Maar dan is het 
Overkwartier deel van de provincie Limburg, niet van Gelderland.

Dit artikel is ontleend aan
Arnold Spee, Gerard Spee, Hans Spee, René Spee
Familie Spee van Baarlo (drie delen)
Spee, Amsterdam, 2018
Geraadpleegde literatuur
*   W. Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, Van Gorcum, 

Assen, 1972
*   A.J.G. Hendricks, Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Kessel, Kes-

sel 1984
*   Pierre Houben, Van Barle tot Baarlo, De Borcht, Baarlo, 1984
*   W. Hupperetz, B. Olde Meierink, R. Rommes (ed.), Kastelen in Lim-

burg, Stichting Limburgse Kastelen, Utrecht 2005
*   J. Linssen, Informatie over Baarlo in: Publications de Limbourg, no. 

109, 1973
*   Hans van de Mortel, Honderdvijftig, Gemeentearchief Roermond 

1866-2016, Roermond 2016
*   F. Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, 

1863/1963
* Piet Schinck e.a. 't Land van Peel en Maas in de Spaanse tijd 

1555/1713, Stichting Streekmuseum het 't Land van Peel en Maas, 
Panningen, 2017

*   P.P. Simons, Geschiedenis van Limburg 1500-1800, www.ppsimons.nl

oorlogsheffing betaalt, Gaerdt Spee ontsnapt ternauwernood 
aan het geweerschot van plunderende soldaten, zijn paard 
wordt gevorderd en zijn zoon Jan Spee wordt gedoopt ‘in exi-
lio’, omdat de katholieke pastoors verdreven zijn uit hun kerk.
Als schepenen hebben zij een grote verantwoordelijkheid, 
maar de middelen zijn beperkt. Telkens moeten zij leningen 
sluiten en de belastingen verhogen om onraadpenningen, 
een sauvegarde of oorlogsbijdragen te kunnen bekostigen. 
Zij reizen regelmatig naar omringende plaatsen om aflos-
singen, oorlogskosten e.d. te betalen, en naar legerplaatsen 
om de gevorderde paarden en karren (of wat daarvan over 
is) terug te krijgen. Zij organiseren het bouwen van schansen 
en andere versterkingen ter bescherming van het dorp. Voor 
een kerspel als Baarlo is het een Grauwe Eeuw. Tussen 1578 
en 1673 daalt het aantal woningen van 93 naar 81. De meeste 
getroffenen slaan voor altijd op de vlucht. Een kwart van de 
bevolking vervalt tot blijvende armoede. 
De rust keert pas weer na 1663, als het Overkwartier, het ka-
tholieke deel van Gelre, officieel gescheiden wordt van het 
protestantse deel, de drie Noordelijke kwartieren van Gelre: 
het Overkwartier is onderdeel van de Spaanse Nederlanden, 
de drie Noordelijke kwartieren van de Republiek.

Afkortingen RHCL Regionaal Historisch Centrum Limburg 

Noten
1. RHCL 14.D049 Kartuizer klooster Roermond 398 

1575.
2. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 38, 58, 59, 60.
3. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 3121.
4. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 58.
5. Gemeentearchief Venlo 151 Baarlo Bestuur 2.
6. Gemeentearchief Venlo 33 Stadsrekening.

7. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 3108.
8. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 38.
9. Gemeentearchief Venlo 151 Baarlo Processen 1.
10. Gemeentearchief Venlo 151 Baarlo Bestuur 2.
11. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 38.
12. RHCL 16.0514 Familie d’Erp Baarlo 2.
13. Gemeentearchief Venlo 151 Baarlo Bestuur 1.

14. RHCL 01.038 Schepenbank Kessel 146, 147.
15. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 3122.
16. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 38.
17. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 38.
18. RHCL 01.029 Schepenbank Baarlo 38.
19. Gemeentearchief Venlo 151 Baarlo Bestuur 2.
20. Gemeentearchief Venlo 151 Baarlo Financiën.

24. Ontmoeting tussen Lodewijk XIV van Frankrijk en Philips IV van Spanje op het eiland Faisans in 1659, Jacques 
Laumosnier, 1669-1744 (Museé de Tessé Le Mans)
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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 Gerrit van Genderen: Boeren, herbergiers, kooplieden & 
regenten, vier eeuwen geschiedenis van de oorspronkelij-
ke Slijkwellse familie van Genderen, 1584-1984. Uitgave 
in eigen beheer, Geldermalsen 2018, 184 p.; ill.; geen index.

De stamvader van de familie van Genderen is ene Jan Pe-
tersz Genderen die rond 1540 geboren moet zijn en eind 

van de zestiende eeuw 
woonde in Slijkwell. Het 
voorvoegsel ‘van’ kwam er 
omstreeks 1650 bij en sinds-
dien is de familienaam ‘van 
Genderen’. De buurtschap 
Slijkwell maakte deel uit van 
de hoge Heerlijkheid Amme-
rzoden, Well en Wordragen, 
waarvan de oud-rechterlijke 
archieven een rijke bron van 
informatie vormden voor de 
auteur.
In twaalf hoofdstukken zijn 

de twaalf generaties van Genderen in de vorm van een 
genealogie beschreven. Bij de vierde generatie splitste 
de stamboom zich in twee takken: de Bommelerwaardse 
tak en de Enkhuizense tak. De laatste tak ging bij het pa-
triciaat van die stad behoren, maar - voor zo ver bekend- 
stierf die tak uit aan het begin van de twintigste eeuw. 
Eind van de achttiende eeuw vertrok ene Jan van Genderen 
(uit de Bommelerwaardse tak) naar Suriname en kreeg 
daar een talrijk nageslacht. De familie is door de eeuwen 
heen altijd ‘klein’ gebleven’ en telt (afgezien van de Suri-
naamse tak) momenteel slechts ongeveer vijftig personen. 
(TB)

 Ї Dr. Rob Martens en drs. Marco te Veldhuis; Het boek 
Maertens, een reis door de tijd. Uitgave dec. 2019, ISBN 
978-94-639855-0-5, 200 p.; ill; index; info: https://stam-
boom.rpbmartens.com

De wortels van de familie Maertens liggen in het Vlaamse 
dorpje Bellegem dat nabij Kortrijk ligt. In 1653 trouwde 
aldaar ene Rijchardus Maertens met Christina van Mee-
nen. De eerste vier generaties Maertens waren behoor-
lijk honkvast maar Petrus Ignatius (Pierre) Maertens (de 
vijfde generatie) voelde zich niet zo gebonden aan zijn 
geboortegrond . Via allerlei omzwervingen vestigde hij 
zich uiteindelijk in Axel (Zeeuws Vlaanderen), alwaar hij 
onder meer douanier was. Zijn nazaten die aanvankelijk 

boerenknechten waren, wer-
den in latere generaties on-
der meer schippers.
Het verhaal van de familie 
Maertens is door de beide 
auteurs op een vlotte en 
boeiende wijze beschreven 
en het verhaal is geplaatst 
tegen de achtergrond van 
de politieke en economische 
gebeurtenissen die tijdens 
hun levens plaatsvonden. 

Het boek sluit af met de parenteel van Petrus Martens, ge-
boren 1839, een kleinzoon van genoemde Petrus Ignatius 
(Pierre) Maertens. (TB)

 Ї Hans van der Neut: Het Neutenboek, genealogische 
gegevens over personen met de naam Van der Neut en 
hun directe relaties. Uitgave d.d. oktober 2019 door Van 
der Neut- en vereniging; 416 p.; ill. ;geen index; info: hans.
vanderneut@xs4all.nl

Op de omslag siert het familiewapen dat als glas-in-lood-
raam te bezichtigen is in St. Bavo te Haarlem. De broers 

Jan Cornelisz en Leendert 
Cornelisz van der Neut 
hadden dit raam in 1682 
geschonken aan de kerk van 
Waarder (Z-H) en in de ne-
gentiende eeuw werd het 
raam overgeplaatst naar 
de St. Bavo. De broers zijn 
telgen uit het omvangrijke 
geslacht Van der Neut, waar-
van in het boek vijf grote 
genealogieën (de takken 
Antoon, Claes-Gerritsz, Gi-
jsbert, Leendert en Willem) 

zijn beschreven. Daarnaast zijn ook nog de genealogieën 
van acht kleinere takken opgenomen. De grote genealo-
gieën beginnen rond 1600 en de stamvaders woonden in 
de regio Bodegraven- Woerden- Alphen aan de Rijn.
Helaas ontbreekt een index op de voornamen van de vele 
Van der Neuten, waardoor het boek minder toegankelijk is. 
Dit neemt echter niet weg dat het een hele prestatie is om 
van zo’n talrijk nageslacht dergelijke uitgebreide genealo-
gieën op te stellen. (TB)

https://stamboom.rpbmartens.com
https://stamboom.rpbmartens.com
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Sites over de regio van dit nummer zijn: allelimburgers.nl (ge-
nealogische databank voor Limburg), bhic.nl (Brabant, gratis 
scanning on demand), Regionaal Historisch Centrum Lim-
burg (rhcl.nl, onderzoeken, ontdekken, organisatie), genea-
logie-limburg.net (bidprentjes, forums, genwike, weblinks), 
rijckheyt.nl (portalsite over deelaspecten van genealogie. Da-
tabases en overzichten van genealogische gegevens) behan-
del ik niet echt. Ze mogen bekend genoeg zijn en anders ziet u 
maar even op de genoemde adressen.
Ik kreeg naar aanleiding van mijn oproep in de Nieuwsbrief 
veel reacties, ze worden (deels) hieronder genoemd, vooraf-
gegaan door een *. Met name Limburg en Brabant waren goed 
vertegenwoordigd. Hier en daar moest ik beschrijvingen iets 
inkorten. Mocht de door u genoemde site over deze twee pro-
vincies hier niet staan, trek dan even aan de bel. Met knippen 
en plakken gaat wel eens iets mis.

*  Philippe van Wersch noemde lgog.nl/genealogie.htm de 
site van Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap (LGOG), dé historische vereniging 
van Limburg. Ze organiseren lezingen, symposia, excursies 
en studiereizen. Ook geven ze publicaties uit, beheren een 
uitgebreide eigen historische collectie, zijn actief op het 
gebied van educatie en doen onderzoek naar de Limburgse 
geschiedenis.

Ook noemde Philippe limburgsemijnen.nl. Deze mijnen-web-
site is gemaakt door oud mijnwerker Wiel Palm voor mensen 
die in de mijnen hebben gewerkt. Hij wil zijn kennis en erva-
ring delen en vastleggen. En tot slot: voorouderslimburg.nl. 
Hoe leefde men in vorige eeuwen in het Maasdal, zo tussen 
Luik en Nijmegen? Al de verhalen spelen zich af in het tegen-
woordige Limburg, of net over de Duitse of Belgische grens. 
De geschiedenis van Limburg 1500-1900. Veel origineel mate-
riaal uit met name Roermond laat het verleden echt leven.

Limburg
*  familiedelahaye.nl is een website over de familie Dela-

haye, de la Haye enz. die teruggaat tot 1400, met enkele 

takken tot 1960. Locatie: Zuid-Limburg en het stamland 
in het Belgisch land van Hervé. Deze familie heeft ook een 
tijdschrift uitgebracht onder de naam ‘Herten in ’t Woud’, 
zo genoemd naar aanleiding van het familiewapen. Ver-
dere informatie over de familie vindt u op de betreffende 
website, schrijft Guido Delahaye.

*  Inzender Philippe van Wersch (warsage.nl) schrijft dat 
zijn site voor 90% over Zuid-Limburg gaat en voor 10% 
over Zuid-Holland en behandelt de familiegeschiedenis 
in woord en beeld van het jonkergeslacht Van Werst uit 
de twaalfde eeuw. Namen als Van Wersch, Vanwersch, 
Van Weers, Vanweers, Van Weersch, Vanweersch enz. Een 
website niet alleen bestaand uit genealogische gege-
vens, maar ook met achtergronden en levensverhalen.

*  Van dezelfde inzender is familienbuch-euregio.de. De 
focus ligt op de presentatie van een constant groeiend 
netwerk van gezinnen in de regio rond de drielandenhoek 
Duitsland - Nederland – België. Deze families komen uit 
de Duitse stad Würselen in de buurt van Aken en vestig-
den zich in de regio in een familienetwerk dat zich tot ver 
buiten Europa uitstrekt en overzee bereikt.

*  kneepkens.com gaf gegevens over de families Kneep-
kens, Spierings, Werner, Gerrits en de Brabandere. Onder 
Welkom werden uitgebreid de mensen genoemd die op 
de een of andere manier aan de site en het verzamelen 
van gegevens hebben meegewerkt. Op het moment van 
schrijven (6 maart) kon ik hem niet openen. Probeer het 
via google.

*  De naam Curvers is een vrij veel voorkomende naam in 
Nederland en België maar ook in Frankrijk, Duitsland 
en de VS komt de naam voor in alle mogelijke varianten. 
Deze website (familiecurvers.nl) gaat over een Curvers 
familie uit Midden Limburg waarvan een groot deel bijna 
driehonderd jaar onafgebroken woont in Neeritter. Dit is 
een kleine plaats aan de Belgische grens in de driehoek 
Maaseik, Weert en Roermond. ‘Deze familie, waar ik zelf 
ook deel van uitmaak, noem ik voor het gemak dan ook 
de ‘Itterse’ (Limburgs dialect voor Neeritter) tak’, aldus in-
zender Chrit Curvers.

*  Fons Heijnens wil graag de website van zijn vereniging 
onder uw aandacht brengen: houthem.info, de home-
page van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach 
met onder meer historische en andere gegevens over 
Houthem, Broekhem en Geulhem. U vindt hier foto’s, 
ansichtkaarten, bidprentjes (met foto’s van de overle-
denen), inwonerslijsten 1665 en 1796, lijsten van blok-
brekers, bokkenrijders, burgemeesters, pastoors en 

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

https://lgog.nl/studiereizen
https://lgog.nl/collecties-content
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kapelaans, monialen, proosten, priorinnen, gebouwen, ar-
tikelen enz. Zie ook Twitter en Facebook en st-gerlach.nl 
de website van de parochie.

