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Van de redactie
In het openingsartikel neemt Huub van Helvoort ons mee 
in een onderzoek naar het Surinaamse verleden van een 
Nederlandse familie. Daarbij komen plantages, het slaver-
nij verleden, andere culturele gebruiken en uiteraard de 
bronnen voor onderzoek uitgebreid aan de orde.
In het tweede artikel van Dick Waalboer staat de  familie 
Van Meurs uit Zaltbommel centraal. Aan de hand van 
heraldische bronnen en grafstenen brengt hij vijf genera-
ties wapendragers – ook van aangetrouwden – in beeld.
Tom Bezemer vergast ons op een avonturier, Arie in ’t Hol, 
die over de hele wereld heeft gezworven. Met een veel-
heid aan bronnen reconstrueert hij het voetspoor dat 
deze man heeft achtergelaten en de omstandigheden 
waaronder dat spoor iedere keer weer andere wending 
nam.
In het archief Bisdom van Vliet bevindt zich een pakket 
genealogische correspondentie uit het midden van de 

negentiende eeuw. Nieuwsgierig geworden ging Marco 
Bakker op zoek naar de onbekende genealoog die achter 
deze correspondentie schuilging. Mede met behulp van 
handschriften vergelijking en gebeurtenissen op een tijd-
lijn te zetten lukte het hem diens identiteit aan het licht te 
brengen.
In de rubriek Vanalles sluit Antonia Veldhuis haar Top-10 
aan tips voor beginners en gevorderden af. Verder wordt 
in een drietal portretten een inkijkje gegeven in het leven 
van mensen uit de negentiende eeuw. Ook is in dit num-
mer weer een begin gemaakt met de wapenregistratie 
van het Nederlands College voor Heraldiek over het afge-
lopen jaar. En tot slot is de rubriek Tijdschriften dit keer 
gewijd aan het buitenland.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat 
Slaves cutting the sugar cane in the Island of Antigua (1823), painter: William Clarke.  
Bron: digital collections of the British Library, Accesion number 1786. C. 9, plate IV.
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Achter de schermen
Het was roeien met de riemen die we hebben en woekeren met de mogelijk
heden die we kregen. Dat is in het kort voor het hoofdbestuur van de NGV de 
samenvatting van de periode sinds corona alles op z’n kop zette.

Het hoofdbestuur zag zich geplaatst voor een omvangrijk capaciteitsprobleem door de vaca-
tures en gezondheidsproblemen bij enkele HB-leden en moest dus zo goed en zo kwaad als 
mogelijk de vereniging draaiende houden. En daarin lag een forse uitdaging omdat de Algemene 
Vergadering (AV) van mei 2020 niet door kon gaan, de begroting voor 2020 in de AV van novem-
ber 2019 niet werd goedgekeurd en de kascommissie over de jaarrekening 2019 geen akkoord 
kon geven. 
Zicht op het kunnen houden van een AV op korte termijn bleef uit. Om toch verder te kunnen, 
zijn in de loop van 2020 in het land met de afdelingen corona proof besprekingen gehouden. De 
resultaten daarvan zouden in een najaarsvergadering aan de orde komen. Helaas, maar waar: 
ook die kon niet doorgaan. En bovendien bleven er onduidelijkheden over de financiën en IT en 
in het land rees de zorg over de website. Kortom er was veel werk aan de winkel.  

Met het aantreden in het najaar van 5 nieuwe 
HB-leden konden meters worden gemaakt. Met de 
komst van drie financieel deskundigen in het HB 
werd de jaarrekening 2019 tegen het licht gehou-
den en in orde gemaakt, de boekhouding 2020 
minutieus doorgenomen en waar nodig gecorri-
geerd en de financiën op orde gebracht. Zijn we er 
dan? Nou, nog niet helemaal. Van alle kostensoor-
ten zijn analyses gemaakt én het hele IT-project 
kon weer op volle kracht vooruit omdat hoofd-IT 

weer beschikbaar was na langdurige gezondheidsproblemen. Als alles volgens plan verloopt 
draait de website binnenkort zoals nooit tevoren.