*  familienbuch-euregio.eu/guest.html en wgff-tz.de/index.
php, zijn twee Duitse websites met veel gegevens uit 
Limburg, schrijft Bert Gertis. Hij gaat verder: ik ga er van 
uit dat u alle websites van de gemeentelijke archieven al 
in uw bestand hebt opgenomen, even als de website gen-
wiki.nl/limburg/index.php?title=Hoofdpagina.

Brabant
*  Jos Neomagus mailt dat hij de site van de familie Neom-

agus (neomagus.nl) beheert. De website omvat ongeveer 
160 teksten (kortere en langere biografieën) van onge-
veer 160 volwassen geworden (overleden) mannen en 
vrouwen met de achternaam Neomagus uit Holland en 
Brabant. Het gaat om 13 generaties vanaf medio zestien-
de eeuw. Daarnaast staan er nog ongeveer 180 teksten 
op over bijzonderheden, merkwaardigheden, achtergron-
den, enz.

*  Han Weijters vraagt of de volgende vermelding(en) ge-
schikt is voor Vanalles. Oordeelt u zelf maar. Uit de Oi-
sterwijkse Historische Reeks: De Russische Madame op 
de site regionaalarchieftilburg.nl. Te zien na het intikken 
van de woorden russische madame (tiny url https://tin-
yurl.com/uepwgo9), een uitgave van het Kwartier van Oi-
sterwijk. Meer uitgaves: kwartiervanoisterwijk.nl.

*  Jan Broos tipt de website broos.org met daarop de tak 
Baarle-Nassau van de families Broos en Seegers en de 
website geneaforum.org met daarop een genealogie fo-
rum Noorder-Kempen (Baarle-Nassau en omgeving). Ook 
wijst hij op websites met gedigitaliseerde klappers. Dit 
zijn onder andere (België) Genealogie Turnhout genealo-
gie.turnhout.be, Noorder-Kempen ravels-weelde-poppel.
be, Kempen (Antwerpse gemeenten) bskempen.be en 
Rijksarchief België search.arch.be/nl.

*  vorstenbosch-info.nl/ bevat een bundeling van digitale in-
formatie over, door en voor het kerkdorp Vorstenbosch in 
de gemeente Bernheze. Doelstelling is om één ingang en 
platform op de digitale snelweg te hebben.

Onder Over Vorstenbosch, Genealogieën staan onder an-
dere Vorstenbossche nazaten van Peter Hendricus (van 
Dijk), Vorstenbossche nazaten van Karel de Grote en over-
zichten uit de verzameling van Cor (Ottenheim): Nazaten: 
van Berkel, Van der Velden, Ottenheim, Van Vught en Ver-
hoeven.
*  De ‘eigenaar’ van de stamboom op dortmans-steverink.

nl/humogen/index.php?database=humo_ anoniem is Ardi 
Dortmans. 51.737 personen en 17.946 gezinnen uit met 
name de omgeving Gemonde en Dinthel. Namen onder 
andere Verhagen, Van der Heijden, Van den Bogaert, Pen-
nings, Voets.

*  Frans Roelvink vraagt graag uw aandacht voor water-
schapsarchieven. Eén van de linken over de Brabantse 
waterschappen is jvdn.nl/pages/BrD/WBrabant.html. 
Wanneer u door de pagina’s bladert komt u veel interes-
sante zaken tegen. Kijk ook eens op de homepage van 
jvdn.nl.

*  Sepp Heuvelmans tipt zijn site heuvelmans.eu. Omschrij-
ving: De website behandelt de vijf families Heuvelmans 
(Hovelmans). Ze zijn niet aan elkaar verwant zijn. De vol-
gende families Heuvelmans worden besproken: 1. Mole-
naarsfamilie uit Brabant, vertakkingen naar Limburg en 
België. Zie ook Brabantse Leeuw jrg. 17. Verder wapen 
beschrijving en DNA onderzoek van de familie. Zie ook 
het project ‘een ZeelsterSlag’. 2. Molenaarsfamilie in 
België. 3. Oorsprong in Wessem (Limburg), vertakkingen 
naar Brabant (Nl.) en Belgisch Limburg. Stamreeks met 
familiewapen. 4. Familie in Noord Limburg, oorsprong 
Breyell (Dld.). Vooral omgeving Swalmen, Venlo, Tegelen. 
5. Half adellijke (?) familie uit Brussel, later wonend Eind-
hoven, Maarheeze, Maastricht en Montfort. Familie met 
als beroepen raadsheer, drossaard, kanunnik (onderhan-
delaar voor de broer van Willem van Oranje, Filips Willem 
van Oranje, gijzelaar te Madrid). De familie wordt vaak 
genoemd in de Brabantse Leeuw.

*  Emile Rijpert stuurde vier sites: 1. deheerlijkheidoirschot.
nl. Site van Heemkundekring Oirschot met collectie 
beeldmateriaal, bibliotheek en bidprentjes. Met zoek-
functie. 2. oirschotsheem.nl. Particuliere ondersteu-
ningssite voor genealogen met een schat aan gegevens: 
bidprentjes, beeldbank, huizen en bewoners (notariële 
akten), allerlei, met zoekfunctie. 3. paulusvandaesdonck.
nl. Site van heemkundekring Ginneken, Bavel, Ulvenhout, 
Galder en Strijbeek. Bij Stambomen zijn ruim 20.000 
personen en 108.000 vermeldingen verwerkt. 4. yori.nl/
epidemieen-in-de-geschiedenis. Met chronologisch over-
zicht epidemieën in Nederland.

*  Rob Kamerik kan zijn site van harte aanbevelen: robver-
hoeve.nl. Het gaat over zijn voorouders Verhoeve, die 
teruggaat tot circa 1520 in Capelle (Noord Brabant). Ook 
staan er twee artikelen op die hij in Gens Nostra heeft 
gepubliceerd. Verder gegevens over zijn voorouders Plug 
uit Noordwijk aan Zee. Hij is druk bezig om Noordwijk aan 
Zee in de 17e eeuw verder uit te werken. Op de site is er al 
enige interessante informatie over te vinden.

http://dortmans-steverink.nl/humogen/index.php?database=humo_
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Enkele gebruikte afkortingen: 
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

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

TIJDSCHRIFTEN

Nederland

Archievenblad, jg. 123, 2019-3. E. Kraai, N. Schreuder: Vallen 
brieven van burgers onder het auteursrecht?; M. Hellema: 
Erfgoed digitaal voor allemaal. De versnelling van het Net-
werk Digitaal Erfgoed 2019-2020.
 Idem 2019-4. C.Tromp: Openbare kadastrale registers in 
historisch perspectief; G. Cox: Wikipedia is de puberteit voor-
bij.
 Idem, 2019-5. L. van Harrevelt: Fotoarchieven presente-
ren; E. Albers: Postwaardencollectie terug in overheidshan-
den [overdracht collectie van het Museum voor Communica-
tie aan het Nationaal Archief]; T. van Havere: Van Wijn in het 
Zuiden [1814 ook ontstaansjaar Belgisch archiefwezen?]; G. 
Stroo: ‘Kennis delen is dankbaar werk’ [interview met Wel-
moed Bons, NIMH].

De Aschpotter [Sassenheim], jg. 23, 2019 nr. 44. A. Deutekom: 
De Oude Post: van pleisterplaats naar restaurant [lijst eige-

naren met veel data per 
persoon, vanaf 1871; van 
Leeuwen, Koning, IJs-
selmuiden, Schrama]; A. 
Scholten: Zoekt en gij 
zult vinden... [herkomst 
plantagenaam Jagtlust 
in Suriname, familie Be-
rewout uit Sassenheim/
Amsterdam]; A. van der 
Geest: Sassems plaet-
werc aan de Alfer sluys 
te Spaarndam [waterbe-
heersing en omslagkos-
ten 15e eeuw]; A. Lelij-
veld: Gezicht onbekend 

[Joodse historie; Linnewiel, Wijngaard]; A. Lelijveld: Portret 
uitgelicht: Hendrik Colijn (1901-1993); A. van der Geest: De ko-
ning van Schotland en het wapen van de gemeente Teylingen 
[William the Lion, Huntingdon, graven van Holland, Teijlingen]; 
I. Ooijevaar: ‘Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt’ [inter-
view met Nico Koelewijn (90), schilder bij de Kunstaardewerk-
fabriek Velsen in Sassenheim].

Bolswards Historie, jg. 9, 2019 nr. 16. D. Bosma-Faber: Wat 
is er nou mooier voor een gitarist dan je eigen gitaar te 
bouwen? [interview Ronald Rosenau]; P. Mulder: Abraham 
Alt, een moderne troubadour [(1881-1941), organist; levens-
schets]; J. Keuvelaar: Beurtvaart van Bolsward op Amster-
dam [verhaal uit 1769; Croontje, Bijlsma, Tanjé]; J.J. Sangers: 
De ‘Koopmanswelvaart’ terug in Bolsward [schip uit 1905; 
historie veerdienst Workum-Bolsward-Groningen vanaf 
1881-1985; familiebedrijf, 3 gen. Horjus]; J. Keuvelaar: De 
rechtspraak van Salomo in het stadhuis [Uytewaal, Fed-
des]; J.J. Sangers: ‘Lapkepoep’ Lunter, 150 jaar Bolswar-
der ondernemersfamilie [oorspronkelijk handelsreizigers 
in textiel 1774; 5 gen.; Schäcking, Buskase, Flottow-Voss, 
Schröder]; A.A. Buwalda: Jan Sageman, een held begraven in 
Bolsward [(1553-1625), militaire carrière; familiewapen; van 
Arler, Mouthaen, van Osinga, Feith].

Cronicke ... Philippuslandt, jg. 19, 2019 nr. 32. J. Heijboer: De 
beurtvaart van Sint Philipsland [Walraven, van der Clooster, 
Molengraaf, Klippel, de Ruijter]; F. Vleghels: De geschiedenis 
van slagerij Bosman; H. Rijsenbil: Ella Vogelaar, het meisje uit 
de Polder dat minister werd [interview]; S. van Lochem-van 
der Wel: Herinneringen aan de Koude Oorlog: luchtwachtto-
ren ‘Anna Jacoba’ [1953-1965]; J. Mol: Memoires van M.M. Ver-
meij-Filius (5) [verv.]; F. van den Kieboom: Broedershof – ruim 
350 jaar geschiedenis [Mol, van Baerlandt, Turcq, Jagt]; J. La-
bruyere: Herinneringen aan Sint Philipsland (1963-1969).

Dwars op [Voorhout], 2019 nr. 65. M. van Buul, M. Floor: St. 
Cecilia 100 jaar [historie muziekvereniging]; K. den Elzen: 
Piet Berbée – raadslid, bollenkweker, bestuurder [van Neer 
via Overveen naar Voorhout, 6 gen. 1715-heden; de Groote 
Zanderij; met kwartierstaat;van Velsen, van Lierop, van Wis-
sen, Scholten, van Galen, Romijn]; J. Derksen: Ab Koomen 
‘Een gewone man’ [interview]; A. van Klink-Kraakman, M. van 
Buul: Een Voorhoutse van 100 jaar [interview met Ria van Rei-
sen-Pannebakker]; K. den Elzen: Petrus Johannes van Dijk. 
Slachtoffer in kamp Rees [(1914-1945), dwangarbeider]; M. 
van Buul: Het boerenleven op Groot Boekhorst [interview met 
Tina van der Hulst-Heemskerk]; A. Vlasveld: Het Voorhout van 
Aad Vlasveld (1) [herinneringen].
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Gen. [CBG], jg. 25, 2019-2. V. de Lange: De muzen van een 
bankier [Jacob Mees en zijn filmcollectie]; S. Reinders: ‘Mijn 

vader is een personage 
geworden’ [het roeke-
loze bestaan van een 
kampoverlevende; de 
Bruijn]; E. van der Horst: 
Machtig mooi wark [boe-
renknecht op grootva-
ders boerderij; boerde-
rijbiografie]; E. de Bruijn: 
Ploegen en doorakkeren 
[inkleuren van levens van 
voorouders: boeren in de 
Gouden Eeuw]; L. Brou-
wer: Uitstervende stad-
se en gedijende dorpse 
achternamen [naamkun-

dige ontwikkelingen; Swinkels/Zwinkels]; D. Haagsman: Met 
en zonder vader [ongehuwd moederschap in 18e/vroeg 19e 
eeuw; Haagsman]; D. Kome: Tonnis Post [gefotografeerde ar-
moede in Oost-Groningen]; C. Banning: 165 duizend vierkante 
kilometer extra platteland [de Zuiderzeewerken van Cornelis 
Lely]; S. Berger: Het Indische zwijgen doorbreken [herinne-
ren aan de hand van erfstukken]; T. Reniers: Koopman op de 
huwelijksmarkt [de La Bistrate/van der Biestraten, van der 
Meulen]; E.J. Blom: Matches clusteren [DNA; website Genetic 
Affairs]; G. van Breugel: Herklots en Hydra [wapen Herklotz].

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 27, 2019-2. D. Kra-
nen: Achtergronden van een reis naar Den Haag [Tilman Craen 
uit Vlodrop, 1607/08]; Al meer dan 170.000 charters ontsloten 
[de Digitale Charterbank Nederland (DCN)]; P. Horden: Iets 
over de geschiedenis van de griendcultuur; R. Vennik: Dag-
verhaal van het beleg van Bergen op Zoom [1747; Folkerts, van 
der Gouw]; D. Kranen: De gelijkschakeling van de Nederland-
se pers 1940-1945; Wapenregister [de Winkel, Veldheer, de 
Vries, Renssen, Snijders, Driesprong, de Groot]; D. Kranen: 
Desertie bij de VOC [verschillende vormen van desertie, na-
men].

Gens Germana, jg. 45, 2019-1. P. Kuhlbrodt: Ost- und Westin-
dienfahrer im 18. Jahrhundert aus Nordhausen und Umgebung 
[in Thüringen; samenvatting van document van 65 blz., reisbe-
richt van Chr.Fr. Seber gepubliceerd door H. Heinecke 1894; 
historie en naamlijsten].
 Idem, 2018-3. K. Takkenberg: Bramsche, een (bijna) on-
gelukkig toeval! (1) [inleiding op onderzoek, oorlogstijd, do-
cumenten]; J. Kaldenbach: De familie Liedel [van Mayen bij 
Koblenz, 1667; in dienst van deVOC, handelsonderneming; 
standsverhoging en wapen; van Stepraedt, Kramp, de Pas, de 
Coget, der Nederlanden]; F. Schoonhoven: Reizen per post-
koets vanuit Duitsland naar Nederland (2) [Wubbenhorst, 
Donnerberg, Deters].
 Idem, 2018-4. K. Takkenberg: Bramsche, een (bijna) onge-

lukkig toeval! (2) [stamreeks, 12 gen., ca. 1575-1982; Tacken-
berg, Wesseling, Wahmhoff, Uffn Mecklenfelde, Hagedorn]; A. 
Schley: Onderzoek naar de familie Schley [verslag zoektocht, 
terug tot 1763].

Gruoninga, jg. 58, 2013. R.Paping, G. Schansker: De teloorgang 
van de eigenerfden van Niekerk [reconstructie vroegste ge-

schiedenis boerderijen 
en hun families, 6 gen. 
1445-1718]; A. Veldhuis: 
Willem Hendrik Lugda. 
Op den Huysman ge-
teerd [vagebond, aan-
klachten, processen 
en tijdlijn; parenteel 4 
gen., ca. 1597-1809; van 
Hornum gen. Schram, 
Clement, Vrymoedt]; 
P.J.C. Elema: Genealo-
gie Zeehuizen/Zeehui-
sen (Groningen) [9 gen., 
1633-1973; Bonte, Qua-
de, Hovingh, Tinga, Cor-

bach]; J.P.A. Wortelboer: Huwelijkse vooraarden kunnen ook 
testamentaire beschikkingen bevatten! [praktijkvoorbeel-
den]; F. Wiersema: Het geslacht Barlinckhoff, stad Gronin-
gen (17e-18e eeuw) [met familiewapen; 6 gen., 1563-1838; van 
Munster, van Oerbeek (uit Vlaanderen), Suyncks, Schuirinck, 
Wedda, Schepel]; P.J.C. Elema: Wormbrand (Friesland-Gronin-
gen) [5 gen., 1709-1896; Snidelaar, Goedhuis, Engelharts]; A. 
Veldhuis: Een dienstmeid uit de anonimiteit. Aaltje Busch uit 
Groningen [lijst met dienstbetrekkingen 1732-1735, in deten-
tie wegens kleine dieverijen, na 1740 verdwenen]; P.J.C. Elema: 
Een stamreeks Kerlien (Veendam) [oorspronkelijk Carolyn; 7 
gen., ca. 1728-2013; Vietz/Fitz, Koning, Schaap]; R. Paping, G. 
Schansker: Aanvulling Scheltens [Edskes, 4 gen., 1591-1747]. 
Met register.

Historisch Purmerend, 2019 nr. 49. J. Otsen: Oud en nieuw op 
het Looiersplein [Blauw, Switzer, Roskam, Zijp]; N. Koning, 
R. Nooij: Schoenenwinkel Nooij in Padjedijk [familiehistorie 
Nooij 1890-1981; Bont, de Lange]; K. Kwadijk, Y. van Aurich: 
Stolpersteinen voor familie Zwart [lotgevallen Joodse familie 
in WOII]; B. de Lange: De afslagvereniging B.P. & O. (1) [histo-
rie groenteveiling 1896-1950]; J. Dekkers: Wetenswaardighe-
den over de oude Vismarkt; R. Luiks: ‘Aan deze dienst werden 
hooge eischen gesteld’ [ontstaansgeschiedenis Puremerends 
verzet en de voedselvoorziening; de Vries, Peek, Kloker]; J. 
Otsen: Reclameplaten Muusses [drukkerij-uitgeverij, familie-
bedrijf 3 gen., 1847-1989]; B. Vlak-Mol: Marktmeester Aldert 
Kwadijk [levensschets; exm. Nool, Pot]; L. Zoon: Nieuws uit 
het Waterlands Archief [website vernieuwd, bronnen gedigi-
taliseerd, Ursulaboek]; H. Prins: Purmerends Museum [fami-
lie Dirk Bezem (*1796), 50 jaar (hoofd-)onderwijzer in 1869, 5 
gen., exm. Meule, Mouthaan, Spruit].
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De Indische Navorscher, jaarboek 2019. R. Mostert: De nako-
melingen in Ned.-Indië van Jacobus Albertus van Middelkoop 

[wapen, 6 gen. 1764-he-
den; Wens, Beijlon, von 
Hebel, van Haasen, van 
Nuijs]; R.G. De Neve: 
‘Oma was een prinses 
uit de kraton’. Verbin-
tenissen van Europese 
mannen met inheemse 
vrouwen ‘van stand’ [ver-
houdingen, titulatuur; 
lijst van namen per ca-
tegorie chronologisch 
1828-1951]; R. van de Wal: 
Parenteel Hendrik Goed-
hart en zijn echtgenoten 
(...) [(1838-1919), school-
hoofd in Semarang, ex 

matre Aufdenfelde/Oudenveld; van der Geugten, Pattiwael, 
Schoonhoven, Christan, Spook/Spoke, Vermeulen, Jonquie-
re, Hoolboom, Landman, Keilman]; R.G. De Neve: Franstalige 
familienamen in Nederlandsch-Indië [overzicht met tiental-
len namen; wapen Clignett; serie van 14 genealogieën, onder 
andere Darricarrère, Despéroux, Tissot, Buisson de Saint 
Rémy]; R.G. De Neve: De Indische familie Albinus [vernieuw-
de aanzet genealogie; 9 gen., 1653-heden]; R.S. Ravestijn: Het 
Indisch DNA van Johnny Ravestijn [analyse y-DNA, mtDNA en 
AtDNA; 3 verwantschapsschema’s; Dessauvagie, Buwalda, 
Martens, Ravestijn, Haase, Valkenburg, van Zijll de Jong, Eil-
bracht, Koppenol]; Aanvullingen en verbeteringen op eerdere 
publicaties []. Met index op familienamen en inheemse perso-
nen.

Kringblad [Bemmel], jg. 29, 2019-2. 30 jaar verbeeld [terug-
blik]; P. Maassen: Honderd jaar school en onderwijs in Haal-
deren (1918-2018) [Clerkx]; P. Oostervink: De klokkenroof van 
Bemmel [1942]; R. Derksen, R. Haegens: Karel Adriaan Maria 
Ridder de van der Schueren [7e burgemeester van Bemmel, 
1907-1930; kwartierstaat 6 gen.; Zorreth, Wittert, van Rijc-
kevorsel, de Wijs, Halfwassenaer]; P. Oostervink: Huize De 
Pla(c)k te Bemmel, zijn eigenaren en bewoners [met 3 kwar-
tierstaten, wapenafbeeldingen en veel portretfoto’s; Van 
Lynden d’Aspremont (1666-1731; van Coeverden, van Bronk-
horst, van Bellasis), de Haen 1731, van Randwijck (1733-1854; 
van Welderen, van Zuijlen van Nijevelt, van Vredenburch); de 
Vaynes van Brakell 1798-1808, Meurs (1881-1989, Roelofs, 
Geurts)]; P. Oostervink: Archeologische vondsten [o.a. Zegel-
stempel met wapenschild Bentinck]; Vragen en antwoorden [3 
gen. Ritmuller, 1703-1808].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 53, 2019-1. S. van Scherpenzeel: 
De Wethouder van Rooijenweg in Houten [(1882-1960), exm. 
Verweij; Vernooij]; R. van den Heijkant: Houtense voornamen 
[onderzoeksverslag]; W. Thomas: Een woedende boer in Odijk 

[1672, bezetting door de Fransen; Peter Jacobsz van Drieber-
gen; Roodenburgh]; T. Prosman: De reis van een steen [graf-
steen van Jan Lambertsz, ‘sterft den 8 maert 1619’].

Krommenieër Kroniek, 2019 nr. 94. W. Esman: Vlietsend 11, 
van herberg naar slijterij [Schipper, Kreur, Kooiman, Bakker, 
Goedhart]; H. Baartse: De Westdijk bij Krommeniedijk [de 
Graaf]; J. Schots: De geschiedenis van het binnenbadhuis; A. 
Rijks-Leguijt: Vrijwillig vuilnisman en mantelzorger: Tinus 
Kerssens (1918-1986).

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 47, 2019-1. A. Brue-
kers: Zoeken naar de zevende zoon [vernoemingstraditie; 

definiëring en onder-
zoeksresultaten uit Ne-
derweert; 10 gevallen: 
Verrijt, Hoeben, Knapen, 
Claes, Cluskens, van 
Ghoor, Brangers, Fijen, 
Conincks, Smeets]; R. de 
la Haye: Rouwborden (2) 
[in de OLV-kerk te Maas-
tricht; verv.; wapens van 
Maria Verheyen (1661), 
Francine Workoem-van 
Haften (1658), J.B. de 
Valzolio (1676)]; J.H. 
Hanssen: Twee eeuwen 
nakomelingen van Jan 

Holtacker uit Horst 1600-1800 (2) [tak A, 2 gen., 1633-1733; 
van Honthem, Boucher]; A.S.M. Patelski: De familie Patelski 
uit Heerlen, voordien uit Groot-Polen [genetisch onderzoek, 
resultaten en interpretatie; uitgebreide stamreeks, 6 gen., ca. 
1760-heden; Lawnik, Walenciak, Stefaniak, Stasiak].

Mars et Historia, jg. 53, 2019-1. L.Ph. Sloos: Voorwaarts mars-
muziek! [historie en betekenis militaire muziek]; R. Rossmeisl: 
Voetbal in een afwachtingsopstelling [1914-1918]; A. van der 
Zee: Hollandse kaapvaart in 1438 [de Wendische oorlog, han-
delsconflict binnen de Hanze, vlootbouw, gewijzigde politie-
ke verhoudingen]; M. Wink: De Lijfwacht te Paard van koning 
Lodewijk 1809-1810 [Mascheck, Hoynck van Papendrecht, van 
Ittersum].

Ons Voorgeslacht, jg. 74, 2019 nr. 718. J.F. Wendte: Een Hol-
landse familie Dilbeek van omtrent Ath (Vlaams Brabant) 
[5 gen., ca. 1680-1882; van Bronkhorst, Weijdecamp, Pont-
vlaams, vam Sijn]; E. Verloop e.a.: Schimmen in Maassluis 
[aanv. en corr.]; B. van Dooren: Jan Pap(pe) en zijn voorzaten 
[(1608-1651/54), ouders, groot- en overgrootouders, 7 kwn.]; 
H.M. Kuypers, G.H. Verwoerd: Nog meer vruchten van Van der 
Vucht [aanv. en corr., 16e-17e eeuw]; L. van der Hoeven: Oude-
water: Quohier van den 200ste penningh [transcriptie bron, 
1674; veel familienamen].
 Idem, 2019 nr. 719. W.T. Molema-Smitshoek, P. Molema: 
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De oudste generaties van de familie Kieboom (Roos) in de 
Hoeksche Waard, Rotterdam en Zeeland [4 gen., circa 1550-
1746; Roos, Nannincx, de Voldere, Curieus, Sterke, van Hoften, 
Hoogendijck, Huwaart]; J.F. Wendte: Jan Steenbeckelier(s) 
(Steenbackelier) uit Brussel en zijn nageslacht te Den Haag 
[3 gen., 1666-1801; van Hartevelt, de Vries, van Geelkercken, 
Haring, de Logie]; P.J.M. Van Boheemen: Eerste generaties 
familie van Bohemen-van Boheemen [aanvullingen en cor-
recties]; F. van Rooijen, R.A. Van der Spiegel: Het kohier van 
het weekgeld 1573 betreffende Bleiswijk [transcriptie; Korff. 
Pierswager, Borger, Groot, Butterman]/Idem van De Lier 1573 
[Vennecoel, Berckel, den Huijmen, Koij, Decker].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 36, 2019-2. A. Garritsen: De van Londen’s en De 

Gouden Leeuw te Bronk-
horst [herbergiers, 5 
gen., ca. 1615-1847; Geer-
lichs, Heijman, Planten]; 
J.A. Bakker-ten Have: 
Parenteel van Derk Pe-
ters Klein Mensink (8) 
[verv.; Wunderink, Nij-
land]; H. Navis: Van Adorf 
(Waldeck-D) via Varsse-
veld naar Vragender [4 
gen. Diersen, 1770-1958; 
Velthorst, Heinen]; G.J. 
Goorman: Parenteel van 
Christiaan van Gorssel 
[4 gen. ca. 1798-1960; 

Fettelaar, Landuweer, Kroeze, Koetsier]; Aanvullingen en ver-
beteringen kwartierstaat Hulshof; W. Groot Enzerink: Het 
gezin Rouwenhorst op ‘t Heijink in Vorden [Jan Rouwenhorst, 
pachtboer en dief, 1770-1820; Jimmink]; G.J. Goorman: Een 
familie Bach in Gorssel [verwant aan de beroemde compo-
nisten; 3 gen. 1749-1908]; A. Garritsen: Een beerput die geen 
doofpot werd [predikant met grensoverschrijdend gedrag, 
1688; Rumpius].