Als u dit leest zijn we zover, dat we 2021 kunnen voortzetten op een manier zoals we dat willen.
Om dat te kunnen, moet er wel een AV worden gehouden. Voor de meest urgente onderwerpen, 
waar bovendien geen discussie over gevoerd hoefde te worden, is als noodoplossing een 
schriftelijke algemene vergadering gehouden. En de bedoeling is om op 20 maart de uitgestel-
de vergadering(en) van 2020 te houden als corona ons dan ook weer niet in de weg zit. Om een 
turbulente periode af te sluiten en de blik volledig op de toekomst te kunnen richten. 

Want ook daarin liggen nog een aantal uitdagingen op de vereniging te wachten. Er is werk aan 
de winkel, veel werk. Onze omgeving verandert, ons ledental daalt en onze afdelingen staan 
onder druk om bestuurders te vinden om er maar eens een paar te noemen. Maar dat betekent 
allerminst, dat de NGV geen toekomst meer zou hebben, integendeel. We zullen er wel oplos-
singen voor moeten vinden, passend bij de vereniging én toekomstbestendig. Daar wordt nu 
alle energie op gericht opdat we in de loop van dit jaar kunnen bouwen aan de toekomst van de 
NGV.
Te beginnen op de algemene voorjaarsvergadering op 29 mei en vervolgens op de najaarsver-
gadering van 20 november 2021.

BESTUURSTAFEL

Nieuwe hulpmidde-
len leren gebruiken. 
Hoofdbestuur in 
video-conferentie 
(zie ook scherm).
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In 1966 ben ik begonnen met het zoeken naar mijn eigen voorouders. Na het overlijden van mijn opa kwam ik 
erachter dat hij, zijn vader en zijn grootvader geboren waren in Vlijmen. Ik woonde in ’sHertogenbosch, dus 
kon ik in de schoolvakanties op de fiets naar Vlijmen om daar in de kluis van het toenmalig stadhuis te 
beginnen met mijn onderzoek. Dat betekende bladeren in de originele documenten. En dat gebeurde ook in 
de studiezaal van het Rijksarchief aan de Waterstraat in ‘sHertogenbosch. Besmet door het genealogie
virus ben ik na mijn huwelijk ook de voorouders van mijn vrouw gaan onderzoeken, hierbij had ik hulp van de 
kwartierstaat CraanBreekpot uit de Nederlandsche Leeuw.1

Na mijn pensioen stak het virus weer de kop op en ben ik begonnen met het onderzoek naar de voorouders 
van mijn kleinzoon. Omdat zijn grootste liefhebberij voetbal is ging ik in eerste instantie op zoek naar een 
mogelijke familierelatie met de bekende voetballers die ook de achternaam Hasselbaink dragen. Maar al 
gauw begon ik met het uitzoeken van zijn hele stamboom om op die manier een stuk familiegeschiedenis 
voor mijn kleinzoon uit te zoeken en ook meer te weten te komen over de geschiedenis van Suriname.
In een eerder door mij gepubliceerd artikel, getiteld Archieven voor Genalogisch onderzoek naar voorou-
ders in Suriname heb ik de gebruikte bronnen voor dit onderzoek besproken.2

1. Kaartfragment met de kuststrook van het district Coronie, door J.F.A Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. Van Lansberge, 1882.3

Opperdistrict Nickerie, vanaf 1851 district Coronie. Volgorde der plantages (van west naar oost): Burnside, Sarah, Leasowes, 
Clyde, Salem, Groot en Klein Novar, Johanna Maria, Belladrum, John, Bantaskine, Friendship,Totness, Maryshope, Perseverance, 
Moy, Welgelegen, Hamilton en Inverness. 