Oud-Dordrecht, jaarboek 2019. Themanummer gevelstenen. 
K. Sigmond: Gevelstenen in ‘Dordracum Illustratum’ [uitge-
breide beschrijving per gevelsteen, met veel bijzonderheden]; 
Bijlage: lijst van Dordtse steenhouwers (1575-1786).

Oud-Scherpenzeel, jg. 31, 2019-1. Om het heden te begrijpen 
moet je het verleden kennen [kroniek van een vertrokken 
Scherpenzeler; van den Berg, Koning, Vink, van de Kaa]; Kwe-
kerij wordt Flintstonepark (1) [Brederoo, Westeneng]; De auto 
van Jan Willem Bakker [een cyclecar van Briggs & Stratton, 
1924; industrie Olscho; Pon, van der Wal, Tulp].

Oud-Wageningen, jg. 47, 2019-2. J. Neefjes: In vroege mid-
deleeuwen wellicht al bewoningskern Harten (2) [verv. ver-
dwenen buurtschap]; T. Jansen: in gesprek met Anneke Pan-

nekoek; J. Euwijk: De tekenaar die ooit theeplanter wilde 
worden [Eppo Doeve (1907-1981)]; P. Leenknegt: Een waar 
toevluchtsoord voor oude mannen en vrouwen [bejaarden-
huis Rustenburg; van Aggelen-Hondijk]; P. Zaal: Uit mijn oude 
Nutsarchief (1) [‘t Wagenings Nut]; C. van den Anker: Opgedol-
ven: Lydia Nies 1895-1987; C. van den Anker: Hoe de Christien 
Broekema-Bakkerschool aan haar naam kwam [Christien Bak-
ker (1882-1951), voorvechtster vrouwenemancipatie].

Overkwartier van Gelre, jaarboek 2013. L. Pijpers, W. Steeghs: 
Hermann van der Moolen aus dem deutschen Geldern, An-

sichtskartenherausgeber 
1897-1910 [logo HvdM, 
soms Nederlandse ach-
terzijden: Uyttenbroek 
en Faldera in Venlo; uit 
Utrecht; Breve, Maas, 
Laurentz, Ross]; S. Ver-
koeijen: De Mons Veneris 
van Océ [executie Gijs van 
Velden in 1547 en dood-
slag in 1546]; M.L. Posten: 
Hexen und Dämonen...; J. 
Vaessen: Het oude Kerk-
hof [Roermond; handjes 
van Van Gorkum en Van 
Aefferden].

 Idem, 2019 nr. 7. L. Reutelingsperger: Dennenkwekerij 
Hegger te Lomm bij Arcen [met naamlijst plaatsen en klan-
ten; Keltjens]; S. Verkoeijen: De families in Velden, Lomm en 
Arcen in de 17e en begin 18e eeuw [Huisarchief Wymar van 
Arcen, van den Brandt, Verschure]; K. Heise-Ernst: Ob gross, 
ob klein, Puppenwagen müssen sein [overzicht]; H. Huijs: De 
onbekende ziekte. De Spaanse ziekte ...1918-1919 [miljoenen 
doden]; J. Kaldenbach: Nederlands oudste eiervereniging uit 
Leunen-Venray met een illegale afsplitsing? [ledenregister 
op rommelmarkt gevonden; 146 leden 1942-1965, Janssen, 
Weijs]; W. Posten: Bewegte Zeiten. Aus dem Postkartenalbum 
der Familie Derstappen-Rütten in Wankum-Müllem 1900-
1918 [196 Postkarten]; W. Poell: De zwerftocht van het tweede 
portret van Petrus Polenius (1595-1667), abt van Klooster-
kamp (1636-1664) [bij Berger en Poell]; J. Feller: De bestrijding 
van veeziekte in het Pruisisch Overkwartier van Gelre [18e 
eeuw; patent van Friedrich Wilhelm von Preussen 1716].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], jg. 35, 2018 nr. 121. W. 
Welling: Het spel en de knikkers... van schillenboer tot pro-
jectontwikkelaar [H.J. Gels (1886-1960)]; R.P. Siekerman: Het 
aanzien van Ouderkerk aan de Amstel aan het eind van de 
18e eeuw [schilder Ouwater]; P. Ubels-van Oostveen: Oudoom 
Hendrik Rigter [Capel, Kok, Westbroek, de Kort, Verburg]; P. 
van Schaik: Honderd jaar geleden [WOI; distributie en melk-
oproer; M. van Doorselaer: Jean Baptist van Doorselaer - 
geïnterneerd in Nederland tijdens WOI [oorlogsverhaal].
 Idem, 2019 nr.122. P. van Schaik: De lotgevallen van een 
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[volkspetionnement 1878, nu online in database van het NA]; 
A. Flikweert: Hennepteelt in Dreischor [20e eeuw].

De Stamboom, jg. 21, 2019-1. Z. Erkelens-Aanen: Watersnood 
in Wijngaarden 1709 / Hele en halve zusters en broer van 
Adriana Pietersd Boer [de Jong, Lageweij, Huijsman, Venis]; 
Vervolg kwartierstaat van Arie van Tilborg [met aanv.; gen. 
XV-XX met aansluitingen op Karel de Grote lijnen; Huijser, 
Besemer, Pijl, de Geus, van Teijlingen, Nederlof, van Ardenne]; 
J. Mouthaan: Genealogie van Pieter Pietersen [ca. 1670-na 
1707; 7 gen.; Bons, Vermeulen, Venus, Baan, Guijs, Both].

De Stelling, jg. 38, 2019 nr. 147. H. Deems: De ‘Afdeling Steg-
gerda van de aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond’ 
(de ABTB) [historie]; J. Roorda: De stichting van een kolonie-
school te Steggerda in 1824 (1) [historie; Wolda]; J. van der 
Knokke: Emigratie in de jaren ‘40 van de 19e eeuw (3) [Lenstra]; 
G. Bakker: De bakkerij van bakker Buma (1) [in Vinkega; Huizin-
ga, de Boer, de Vries].
 Idem, 2019 nr. 148. C. Klok: De raadselachtige Jo Warde-
nier [1912-1960; een fantast]; G. Bakker: De bakkerij van bak-
ker Buma (2) [verv.; oorlog- en crisisjaren]; J. Roorda: Einde ko-
lonieonderwijs & stichting van Rijksscholen o.a. te Steggerda 
1878-1932 (2) [verv.]; H. Deems: IJspret en ijsbaangedoe in Wol-
vega [historie sinds 1803]; J. van der Knokke: Emigratie in de 
jaren ‘40 van de 19e eeuw (4 en slot) [boelgoed 1844; Lenstra, 
van Dijk, Timmerman].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 33, 2018-3. Bekende 
van IJsselmonde: Schaatsheld Siem Heiden [(1905-1993), met 
kwartierblad 31 kwn.; Sparreboom, Barendrecht, Korendijk]; 
H. Aardoom: Verhalen uit de Vierschaar: ambtelijk gepest 
[1730; Leuijte]; M. Verhoef: Genealogie van de burgemeesters-
familie Molenaar [6 gen., 1680-1944; Luijten, Bouman, Mas-
son, Scheij].
 Idem, jg. 34, 2019-1. M. Groeneweg: Oude dijken in IJssel-
monde (2) [verv.]; M. Verhoef: Een ridder uit IJsselmonde [J. 
van der Houwen onderscheiden met Militaire Willemsorde 4e 
klasse 1946; met kwartierblad met 31 (63) kwn.]; R. Molenaar: 
Annetje Molenaar-Luijte [reactie op eerder artikel, reden ach-
ter weigering akte van indemniteit]; H. Aardoom: Verhalen uit 
de Vierschaar, de Marskramer [joodse marskramer beroofd 
bij boer 1735, proces; Godschalk, de Leijster]; M. Verhoef: De 
veroordeling van Pieter Theunisse [processtuk 1673].

Terra Westerwolda, jg. 8, 2019-1. R. Wolf: Tekenleraar en be-
genadigd beeldend kunstenaar: Johan Hemkes in Wester-
wolde [(1894-1988), verbonden aan HBS in Ter Apel]; E. Wubs: 
Herinneringen aan het voormalige klooster in Ter Apel; H. ter 
Heijden: ‘Als je denkt: dat ga ik doen, da ga je dat doen. Klaar.’ 
[interview met H. Kiewiet; wielerhistorie]; J. Rendering: Het 
verborgen verleden van Steffen Hinrich Richter [(1782-1841), 
uit Cappeln, gebruikte vanaf 1819 de naam Hindrik Pieters 
Meijer; 5 gen. familie Rouw-Meijer, 1706-1954, met verwant-
schapsschema; Borgmans]; A. Visser: Westerwolde op de 

werk- en woonplek, 
Kerkstraat 20 [van 
Nuijs, Wiltens]; P. van 
Schaik: De zwarte do-
minee in Ouderkerk [Ja-
cob Capitein 1742]; R.P. 
Siekerman: Een eerste 
steen van Ronde Hoep 
62 [3 gen. Bouwman, 
1873-heden; voorheen: 
Schouten, Abels]; R.P. 
Siekerman: De brug van 
Duivendrecht of... een 
brug verder? [18e eeuw-

se gravure en topografie]; H. Keizer: De Zekvelds op boerderij 
Sollenburg [voorheen kruitmolen, ontploft 1758].

De Spuije [Bevelanden], 2019 nr. 106. F. de Kaart: De verge-
ten watersnoodramp van 1906 [algemeen overzicht, her-
stelplan]; K. Bos, F. de Klerk: Een schoone visserije genaamt 
Focquene, een bijzondere kaart van rond 1700 van de vis-
serij tussen Kruiningen en Nieuwlande [de Perponcher, Vo-
gel,Schepper, Mieras, Rottier]; F. de Klerk: Dirty dancing bij 
gaslicht – Dansles in Goes in 1860, door Jan Haak [huis- en 
kunstschilder, beknopte levensschets en analyse schilderij]; 
K. van den Bovenkamp: Dorpsomroeper Wim de Smit [uit 
Nisse, *1947]; A. Haaij: De geschiedenis van drie verdwenen 
boerderijen in de Yerseke Moer (3) [Baerlant, van Liere, Ver-
maire, Kole, Sinke].

Stad & Ambt [Almelo], jg. 27, 2019-1. G. Brouwer: Stad helpt 
armen en zieken (5) [verv.]; A.J.H. Gietelink: Herinneringen aan 
de buitenplaats Schuilenburg te Almelo; H. Holtman: Herin-
neringen aan 4 april 1945; G. Brouwer: Gekakel en geblaat bij 
Almelose politie.
 Idem, 2019-2. G. Brouwer: Almelo druk met stroom bevrij-
ders [1813, Fransen vluchten voor de Russische kozakken]; J. 
van Ditzhuijzen: De bevrijding van de RJ Schimmelpenninck-
straat [Joodse familie Simon, Gorter, Mulders, Bolte]; G. 
Brouwer: Groote Steege kleurt oranje [oude straatnaam door 
verstedelijking en herdenking inname Den Briel in 1572 her-
doopt in Oranjestraat 1872]; C. Swelheim: Een Almelo’s onder-
duikverhaal [Yad Vashem aanvraag, zoektocht naar bewijzen; 
Swelheim, Revoort, Hedeman, Bouwens].

Stad en Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 56, 2019 nr. 154. 
I. Mostert: Mottekastelen op Schouwen-Duiveland [zeker 
200 ‘bergen’, oorzaak: deelbaarheid ambachtsheerlijkheden, 
betekenis voorhof]; J. de Jonge: Het jaar van Johan van Veen 
[(1893-1959), waterbouwkundige; kustverdediging, stroom-
modellen en watersnoodramp 1953]; R. van Langeraad: Inter-
nationale hulpverlening in 1953 en 1954; K. Stoutjesdijk: Een 
stukje Stoofweg in Nieuwerkerk [Brouwer, Stoutjesdijk, Flik-
weert]; Th. Coumans: Herinneringen aan de wederopbouw van 
Schouwen-Duiveland na de ramp; J. Padmos: Uut de pepieren 
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kaart. Een enorm grote leegte; G. Volders: Het portret van... 
Hindrik Louwdijk en Anna Leemhuis [met gezinsstaat].

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 55, 2019 nr. 166. J. Jongen: 
Het carillon in de Gasthuistoren; P. H. Nienhuis: Ruilverkave-
lingen – het bedacht landschap (2) [verv.]; R. Gieles: Handen 
uit de mouwen: de omvorming van het Oranjebolwerk in Zalt-
bommel [historie bolwerk].

Tussen Vecht en Eem, jg. 36, 2018-4. H. Mous: Nooit Veiliger 
Dan Gewapend. Patriotten en Pruisen tussen Vecht en Eem 
(1782-1788) [historie; exercitiegenootschappen; slag om 
Soestdijk]; W. van Dijk: Oude plakkaten roepen Weespers tot 
de orde; F. Booy: Gooi- en Eemland, voor de jeugd beschreven 
[fragmenten jeugdboek uit 1826]; N. van Driel: Dirk Franzen 
(1902-1988). Een Naarder amateurhistoricus en zijn collectie.