Voorouders Hasselbaink in Coronie, 
Suriname

HUUB VAN HELVOORT
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De plantage Sarah in Coronie
De meeste voorouders komen uit het district Coronie in Suri-
name en vooral van de plantage Sarah. Daarom een korte 
geschiedenis. Oorspronkelijk heette Coronie Opper-Nickerie 
en lag naast Neder-Nickerie, nu Nickerie, dat grensde aan de 
kolonie Berbice, nu onderdeel van (voormalig Brits) Guyana.
Rond 1800 werden grote uitgiftes gedaan van gronden, “lots”, 
aan de Atlantische kust. Lots 212 en 213 (zie afbeelding 1) 
 werden in 1801 uitgegeven aan J.H. Dietzel. Hij was een arme 
Duitser die vermoedelijk als soldaat naar Suriname was geko-
men. Hij was van plan om met deze gronden te speculeren, 
maar had geen kapitaal om deze te ontginnen. De gronden 
werden in 1805 uitgemeten en grenspalen werden geplaatst. 
Lot 212 en 213 waren elk 500 acres (akkers) groot, ongeveer 
30 chains (kettingen) bij 166 chains. Het is niet duidelijk of een 
ketting 66 Engelse feet was of de in Suriname gebruikelijke 
66 Rijnlandse voet. 
Rond het overlijden van Dietzel zal de plantage zijn aange-
kocht door John Bent. Vast staat dat hij in 1823 de eigenaar 
was van de katoenplantage Sarah. In 1830 werden 167 slaaf-
gemaakten ingeschreven in het eerste slavenregister van 
Sarah. In 1857 kocht Anthony Dessé de plantage, daar waren 
toen driehonderd slaafgemaakten aan het werk. In 1863 kre-
gen driehonderdtwintig personen de vrijheid. Wettelijk waren 
zij echter verplicht om voor een (minimale) vergoeding nog 
tien jaar op de plantage te blijven werken. Om het werk op de 
plantage te kunnen voortzetten werden contractarbeiders 
geworven in India, China en op Java. In 1863 worden de planta-
ges Sarah en het ernaast gelegen Leasowes samengevoegd. 
Door de felle concurrentie van de katoenproductie in 
Noord-Amerika werd omgeschakeld op de productie van 
cacao en kokos. De Evangelische Broeder Gemeente is in 
1908 eigenaar van beide plantages. Er werken dan nog negen 
arbeiders en het hoofdproduct is kokos. Na verloop van tijd is 
de productie gestopt. Pas recent worden er weer pogingen 
gedaan om de plantage Leasowes in cultuur te brengen.4

De resultaten van het onderzoek naar de 
voorouders van mijn kleinzoon

Omdat de meeste van de voorouders in het district Coronie leef-
den heb ik bij de plantages gelegen in Coronie (zie afbeelding 1) 
alleen de plantagenaam vermeld, bij plantages buiten Coronie 
wordt het district wel genoemd. In deze afbeelding is ook te zien 
hoe de plantages ten opzichte van elkaar aan de kust lagen.

Van veel personen veranderden tijdens hun leven de namen. 
Voor de duidelijkheid heb ik daarom de achternaam die ze 
kregen bij de geboorte en die veranderde doordat de vader ze 
als kind erkende tussen ( ) gezet. Ook de voor- en achternaam 
die slaafgemaakten bij de emancipatie of manumissie toege-
wezen kregen heb ik tussen ( ) gezet.

Eerste generatie

I.  Esther. De oudste voorouder wordt alleen vermeld in de 
overlijdensakten van drie van haar kinderen. In het slaven-
registers van Sarah wordt zij niet vermeld, zij moet dus al 
voor 1830 overleden zijn.
Kinderen (de vader is onbekend omdat die niet werd vermeld 
in de slavenregisters):
1.  Clarissa (Maria Hasselbaink), geboren Sarah ca. 18115, vel-

darbeidster en lidmaat EBG 1863, overleden Novar 2 sep-
tember 1890 (oud 77 jaar6), trouwt Coronie 13 april 18647, 
Riley (Lazarus Esajas), geboren Sarah ca. 18128, veldarbei-
der en lidmaat EBG 1863, overleden Sarah 4 oktober 
18889, zoon van Eliza (Esajas).