Tweestromenland, 2018 nr. 178. M. Bergevoet: Inwoner van 
Horssen vermoord in Parijs, 23 november 1407 [Jacob van Me-

keren, page van hertog 
Louis d’Orleans, beiden 
vermoord; Lauwart, van 
Gelre, Visconti, d’Har-
court, de gebroeders 
Maelwael alias van Lym-
borch (kunstschilders)]; 
Th.W.M. Bressers: Peter 
Bernts, een doortasten-
de Horssense polder-
boer, vraagt dringend 
huweli jksdispensatie 
aan (1813) [wil hertrou-
wen met de nicht van 
zijn vrouw, destijds ver-
boden graad van aan-

verwantschap]; W. van Oss: Kwartierstaat van Jan (Johannes 
Martinus) van Oss (1902-1980) / en zijn vier ‘moeders’ [31 kwn.; 
–, Smulders, Boumans, de Bie; toelichting op de ‘moeders’ en 
huwelijksdispensatieschema 3e/4e graad van Os-Vermeulen].
 Idem, 2019 nr. 179. H. Tromp: Uit de geschiedenis van ‘De 
Gouden Leeuw’ [herberg uit de 18e eeuw; familiewapen van 
Elsbroeck; verpondingen en verervingen; met kwartierstaat 
de Ruijter-van der Wielen, 31 kwn.; Tromp, Ruijssenaers, Ver-
meulen, Briehl, Domensio]; Th. Bressers: Eerherstel voor 
‘kloosterboer’ Matheus Smits (Horssen, 1773-1865) [recht-
zetting historische feiten betreffende de eigendom van de 
Kloosterhof; Bouwens, de Sturler, Verwaaijen, Merkus]; J. 
Dekkers: Het Drutense Smitsorgel 175 jaar; N. van den Oever: 
Betekenis van de aanwezigheid van de Dochters der Wijsheid 
in Druten (1903-1986) [historie Boldershof; van Campen, Ver-
beten, Diebels, Cadee]; A. Maters: De Oranje Limes [forten 
en andere versterkingen langs de grote rivieren, frontlinie]; 
L. Ewals: Jac Maris in Tweestromenland [(1900-1996), kunste-
naar, overzicht opdrachten; Dericks].

Van ’t Erf van Ermel, 2018 nr. 89. J. de Kroon: Boererijen op 
Veldwijk (7) [verv.; Vos]; G. Hofsink: De laatste freule van Er-
melo (1) [Sandberg]; J. van der Bos-Kuiper: Het Aart van Wil-
genburghofje (2) [verv.]; T. Oenema: Zendeling Reijer de Boer 
en zijn beide Johanna’s (2) [verv.]; G. Hofsink: Achternamen in 
Ermelo.
 Idem, 2019 nr. 90. J. de Kroon: Boerderijen op Veldwijk [De 
Kolbaan 1902; van Loo]; G. Hofsink: De laatste freule van Er-
melo [verv.; Sandberg]; J. Mazier, E. Tromp: De winkel van Ste-
ven Tromp (1); J. van der Bos-Kuiper: Het Loosche Veld (1) [Vos, 
van Wilgenburg, Ruiter]; T. Oenema: Zendeling Reijer de Boer 
en zijn beide Johanna’s (3) [verv.].

Van Zoys tot Soest, jg. 39, 2018-4. H. Tilburgs: John Grift 
(1885-1969) [van Soest via Canada naar het front van WOI]; T. 
Hartman: Duizend artikelen in ‘Van Zoys tot Soest’ [in 39 jaar-
gangen, terugblik op enkele onderwerpen].
 Idem, jg. 40, 2019-1. J. de Mos: Soesters in het leger van 
Napoleon [algemeen overzicht; naamlijst met data 12 perso-
nen]; D. Top, P. Verhoeven: Burgemeesters Soest in oorlogs-
tijd; A. Verhoeven: Belgische vluchtelingen in Soest [1914; al-
gemeen overzicht].

Vechtkroniek [Loenen], 2019 nr. 51. Jubileumnummer: 25 plek-
ken met een verborgen geschiedenis in de voormalige ge-
meente Loenen [o.a. De kastelen Kronenburg en Vredeland, 
de forten, de grafkelder van Nassau la Lecq; Bijl de Vroe].

Velisana, 2019 nr. 27. G. Telkamp: Hoe de hofstede Thorn aan 
haar naam kwam [voorheen den/ter/ten Bil(d)t in Santpoort; 
Hepner (uit Thorn/Torun in Polen), Hoyack]; M. Kwant: Wie 
was Eliza Laurillard? [(1830-1908), dichter en predikant; Som-
merveld, Roos]; E. Baalbergen: Duinweg of Duivelslaan [her-
innering aan Duyvelsstein]; L. Hagen: De Da Costaschool in 
Velsen-noord 1927-1976 [historie; Grüter]; R. Boudesteijn-van 
Vliet: De kiesvereniging van de Antirevolutionaire Partij in 
Velsen [Kuyper, Hovy, Vermeulen, Korteweg]; J. Morren: De 
Tichttiende [historie en heffen van de tiende sinds 1313; van 
Geervliet, van Bolgerij, Persijn, van Tetrode, van Assendelft, 
van Adrichem, van Matenesse, van Scagen, Corver, van de 
Poll, Wils, Utenhage, Rietwijk, Wijntgens, Kies, Stuver].

Veluwse Geslachten, jg. 44, 2019-1. A. Kerkhof: Een teut die 
wortelde rond Barneveld [Kerkhofs, 6 gen., ca. 1650-1937; Cox, 
Corstiens, Poelmans, Vullers, Wildeman, Bitterling]; G. Woert-
man: DNA-Blog 3 [uitleg begrippen, omgang met testresulta-
ten, FTDNA en projectgroepen]; L. van Pijkeren: Reactie op de 
DNA-Bloggen [wel/geen afstamming uit Picardië; vanwege In-
dische roots ‘bloedlijnen’ opgesteld naar Nederlandse, Euro-
pese, Javaanse en Arabische afstamming op basis van genea-
logisch onderzoek; van Pijkeren, Hoorn, von Bannissseht]; H. 
Spoelstra: Nogmaals het geslacht Bourgonje (1) [verbetering 
oudste drie generaties uit publicatie in 2010 en boek uit 2015; 
ca. 1687-1814]; G.H. Klopman: Aanvullingen op ‘Het geslacht 
van de Vosse’.



248  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 4

 Idem, 2019-2. H. Spoel-
stra: Nogmaals het 
geslacht Bourgonje 
(2) [verv., gen.IIb-Vo; 
Sevenhuisen, Keisers, 
Boeve, Vorselmans, 
Knijp, Streppel]; W. van 
Aggelen: Nachtwachten 
en lantaarnopstekers in 
Bennekom: vier gene-
raties Ansink [familie 
afkomstig uit Aalten; 
9 gen., ca. 1621-2009; 
Buschman, Cunninck, 

Gelkink, te Kiefte, van den Born; aanhangsel: Hendrickje 
Stoffelsdr e.v. Rembrand van Rijn, niet Ansinck maar Jeger]; 
B. Kuiper: Een spoorloos verdwenen voorvader [Berend Rein-
dersz Koenders is in 1830 naar Utrecht vertrokken maar 
nergens terug te vinden; kwst. van dochter Reijntje, 13 kwn. 
in 5 gen.]; G. Kouwenhoven: Vernoemingsreeks van Fennigje 
van de Mars [in 7 gen. vernoeming naar de grootmoeder van 
moederskant]; H.J. Hamer: De nakomelingen van ‘Broek Jan’ 
Hamer uit het buurschap Rhienderen bij Brummen (2) [aanvul-
ling, 4 gen. ca. 1705-1871; Ilsinck, Blom, Mekkevelt, van Beve-
ren].

Virtus, jaarboek 25, 2018. G. van Oosterom: Adellijke echo’s? 
De invloed van de adel op de ontwikkeling van buitenplaat-

sen langs de rivieren van 
het Amstelland en de 
Oude Rijn [van der Nath, 
van Ter Nesse, Theus, 
Sandelijn, de Nobelaer, 
Ramp]; M. Ebben: Het 
Staatse ambassade-
gebouw in de 17e eeuw. 
Het logement van Hen-
drick van Reede van 
Renswoude in Madrid, 
1656-1669; R.E. De Bruin: 
Naar het Oosten. Geo-
grafische verschillen in 
het ledenbestand van 
de Ridderlijke Duitsche 

Orde, Balije van Utrecht, 1640-1840; E. Witte: De Belgische 
orangistische adel (1). De zuidelijke adel in het Verenigd Ko-
ninkrijk der Nederlanden (1815-1830); M. Ruitenberg: The 
Bentinck family archives. Highlights and suggestions for fur-
ther research; C. Randig: Bildung und Erziehung. Zur Bedeu-
tung zweier Schlüsselkategorien für Charlotte Sophie Gräfin 
Bentinck [geb. von Altenburg]; D. Williams: Charlotte Sophie, 
Joseph Eckhel and numismatics; O. Mertens: The Bentinck 
coats of arms and their use as an expression of the cross-bor-
der character of the family [met schema baronnentak, herto-
gelijke en grafelijk tak]; Y. Kuiper: Fathers and sons. A sketch 

of the noble life forms of the Bentincks in the period of the 
Great Wars in Europe (1672-1748); S. Thiry: Van wapenbord tot 
koningsboek. Herinnering, herstel en herbestemming in de 
heraldiek van het Gulden Vlies (1559-1795).

Werinon [Nederhorst den Berg], 2019 nr. 97. K. Joustra: Blok 
blikt terug [(1925-2019), professor middeleeuwse taalweten-
schap, raadslid en wethouder; exm. Van der Schalk]; A. Preller: 
Zuster Consalata, een Hinderdamse [herinneringen]; M. Hil-
berts: Nederhorst den Berg na de bevrijding (2) [verv., 1947]; 
E.N.G. van Damme: De buitenplaats ‘Berglust’ in Nederhorst 
den Berg, eind 17 eeuw-1886 [van den Bergh (1658), Ghijm/Ghin, 
Neef/Nevius, van Gunst, Baerselman, Thuret, Gillot, van Hall].

Westfriese Families, jg. 60, 2019-1. M. Prins: Genealogie van 
Gerrit Prins [(1755-1816), 8 gen., 1755-1958, met takken in de 
USA; Groot, Mantel, Mulder, Sluis, Prince, Patz]; Een bijzon-
der document [huwelijkstoestemming vanuit Chicago 1898; 
7 gen., ca. 1735-2010; Meijering, Hoogeboom, Steen(bergen)]; 
1000 jaar de Boer [met genealogie, 9 gen., 1744-2000; Boots, 
Gras, Kunst, Koomen]; N. Huisman: parenteel van Lammert 
Huijsman [verv., gen. VId e.v.; de Jong, Slijkerman, Jonker, van 
Assema]. Met index en inhoudsopgave jg. 59, 2018.

Zeeuwse Familiepraet, jg. 33, 2018-2. K. de Bree: Genealogi-
sche aantekeningen (30) [verv. Westcappel ter stee in 1645; 
Pauwels, Pick, Piersse, Pieters, Planckeel]; D. Martens: Bloed-

verwanten van Cornelis 
Pierse in de Groe [verv. 
met gen. Va-Vo; Kelle, 
Spaerte, Nieustee, Pold-
re, Bijle, Gelock, Smalle-
gange]; D. van Oorschot: 
Raadfoto geeft gehei-
men prijs [hoe reacties 
tot oplossing leidde; 
Kole, Logmans, van Bo-
ven, Hoogesteger, de 
Jonge]; M. den Dekker: 
Moord in de Kievitte-
polder [1751; de Visser, 
Roose, Schram, den Dek-
ker, van Bortel]; D. van 

Oorschot: Geschreven met zijde op linnen. Een merklap als 
genealogische bron [Geldof, de Bree, Bostelaar, Geschiere].

Zicht op Haringkarspel, jg. 28, 2019 nr. 56. D. de Kraker: De 
Eeuwige Dokter Groenhart (4) [verv.]; S. Schipper: Brieven 
aan Cornelis Mosch (7) [verv.]; T. Koenis: Harenkarspel in de 
19e eeuw [dorpsbeschrijving]; R. Jonker, W. Kok: De wereld in 
Krabbendam [herinneringen]; J. Frans: Frans in Groenveld (1) 
[herinneringen].

Zijper Historie Bladen, jg. 36, 2018-4. Th. Volkers: Trijntje 
Rens, een sterke vrouw uit de Zijpe [herinneringen, mislukte 
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emigratie naar Guarany in Brazilië 1909-1912; Ploeger, Ma-
rees]; F. Rikhof: Kunst in de gymnastiekzaal (5).
 Idem, jg. 37, 2019-1. J. Boots: Koolzaadveredeling en -ver-
meerdering in de Zijpe [familiebedrijf Jong; Kruijer]; Th. Vol-
kers: Trijntje Rens, een sterke vrouw uit de Zijpe (2) [mislukte 
migratie]; J.T. Bremer, H. Schoorl: Scheepsvolk moordt in Ou-
desluis [1782, dronken matrozen maken amok en doodden een 
waard; strenge straffen; Brederode, Rhevelt, Olie, Prins, Tul-
lingh, Marincowig].
Stad & Ambt [Almelo], jg. 27, 2019-1. G. Brouwer: Stad helpt 
armen en zieken (5) [verv.]; A.J.H. Gietelink: Herinneringen aan 
de buitenplaats Schuilenburg te Almelo; H. Holtman: Herin-
neringen aan 4 april 1945; G. Brouwer: Gekakel en geblaat bij 
Almelose politie.
 Idem, 2019-2. G. Brouwer: Almelo druk met stroom bevrij-
ders [1813, Fransen vluchten voor de Russische kozakken]; J. 
van Ditzhuijzen: De bevrijding van de RJ Schimmelpenninck-
straat [Joodse familie Simon, Gorter, Mulders, Bolte]; G. 
Brouwer: Groote Steege kleurt oranje [oude straatnaam door 
verstedelijking en herdenking inname Den Briel in 1572 her-
doopt in Oranjestraat 1872]; C. Swelheim: Een Almelo’s onder-
duikverhaal [Yad Vashem aanvraag, zoektocht naar bewijzen; 
Swelheim, Revoort, Hedeman, Bouwens].

Afdelingsbladen
1340 [Rotterdam], jg. 31, 2019-2. R. Lambermon: Kinderen van 
Bartholomeus Labeen [uit Visé, 17e eeuw, goudsmeden; Hou-
bin, Lambermont, de Salms]; R. Lambermon: Centje Duikelaar 
[Rotterdams straattype, = Adrianus Gijzeling]; Het spoor vol-
gen [familie Nieuwenhuis-Schilpzand van adres naar adres 
met familieverhalen erbij, o.a. uit WOII; Heemstede, kamp 
Vught, Ravensbrück].
Amersfoort e.o., jg. 28, 2019-1. I. Budde-Korver: Waar kwam 
Gerrit Keen van daan? [verslag zoektocht; spoor gaat van 
Werkhoven naar Drenthe]; E. van Middendorp: Voorouders 
[column verhaal]; H. van de Streek: Bakkers van Gent [uit 
Waddinxveen; 7 gen., 1787-heden; van der Helm, Verzijden, 
Loef].
Amstelland, 2019 nr. 113. H. Bovenkerk: Haplo’s van 17e-eeuw-
se dorpskinderen [uitvoerig verslag lezing van Annelies van 
Bronswijk]; M. Vulsma-Kappers: Kwartierstaat prof. dr. Bob 
Smalhout [(1928-2015), 9 gen.; Sombogaart, Metzelaar, Le-
bershoff/Ibershoff, de Lara, Rem, Delbraggo; veel Joodse 
kwartieren]; J. Bennis: Weet u iets over Pieter Doedo? [op-
roep]. Naamregister 2018.
Aqua Vitae [Betuwe], jg. 21, 2019 nr. 1. D.G. van Maren: Het pro-
ces tegen Carel Hendricksen in 1688 te Beesd [was nog zeer 
jong en onnozel, verslag proces en voltrekking straf]; W. Faas-
se: Voormalig inwoner van Tiel steekt het Rijksdag gebouw in 
Berlijn in brand [van der Lubbe]; M. Witteveen: De stamboom 
Philips [familie- en bedrijfsgeschiedenis; 5 gen., 1767-1949; 
Presburg, Heijligers]; M. Schelling: De Hattelaar, sociale wo-
ningbouw in Ophemert [historie].

Bulletin Achterhoek en 
Liemers, jg. 26, 2018-4. 
Laatste gedrukte num-
mer! Kwartierstaat Eg-
bert Wijers [gen. VII-VI-
II, kwn. 64-143; Olthof, 
Mentink, van Lonnen, 
Geessink]; Familie Le-
onards te Wijnbergen 
[gezinsstaat 1884-1903; 
van Onna].
Gene Ver [Zuid-Limburg], 
jg. 22, 2019-1. A. Plaisier: 
Uit de annalen van pas-

toor Emanuel Joors en zijn opvolgers [verv.; de schoolstrijd 
1946, Senden, Jörissen; met stamreeks Senden 10 gen., ca. 
1615-1970 en stamreeks Jörissen, 8 gen., ca. 1650-1984]; W. 
Nolten: (Fragment) Genealogie Schnerf [afkomstig uit Herlis-
heim/Hoerdt (Elzas); Furpill, Reinartz, Beij, Pagen].
Genealogie langs Peel en Maas [Land v. Cuijk en Rav.], jg. 28, 
2019 nr. 80. M. Smits-Rutten: Kwartierblad Chr. G. Peeters 
(1912-1998) [31 kwn.; Lange, Franssen, van Hout, Schamp, van 
den Bungelaar]; J. van Reen: Noblesse Oblige [notariële akte 
uit 1713 met 6 blz. verbaal en fysiek geweld van prins Lebrecht 
von Anhalt-Bernburg jegens zijn echtgenote Everdina J.W. 
gravin van Weede, vrijvrouwe van Balgoij en Keent]; W. Keeris: 
Amerika, America (20) [verv.; Verstegen, van der Loop, van Do-
ren]; Kwartierblad Johannes Smits (1901-1980) [31 kwn.; Theu-
nissen, Laurensen, Lamers, van Raaij, van der Wielen].
Gens Propria [Kennemerland], 2019 nr. 94. Hoe kom ik op Fa-
cebook; De bierhandel van Jacobus Roose in Haarlem [identi-
ficatieprobleem; (1848-1938), met gezinsstaat]; IJ (rivier).
GroninGEN, jg. 26, 2019-1. E. van Koldam: Interview met Henk 
Hartog; F. Tepper: Het familiefotoalbum [registratie en ont-
sluiting foto’s, tips]; P.J.C. Elema: Toorpijp c.q. Arkema (‘t 
Zandt e.o.) [4 gen., 1726-1845]; A. van der Laan: Carl Goertzens 
[nakomelingen komen voor met de familienaam Carolinus à 
Bijler; 5 gen., 1602-1702].
Kwartier van Nijmegen, jg. 28, 2019-1. H. van Haarst: Ont-
staan bestuurders van Nijmegen [vanaf Romeinse tijd tot 16e 
eeuw]; E. Kam: Watersnood [reglement om overstromingen 
te voorkomen]; Kwartierstaat H.M.F. Bruls [burgemester van 
Nijmegen, *1966; 32 kwn., Bemelmans, Smeijsters, Schrijne-
maekers, Ernon; stamreeks 12 gen., ca. 1560-1966]; E. Kam: Al-
bertus Fodeyn [knoopmaker; beschuldigd van sodomie, waar-
schijnlijk zonder proces gewurgd in het stadhuis te Nijmegen 
1731; Wilsma, Heijsen].
Rijnland, jg. 24, 2019-1. Verslag lezingen over Persoonsbewij-
zen en distributiestamkaarten en over Militaire voorouders 
en genealogische bronnen (o.a. NIMH); Een bijzondere vondst 
in de archieven of elders [tante teruggevonden in Canada].
Stichtse Heraut, jg. 31, 2019-1. Algemene informatie en tijd-
schriftennieuws (uit de regio). Naamregister 2018.
Threant, jg. 30, 2019-1. H. Hillinga: Hoe weet je of je familie in 
Amerika hebt? [verschillende bronnen in NL en USA; bevol-
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kingsadministratie in de 
USA (census records), 
aanvullende bronnen/
relevante websites]; 
H. Jonkman: Verhalen 
vanuit genealogisch 
onderzoek van Henk 
Jonkman (1) [net onkruid; 
verschillende geslach-
ten, voorbeelden]; H.D.J. 
Krikke: Bijdrage tot een 
biografie van Jan Wil-
lems Gloen [uit Ringen/
Emlicheim; burger van  

Coevorden 1685, tr. Scheermans; bronnen tot 1731]; H. Hillinga: 
Huwelijksbijlagen in het Drents archief [nut en uitleg bron; te 
vinden op www.alledrenten.nl]; H. Huizing: Een gouden vondst 
[Huizingkant terug tot 1560 in Emmen; van Poolse moeder 
dankzij teruggevonden familiepapieren inmiddels grootou-
ders bekend uit Polen]; H. Hillinga: Geneal-XL [website met 
ruim 92.000 links naar archieven en bronnen!].
Wij van Zeeland, jg. 21, 2019-1. J. Midavaine: ‘Een buitenplaats 
genaamt Borndal met zijn huizing, schuur, stallingen en verder 
gevolg en toebehoren ...’ [oudste vermelding 1566; van Bor-
sele, Luycx, Nolets, de Croock]; Archief Terneuzen verhuist 
naar Middelburg; S. Hoornick: Parenteel van Marinus Paauwe 
[verv.; gen. IV-V, 19e eeuw; Moelker, de Buck, Krombeen, Hol-
land]; W. Scholl: Spijt van de scheiding of hertrouw met dezelf-
de partner [truc voor verwerking in genealogieprogramma]; J. 
Kouwen: Tandarts, DTB, Zeeland en Zierikzee [onverwachte 
Joods-genealogische bron]; K. Goudswaard: De identiteit van 
Cornelis Versluijs, ong. 1721-1791 [akte van bekendheid en ver-
gelijking akten, mogelijke verklaring ontbreken doopinschrij-
ving in Kortgene en Wissenkerke].

Verder ontvingen wij
Het Nederlands Landschap, jg. 36, 2018-3. Wallen rond een 
eeuwenoude ontginning [van Moorsel]; Edelman en fabrikant: 
wonen op het platteland [havezaten, buitenplaatsen].
Nijmeegs Katern, jg. 32, 2018-5, jg. 33, 2019-1.
Vlag!, 2018 nr. 23/281.

Familiebladen
Afmanuscript, 2019 nr. 38. Sponsor in het zonnetje... Henk Af-
man; M. Afman: Kornelis, grondlegger van het schildersbedrijf 
Afman; A. Afman: Het familiebedrijf van de Afman-schilders.

Aldfaers Erf [Schotanus], 2019 vj. Frou Sterringa [verklaring 
dubbele achternaam Schotanus à Sterringa]; Anton Schota-
nus (2) Duits en Dammen.

Alweer een Vermeer, jg. 22, 2018 nr. 44. Genealogisch over-
zicht van de Haarlemse Vermeers (groep 2) [10 gen., 1734-he-
den; van Hurksveld, van Dijk, Soblet, Hodenberg]; Galerij 
Vermeer [Brieflezende vrouw in blauw]; Pest, populatie en 
parentelen; Dapperheidsonderscheidingen (3); Uit het fotoar-
chief van Defensie [beeldbank van het Ned. Inst. voor Militaire 
Historie, 2 miljoen foto’s, negatieven, dia’s en digitale foto’s!]; 
Genealogisch overzicht van de Tilburgse (5), Loon op Zandse 
en Turnhoutse Vermeers [gen.VIa-VIi, 1766-1891].
 Idem, jg. 23, 2019 nr. 45. Genealogisch overzicht van de 
Vermeers uit Hendrik-Ido-Ambacht [11 gen., ca. 1623-heden; 
van Wingerden, de Ruijter, Buijs, Schouten, Overbeek]; Her-
man Vermeer over Drukkerij Misset; Taxi Vermeer; Familie-
wapen Harderwijkse Vermeers; Galerij Vermeer [vrouw met 
weegschaal]; Age Vermeer verlaat Dura Vermeer [bouwbe-
drijf]; Eerbetoon aan laatste vrouwen in klederdracht [Wille-
mijntje Vermeer-Koelewijn]; Genealogisch overzicht van de 
Tilburgse (5), Loon op Zandse en Turnhoutse Vermeers [verv.; 
gen.VIj-VIIIb].

Andringa Staach Nijs, 2019 nr. 69. Bijdrage websitegroep; In-
terview met Bart van der Kolk [webmaster]; Diogo Andringa 
de Matos Machado (KB) uit Portugal; M. Andringa: Ode aan 
een vrouw [Alida Kossen]; Roadtrip door Zuid-Afrika; Eppie 
(SA) nu reeds ‘Oerbeppe’, nog meer over haar ‘Oerpake’ van 
toen [Bareld B., militair zakboekje 1874-1877]; Andringa’s in het 
nieuws; Bezoek uit Canada; Ontmoetingen met Andringa’s.

De Booij Bode, jg. 15, 2019 nr. 57. W. Booij: Een familie reist 
over de wereld; D. Lammers: Friezen in Amsterdam [Ruperti, 
de Frijs, Schoers]; M. Fornerod: Gedeeld DNA, Indisch DNA 
een ontdekkingstocht; Stamreeks van Jacob Cornelis Booij, 
matriarchaal [*1945; 8 gen.].
 Idem, 2019 nr. 58. Levensverhaal van Wim Booij, Frankrijk 
05.1949-08.1967 (1); Het drama bij Lemmer, in de nacht van 5 
op 6 september 1944 [gezin schipper Hartman omgekomen 
door boordgeschut van geallieerden].

De Dobbel-Beker, jg. 48, 2018-4. Stoppeldijkse verhalen (4) 
[octrooi inpoldering 1643, rol abdij van Cambron 13e-17e eeuw; 
de woonkernen Boschkapelle en Stoppeldijk (Rapenburg); van 
Munster, van Leur/Lem, Coort/Corte]; Oorlogsslachtoffers 
WOI [30 naamgenoten (de) Dobbelaer(e)(eer)]; F. Dobbelaer: 
Over een uitgestorven tak Dobbelaere te Drongen [4 gen., 
1615-1774; van Oost, de Smet, van Verdeghem, de Meyere, 
Thienpont, Haenebalcke].
 Idem, jg. 49, 2019-1. Stoppeldijkse verhalen (5) [primeur: 
oorsprong takken 23/29/34/31/33/40 ligt niet in het Mé-
tjesland maar bij Kortrijk, dit op grond van nieuwe onder-
zoeksgegevens en DNA; nieuw overzicht oudste 3 gen., ca. 
1595-1789]; Ons namenbestand [65.000 namen, verdeeld over 
9 schrijfwijzen, 44 takken en 7 uitgestorven takken, tussen 
1290 en heden]; Het laatste nieuws over onze speurtocht in 
West-Vlaanderen [tak 38 uit Frans-Vlaanderen, tak 41/48 uit 
Aarsele en Ruiselede, en tak 72 uit Beveren-Leie]; Over olijf-

http://www.alledrenten.nl/
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olie en smoutolie in het middeleeuwse Gent (1648) [De Dob-
belaere x <1598 Schellaert, Duyck].
 Idem, 2019-2. T. Dobbelaar: België wilde 100 jaar geleden 
Zeeuws-Vlaanderen annexeren; Van Onze-Lieve-Vrouw-Lom-
beek naar Sint-Kwintens-Lennik [nieuwe tak, 17e/18e eeuw, 
meisseniers, 8 gen., uitgestorven 1975]; Van babyborrels en 
doopregisters; Het belang van doopregisters voor stambo-
men.

Door ‘n Roosje, jg. 30, 2019 nr. 60. In vogelvlucht 30 jaar Stich-
ting Roelof Fransen Roosje; 100 jaar Roosjenschool te Diever.

De Drudenvoet [Klapwijk], jg. 28, 2019-1. ‘t Haantje, een Klap-
wijks Herenboerderij in Rijswijk, een bijzonder verhaal; Haan-
tje 11 (Rijswijk): De 19e eeuwse boerderij Breedam; Geslacht 
Klapwijk in de 18e eeuw [verv.; uit Pijnacker en Delfgauw; met 
geneagram 4 gen., 166-1841]; Welkom bij Zuivelhoeve Leeu-
warden!
 Idem, juli 2019. Uitnodiging familiedag.

De Eendenkooi, jg. 46, 2019 nr. 163. Katholieken en Protestan-
ten [aansluiting tussen de A en de C tak]; Terug in de tijd en 
weer naar NU (2) [verv.].
 Idem, 2019 nr. 164. Terug in de tijd en weer naar NU (3 en 
slot); Dick Marck bezoekt zijn Van der Kooij historie (2) [verv.]; 
Jacobus (Koos) van der Kooij honderd jaar; Herkomst D-stam 
[Voorschoten].

De Engelenbrug, jg. 21, 2019 nr. 44. Een monument met de 
wieken van de molen van Henk J. van Engelenburg; Het oor-
logsverhaal van Gijsbert van Engelenburg; Van Engelenburg in 
bedrijf (2): een kachelspecialist in Ede; De boedel van Gijsber-
tje Gaasbeek-van Engelenburg [boedelinventaris uit 1740]; De 
kolenmijn Engelenburg [bij Bochum (D)].

Faber! Magazine, jg. 39, 2019-1. J. & H. Faber: Wie kaatst kan 
de bal verwachten [uitleg spel; naamgenoten in deze sport 
met relatieschema]; H. Faber: Klaas Faber vond schilderij te-
rug in de kelders van het Kröller-Müller-museum [portret van 
Guurtje van de Stadt, 1871]; J. & H. Faber: Jan Fabre (*1958). 
Een multidisciplinair kunstenaar; H. Faber: Anne-Faber-Sti-
pendium [(1991-2017); voor jonge zakelijke leiders inde the-
ater- en danssector]; H. Faber: Johanna Willemina (Hanne-
ke) Faber (*1969) in vele opzichten een bijzondere vrouw 
[schoonspringster]; A. Faber: Theunis (Theo) Faber (1892-
1949), van uitvoerder tot directeur Rijkswerkplaats; H. Faber: 
Hendrik faber (1873-1931), kunstschilder. Met index op namen.

Familiekrant Stam Joosten, jg. 29, 2019 nr. 116. Familiewapens 
Damen-Joosten op grafsteen kerkhof Soerendonk [e.l. over-
leden 1933 resp. 1918]; gezinnen Halberstadt-Joosten en Hal-
berstadt-Waterman [Joodse familie]; Kwartierblad Josephus 
F.J.G. Joosten [1931-2018; –, Fransen, Ballings, Meeuwissen].
 Idem, jg. 30, 2019 nr. 117. Overlijdensberichten met familie-
geschiedenis [Joosten x Boesten; Cauven x Joosten, Bouten x 

Joosten; Joosten x Ververs]; Familiegeschiedenis uit Ouden-
bosch [stamreeks van Blerck, 8 gen., ca. 1585-1974, met emi-
gratie naar USA in 1902; huwelijk (<1823!) van Blerck-Joosten, 
12 gen. Joosten].
 Idem, 2019 nr. 118. Drie boeren Joosten uit Helden, die het 
gemaakt hebben in Canada; Kwartierstaat van Catharina Ge-
rarda Martina (Toos) Joosten [(1937-2019), 18 kwn.; Rongen, 
Leijssen, Beijers, Kerckels, Fleurkens, Vullings].

Familiestichting Moret, 2019 nr. 51. Gedecoreerden [lijst 
naamgenoten met type onderscheiding]; Website van de Fa-
miliestichting Moret.

Familievereniging Kikkert, jg. 67, 2018-2. L. Dros: Het was een 
bijzonder kind [Pieter Kikkert (1775-1855), dichter, etser, lief-
hebber van Texel, belastinginner van Vlaardingen];Spiegeltien.

Festina Lente [van der Bijl], 2019 nr. 61. Van der Bijl, een ar-
chitectenfamilie in Nieuwer-Amstel; Handleiding stamboom 
zoeken bij CBG; Genealogische info; Over Wiewaswie.

Graafwerk, jg. 20, 2019-1. Genealogie van Jan Ariensz Bas-
tiaens de Graaff. De eerste vijf generaties [ca. 1550-1772; 
Oliphant, van Sprangh, Burger]; Opsporing verzocht [reeks 
foto’s]; Broers de Graaf uit de politiek [te Woudrichem en 
Werkendam]; Parenteel van Marinus de Graaf [(*1839); van 
Rijswijk].

Haselhoff Bulletin, jg. 29, 2018-2. Engel Hendrik Hazelhoff 
(1900-1945), het levensverhaal van een gepassioneerd en 
gerespecteerd bioloog; Hoe (stamboom-)takken weer naar 
elkaar toegroeien [dwarsverbanden in vrouwelijke lijn]; Terug-
gevonden schilderij krijgt plaatsje in de Haselhoff Sociëteit.
 Idem, jg. 30, 2019-1. Onze familie stond in de krant [1833-
1922]; Magdalena Saxenhausen, de tweede vrouw van Derck 
Haselhoff blijkt een nazaat van een oude burgemeestersfami-
lie uit Wesel.

Herweijer Post, dec. 2018. Over de dagboeken van Bab Her-
weijer en Ab Aukes [van Java naar Holland per motor 1932].

Hoorngeschal, 2018 nr. 72. Wetenswaardigheden uit het fami-
liearchief; Schaakenthousiast Frits Hoornweg (toen hij nog 
jong was) [1968-1971]; Bericht uit Indië (16) [verv.].
 Idem, 2019 nr. 73. Verhalen van vroeger [emigratie, herin-
neringen van een 9-jarige]; C. Hoorweg-Klein: Wetenswaardig-
heden uit het familiearchief.

Huberiana, jg. 34, 2019-1. J. Otto-Gommers: Zijn levensverhaal 
in vogelvlucht: Alexander Jan Otto; A. Rosendahl Huber: Her-
inneringen aan Jan Otto; U. en M. Rosendahl Huber: Updaten 
van de Huberstamboom.

Idema, 2018 nr. 55. Genealogisch onderzoek [naar Hendrik-
je Idema, overl. 1813]; Een prachtige cruise met hindernissen; 
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Huisarts Gerrit Cornelius in het Drents Archief [foto’s op 
glasplaat uit Schoonebeek]; Wat onze voorouders al niet la-
zen [vanaf 1778]; De Noorse tak groeit en bloeit; Idema’s in het 
nieuws.

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 33, 2018 nr. 128. De chefs van 
morgen: Andrew Schuit van café Steijn; Heart for cars maakt 
auto’s mooier en beter; Ton Schuit [interview]; Schu-y-i-ij-t-en 
in het nieuws.
 Idem, jg. 34, 2019 nr. 129. De herkomst van Cornelis Schuyt 
[(1557-1616), beroemd Leids musicus en componist; vader Flo-
ris stamt uit Duitsland, mogelijk Bonfeld; Schifflin, Pleikard 
von Gemmingen]; Gerrit en Bea Schuit [interview]; #MeToo in 
1748 [ongewenst intimiteiten op de Garenmarkt in Alkmaar 
door Alb. Schuijt uit Amsterdam tegen Petronella van Til]; 
Schuyt Investments BV.

Kikkert, jg. 68, 2019-1. Piet Borsboom 100 jaar; Het verhaal 
van de schotteldoek.

Het Le(e)ver orgaan, jg. 37, 2019-1. P. Körner: Van bleekneusje 
tot puber [1944-1945, sanatorium in Duitsland]; B. Lever: Mo-
gelijke onderduikplek van verzetsstrijder Jan Lever ontdekt 
[in Sneek].

Mededelingenblad Studiegroep Geslachten Drost, jg. 28, 
2019-1. ‘Nieuwe van der Aa’ na 25 jaar gereed [aardrijkskun-
dig woordenboek]; Johan Frederik Drost: een ondernemende 
docent [(1865-1915), exm. Forke, huwt Martha Pol; met stam-
reeks tak Mastenbroek, 5 gen. ca. 1684-1915]; Ontwikkelingen 
DNA onderzoek; De moord op Hendrik Drost, maar welke... 
[verv.]; Zomaar een Drost (4) [verv.].
 Idem, 2019-2. Professor Drost – een heel bijzondere; 
Kwartierstaat van Hendrik Drost [10 gen., totaal 32 kwn.]; J. 
Dijkstra-Drost: Genealogisch onderzoek en verder...; Zomaar 
een Drost (5) [verv.].

Millenaers Koerier, jg. 27, 2018 nr. 65. Laatste nummer! Even 
terugblikken; Het ontstaan van familienamen; Mijn tijd in het 
bestuur van Stichting Familie Millenaar.

Niet zo benauwd [van der Linden], 2018 nr. 61. Thema Varen en 
de familie; Wie ben ik? [Gijsbert van der Linden]; Van tak tot 
tak [stam Cornelis, stam Hermanus, stam Joannes].

Nieuwsbrief familiestichting Aart van ‘t Net, jg. 26, 2018 nr. 
36. Spreiding familienaam Van ‘t Net; ‘Eigen’-aardig.

Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2019 nr. 36. W.A. Hettin-
ga-Veldman 100 jaar; G. Ellerbroek: Jan Hettinga, ontwerper 
en maker; J.R. Hettinga: De ouders en grootvader van Ocke 
Piers, de Hettinga’s uit Oppenhuizen [4 gen., 1452-1584; Ocka-
ma, Rouckema]; J.R. Hettinga: Hettinga’s in de Verenigde Sta-
ten en Canada.

De Nijdamstra Tynge, 2019-1. Correcties en aanvullingen op 
het Nijdamstraboek [Meinerts Formers Scarwier; 3 gen., ca. 
1525-1659]; S.A. Schoustra: op welke boerderij heeft Mindert 
Nijdam (1848-1920) gewoond?; C. van der Hout: Het reilen en 
zeilen aan boord van een skûtsje (1); Gaastmeer en de beurt-
vaart: Auke, Thomas en Jacob Nijdam.

Nijs fan ’e Hoekema–Stifting, jg. 68, 2019 nr. 54. De Hoekema 
Stifting klimt de boom in! [actualisering digitale stamboom]; 
Wie schrijft die blijft en wie wat bewaart, die heeft wat [brie-
ven uit 1825].

Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38-1611, 2018 nr. 61. Ja-
cobus Lautenbach (1537/38-1611) [brieven uit het Kon . Huis-
archief 1587, 1599; ter doodveroordeling]; John Chester Lau-
tenbach (1897-1968); Lolke Lautenbach (1903-1984); Herman 
Pieter Lautenbach [1849-1931; slot]; Op zoek naar een foto 
van H.P. Lautenbach [via dochter Caroline, *1884 in Timbang 
Langkat/Sumatra, exm. Zandevoets, x 1902 (met de hand-
schoen) Stephan J. Petrus, een Armeniër, en kleindochter 
Mary x 1932 H.J.A. Hendrikx en achterkleinzoon Sjef Hendrikx 
uit Velp].

Ter Laeck, jg. 75, 2019. Kroniek; Extracten van akten en trans-
porten 1739-1925 [Didam en omgeving]; Echtparenregister 
17e-19e eeuw; Extracten DTB en BS.

Tijdschrift familievereniging Vandenbempt, jg. 35, 2019-1. 
Stadsbezoek Diest; Op stap met Jos [interview met Jos van 
den Bempt]; Oude en losse vermeldingen van de famillienaam 
Vandenbempt [14e-16e eeuw, met familiewapen].
 Idem, 2019-2. De stem die uit de radio komt [interview met 
Peter Vandenbempt]; Oude en losse vermeldingen van de fa-
milienaam Vandenbempt [14e-16e eeuw; met wapen].
 Idem, 2019-3. Oorlogsleed voor de familie Vanden Bempt – 
Du Mont te Hoegaarden [Franse leger, 1746].

Uit welke beker [Kroes], jg. 19, 2018 nr. 55. Gerardus Croese 
[(1642-1710), predikant; schreef autobiografie]; Wat er o.a. 
gebeurde in 1918 [Spaanse griep]; Frederik Kroese [Batavia 
1803-1869; nageslacht, grafschrift]; R. Lindeboom-Kroeze: 
Stam Neuenkirchen (D) [afkomstig uit Colmschate]; Adam 
Johann von Krusenstern [(1770-1846), uit Tallin; Baltisch-Duits 
admiraal en ontdekkingsreiziger in Russische dienst].
 Idem, jg. 20, 2019 nr. 56. Sjaak Kroes, de straatdichter; Het 
leven van een Kroeze [in de Dominicaanse Rep.]; Jeugd moet 
weten dat vrijheid een prijs heeft [interview met W.F. Kroese]; 
Dorothea Kroes. Wie was de vader van haar kinderen?; Een 
huwelijk en toch geen huwelijk [bedrog, 1816]; Deel van het na-
geslacht stam Ooij [5 gen., 1803-1987].
 Idem, 2019 nr. 57. Paul Kroes schrijver in hart en nieren; 
Zoektocht voorouders Johannes Wilhelmus Kroesen [6 gen., 
1744-2009]; Stammen waarin Croes [resp.] Kroes voorkomt 
[verspreiding in 2007]; Petrus Paulus Kroes [priester, over-
leden Georgetown/Maryland, USA 1873]; Van kraggen tot 
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Kraggenburg [ontstaansgeschiedenis; lichtwachter; Winkel, 
Kroeze]; Marten Kuik en Hendrikje Kroezen stam Hoogeveen 
[x1880].

De Veerkamp Krant, jg. 25, 2019 nr. 93. Het Veerkamphuis in 
Hopsten; Smokkelaar Joseph Willem Veerkamp [1800-1808]; 
Lies Veerkamp & Niek Buters emigreerden naar Australië 
[1967].

Vreugdeschakel, jg. 36, 2018 nr. 93. De Geitenmeijerij [nu 
zorgboerderij].
 Idem, 2019 nr. 94. ‘Heerlijk om mijn grenzen op te zoeken’ 
[interview met marathonschaatser Frank Vreugdenhil].
 Idem, 2019 nr. 95. D. Vreugdenhil: ‘Dezelfde achternaam is 
een bindend element’; Familiewapen.

Wiarda Mededelingen, 2019 nr. 30. Een pijpenstander van 
de familie Wiarda uit Harlingen [vervaardigd door de tegel-, 
kunst- en decoratieschilder Dirk Jacobsz Danser (1698-1763), 
opdrachtgever: Evert Thomasz Wiarda, van Stavoren, exm. 
Corff (1687-1752)].

België
Heraldicum Disputationes, jg. 24, 2019-4. N. Boussemaere: 
De vermiste obiits of rouwborden van de Sint-Michielskerk 
van Boezinge zijn terecht [artikel ook verschenen in West-
hoek 2019-2, zie aldaar; de illustraties in H.D. echter in kleur!]; 
J.C. Terluin: Wapen en vlag van Hogebeintum [Friesland; een 
fibula in het wapen]; R. Bryssinck: Van hazewinden en schild-
houders [hazewind in wapen Bryssinck]; B. Grothues: Ton de 
Witte, amateur en heraldisch tekenaar [geboren 1964]; G. 
Stappaerts: Van de stier die door verschillende dorpen raas-
de [en voorkomt in diverse Noordhollandse gemeentewa-
pens; legendevorming in de 19e eeuw]; A.M. Bosters, M. Van 
de Cruys: Gregorio del Plano, ambachtsheer van Vossemeer, 
zijn wapen en familie [1540-1604 koopman te Antwerpen; 
exm. Ayala, x Elisabeth Mensier; acht kw. van hun kinderen]; 
Disputationes: o.a. de vrouw van Jaspar van Halmale; plaquet-
te in het Britse Lagerhuis ter nagedachtenis van Jo Cox, ver-
moord vanwege haar anti-Brexitstandpunt].

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 74, 2019 nr. 427. G. Walte-
nier: La fondation Jean-André Baudoux [*1761 (geen sterfjaar 
vermeld!) richtte in 1834 een stichting op voor studiebeurzen 
voor zijn verwanten; parentelen van zijn ouders Baudoux x 
Baize en van zijn grootouders Baize x Monoyer ]; R. David: Les 
familles à jumeaux dans le canton de Dour [talrijke tweelin-
gen onder de nazaten van Fabien Debiève x 1679 Catherine 
Dubuisson]; D. Navez: Descendance de Remy Navez de Bu-
vrinnes [verv. en slot; nazaten van François-Joseph 1801-1866 
x 1826 Ursmarine Toussaint]; Y. D’Hoir: Stad Aalst: Klapper op 
de overlijdensakten voor de periode 1796-1812 [verv. ca. 660 
overlijdens; achternaam Desmet-Hutsebaut, akten deels ge-

dateerd volgens de republikeinse kalender]; G. Waltenier: Dis-
penses matrimoniales … de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelij-
ken te Sirault, Sivry en Soignies, met verwantschapschema’s].
 Idem, 2019 nr. 428. J-C. Vermant: Entre Ardenne et Gaume, 
la famille Hénaux au comté de Chiny [omvangrijke genealogie, 
beginnend met Gérard Hénaux x Straimont 1683 Marie Ar-
nould; 12 gen.; ook Hennau geschreven, Flamion, Telamon]; G. 
Waltenier: À propos d’émancipation [de rechtsbekwaamheid 
van de gehuwde vrouw]; R. David: Les familles à jumeaux dans 
le canton de Dour [verv.; talrijke tweelingen onder de nazaten 
van Jean Dehon x ca. 1660 Michelle Descamps]; G. Waltenier: 
Dispenses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle [verv. huwe-
lijken te Solre-sur-Sambre, Spiennes, Stambruges, Steenker-
que en Strépy, met verwantschapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 50, 2019-4. J. Luyssaert e.a.: Diverse 
artikelen over het Schipdonkkanaal, gegraven 1847-1850; A. 
Bollaert: Een bezoek aan Moline, waar landverhuizes uit het 
land van Nevele een nieuw thuis vonden [in Illinois, USA]; idem: 
Evarist Lovaert wilde de grote Cavaillé-Coll een loer draaien 
[ruzie in de jaren 1850 tussen orgelbouwers]; S. De Groote: 
75 jaar geleden; weerstanders verrast door Duitsers in Bach-
te-Maria-Leerne [René Thienpont en Albert Wouters, op 5 
september 1944, een dag voor de bevrijding van hun dorp, 
doodgeschoten].

Le Parchemin, jg. 84, 2019 nr. 443. G. de Failly: Sauve Bourgog-
ne! Entre ralliement mesuré et opposition franche, l’attitude 
ambiguë de la noblesse du Luxembourg, de Bar et de Lorraine 
face à Charles le Téméraire [omvangrijk artikel over het cata-
strofale bewind van Karel de Stoute; zijn militaire operaties; 
de adel in de door Bourgondië geannexeerde of veroverde 
gebieden; de Haraucourt, de Chinery, de familie De Failly (ge-
nealogisch schema) bleef trouw aan de hertogen van Lotha-
ringen]; E. de Crayencourt: Ornements liturgiques légués à 
l’église de Saint-Job à Uccle par Philippe-Erard van der Noot, 
évêque de Gand [1639-1730, exm. Leefdael; zijn carrière, tes-
tament en nalatenschap, waaronder enkele kazuifels]; M. Bel-
vaux: La famille de Rottermund [Poolse adelijke familie, om 
politieke redenen in 1831 uitgeweken naar België; genealogie 3 
gen.].
 Idem, 2019 nr. 444. H. Douxchamps: Les quarante famil-
les belges les plus anciennes subsistantes, Maison de Tra-
zegnies, issue de la Maison de Hamal [stamreeks 23 gen. ca. 
1200 tot heden; Arnold de Hamal huwde 1414 Anne erfdochter 
van Trazegnies; 1614 markies de Trazegnies; Arnemuiden, Pal-
lant-Culemborg, Nassau-Corroy]; idem: Les quarante famil-
les etc. Prolongements [aanvullingen Ghellinck, Liedekerke 
(Herzeele), Aspremont-Lynden, Renesse; overzicht van de 
publicaties in Le Parchemin]; M. Belvaux: Jeanne Mosselman 
1761-1840, épouse de Pierre Gaucheret capitaine de la garde 
bourgeoise de Bruxelles [levensschets, haar dochters, genea-
logie Gaucheret, acht gen.16e-18e eeuw]; J-J. van Ormelingen: 
Les clefs de Saint-Pierre, attribut héraldique des abbés de 
Lobbes [vroeg-middeleeuwse abdij in Hengouwen]; C. Pau-
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wels: Armoiries de Monseigneur Pierre Warin [31e bisschop 
van Namen, benoemd in 2019]; M. Belvaux: Nos peaux por-
traits: Euphémie Xhibitte [1839-1920, exm. Dewez].
 Idem, 2019 nr. 444bis. B. Maus de Rolley: Inventaire de la 
collection d’ex-libris des vicomtes deGhellinck Vaernewyck; 
idem: Inventaire des dessins d’Hadelin Kervyn de Meerendré; 
L. Thilly: Inventaire de collections des sceaux d Hainaut; O. Lis-
sein & J-J. van Ormelingen: Inventaire des achives d’Yvan Hamal 
[1929-2015, met kwst t/m nr. 31]; Inhoudsopgave en index Le Par-
chemin 2019, aanvullingen en correcties op artikelen uit 2019.

De Rode Leeuw, jg. 50, 2019-4. G. Janssen: Laudatio Piet Se-
verijns, laureaat Edmond Delhougnepenning [*1931, genea-
loog en promotor van genealogisch onderzoek]; R. Nijssen: 
Parochieregisters uit de 19e en 20e eeuw in het Rijksarchief 
te Hasselt [verv. en slot; overzicht per plaats Paal-Zonho-
ven]; J. Maenen: Josephus Theodorus Vanderlinden, onder-
wijzer-schoolhoofd uit Lanaken [1863-1946; zijn levensloop; 
genealogische gegevens van zijn gezin, de gezinnen van zijn 
ouders, grootouders, overgrootouders en van zijn schoonou-
ders]; T. Schalenborgh: Limburgse burgers als slachtoffers 
van de ‘Groote Oorlog’ [verv.; 30 personen Derriks-Hardy].

Van mensen en Dingen, jaarboek 2019. Dit jaarboek is de 
opvolger van het vroegere kwartaalblad over volkscultuur 
in Vlaanderen. In dit jaarboek o.a. D. Vanpée: Prof. P. De Key-
ser in Nederland tijdens de eerste Wereldoorlog [met biblio-
grafie; divesrse artikelen over Belgische vluchtelingen en 
soldaten in Nederland tijdens WOI]; L. Devriese: Huisdieren 
volkskundig, biologisch en historisch bekeken [paarden in 
oorlogstijd, spionageduiven in WOII].

Vlaamse Stam, jg. 55, 2019-4. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA: De grootste genetische stamboom van Vlaanderen [bij 
recent DNA onderzoek van 31 mannelijke leden van de familie 
Ingelbrechts, onderling verwant in de 7e graad of hoger, werd 
bij vier deelnemers een niet passend Y-chromosoom gevon-
den]; P. Eyckerman: Daglichtafdrukken; R. Debbaut: Geaban-
donneerde en vacante sterfhuizen, erfloze nalatenschappen 
in het ancien régime [diverse 17e-eeuwse voorbeelden uit 
Gent; de kwalijke rol van de deurwaardes vader en zoon Van 
Elstrate; genegeerde erfgenamen uit de noordelijke Neder-
landen]; B. Nolf: Een hemelse en andere ontdekkingen in de 
parochieregisters van Izegem [in het doopregister 1625-1632 
werd een handschrift gevonden van de oprichting van de 
broederschap van Sint Huybrecht]; G. Lernout: Twee lijsten 
van inwoners in het archief van de Sint-Vincentiusparochie 
van Buizingen [1806: 158 bewoners; en ca. 1848: 172 huishou-
dens, inclusief Eizingen, Stroppen en Alsput, volledige tran-
scripties]; J-J. van Ormelingen: Gearmorieerde opdrachten 
in het werk van de Gentse karmeliet Leonardus a S. Martino 
[Franciscus Marinus Mulié 1717-1796; voorzag elk deel van 

zijn veertiendelige uitgave ‘Summa Scriptures’ met commen-
taar op de Heilige Schrift, met het wapen van een religieu-
ze ambtsdrager, die de uitgave financieel had gesteund]; A. 
Coucke: Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen van 
de klerken van de vierschaar [verv.; ca. 120 transcripties uit 
periode 1566-1580]; Nieuw geregistreerde wapens [12 stuks, 
met afbeelding, beschrijving en motivatie; o.a.Van den Cloot; 
Verhelst, Van Damme, Verstraete]; P. Huys, P. Eyckerman: De 
moord op Leopold Debbaut in 1886 – een portret van slacht-
offer en dader [moord gepleegd door Henri Wyngaert aan 
boord van de kotter Cleopatra varend op de Oosterschelde; 
fragmenten van kwst.’n van beiden]; L. Deprost: Grootouders 
interviewen over hun grootouders [met (foto) kwst. t/m nr. 
31 van de kinderen van de auteur; nr. 23 Maria van de Bilt uit 
Axel]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van 
Gend’ 1796 [veelal met fragmenten uit de kwartierstaat van 
de overledene, o.a. De Raedt uit Gent, Eyckman uit Kortrijk, Van 
Driessche uit Herdershem]; L. Claus: Antwerpse koppen: Henri 
De Smeth, schilder, Léon Stynen, architect, en Floris Prins, au-
teur [drie kwst’n t/m nr. 31 van bekende Antwerpenaren].

Westhoek, jg. 35, 2019-2. P. Donche: Zestiende-eeuwse aan-
tekeningen over de heren van Boesinge, 1450 tot einde 16e 
eeuw [aantekeningen van de hand van Jan van Halewijn, heer 
van Voxrie over grafschriften en kwartierwapens in de kerk 
van Boezinge; Withem, d’Ongnies]; A. Preneel: De zetting van 
Moorslede per Sint-Jan 1542 [belastingregister met vermel-
ding van aangeslagen personen - inwoners en niet-inwoners 
- met register]; M. Vandecasteele: De heerlijkheid van de 
proosdij van Voormezele en de tiende penning van 1559 [lijst 
van 15 aangeslagenen; vijf daarvan werden genealogisch ge-
identificeerd; Claeys, de Clerck, Coorne, Huussuene (2x)]; J. 
Desreumaux: Wolven in de kasselrij Ieper in de jaren 1599 tot 
1607 [tijdens de wolvenplaag, mede veroorzaakt door oor-
logshandelingen, werden in deze kasselrij 64 wolven gedood; 
lijst van uitbetalingen aan jagers voor het vangen of doden 
van wolven, veelal met beschrijving van de gebeurtenis]; N. 
Boussemaere: Remissiebrieven van Boezingenaren einde 16e, 
begin 17e eeuw [verv., gratie na onbedoelde doodslag voor 
Jooris De Poortere, Pieter de Puudt, Louis De Godderis]; G. 
Tavernier: Een lijst met de boskanters uit de omgeving van 
het Houthulstbos in de jaren 1750 [personen of gezinnen die 
woonden in de verboden halve-mijlszone rondom het bos; lijst 
van ca. 300 boskanters, die in het verboden gebied woonden, 
maar van wie geen crimineel gedrag bekend was en lijst van 
eveneens ca. 300 boskanters die crimineel waren. Van een 
aanzienlijk deel van de personen in de tweede lijst worden 
genealogisch gegevens vermeld: Beauprez, Brabant, Carnier, 
De Bruyne, Dumoulin, Pieters, Verbeke]; N. Boussemaere: De 
vermiste obiits of rouwborden van de Sint-Michielskerk van 
Boezinge zijn terecht [Thibault de Boesinghe, met verwant-
schapstabel Rotsaert de Hertaing, 19e en 20e eeuw].
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