2.  Rosina (Celina Hasselbaink) geboren ca. 1815, volgt II.
3.  Simpson (Mathew Hasselbaink), geboren Sarah ca. 18189, 

veldarbeider 1863, visser en lidmaat EBG, overleden 
Sarah 5 juli 1870 (oud 50 jaar)10.

4.  Alfred (Mozes Hasselbaink), geboren Sarah ca. 182611, 
malinker met zeeren en lidmaat EBG 1863, overleden 
Sarah 3 februari 1878 (oud 51 jaar)12. Een malinker is een 
plantageslaaf die door ouderdom of gebreken niet (meer) 
in staat is tot (zwaar) werk.

De slavenregisters van Suriname.

In 1814 vaardigt Koning Willem I een Koninklijk Besluit uit om 
de verkoop van slaven aan zijn onderdanen te verbieden. Enge-
land heeft deze handel al in 1808 verboden. In 1818 tekent Wil-
lem I vervolgens een verdrag met Engeland om illegale slaven-
handel op te sporen en te bestraffen. De illegale handel binnen 
het Caribisch gebied ging echter gewoon door. Daarom werd 
bij Koninklijk Decreet in 1826 het bijhouden van slavenregis-
ters ingesteld, een per plantage of eigenaar apart register. 
Alle registers werden bijgehouden op een centrale plaats in 
Paramaribo. In het slavenregister moest elke slaafgemaakte 
worden ingeschreven. Bij het openen van een nieuw register 
werden eerst alle mannen ingeschreven, vervolgens alle vrou-
wen gevolgd door de jongens en daarna de meisjes. Van elke 
persoon werd de naam genoteerd, de leeftijd of het geboorte-
jaar, soms de naam van de moeder en vervolgens alle muta-
ties. Een mutatie kon een inschrijving zijn ten gevolge van 
geboorte of aankoop, en ook een uitschrijving ten gevolge van 
overlijden, verkoop of manumissie (in vrijheid stelling). De 
datum en de reden van de mutatie werd ook genoteerd. Onge-
veer elke tien jaar werd een register afgesloten en een nieuw 
geopend. In de praktijk zijn de eerste slavenregisters pas tus-
sen 1828 en 1830 aangelegd. De mogelijkheid bestaat dat de 
eerste registers verloren zijn geraakt. Na de afschaffing van 
de slavernij in Frankrijk werd het duidelijk dat die ook spoedig 
in Nederland zou plaatsvinden, dat is waarschijnlijk de reden 
dat er in 1858 geen nieuwe registers zijn aangelegd.13
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Tweede generatie

II.  Rosina (Celina Hasselbaink), geboren Sarah ca. 1815, veld-
arbeidster en lidmaat EBG 1863, overleden Novar 19 februari 
1895 (oud 77 jaar)14.
Kinderen (de vader is onbekend):
1.  Lucretie (Petronella Hasselbaink) geboren Sarah ca. 

183815, veldarbeidster en lidmaat EBG 1863, overleden 
Coronie 4 november 191816.

 Uit een relatie met een of meerdere partners zijn in totaal 
negen kinderen geboren, waarvan twee voor de emancipa-
tie.

2.  Victoria (Anna Hasselbaink) geboren Sarah 18 december 
183817, veldarbeidster en lidmaat EBG 1863, overleden 
Coronie 16 juli 1921 (oud 86 jaar)18, trouwt Coronie 10 
november 188619 Slengarde (Josep Tolud), geboren Sarah 
ca. 1837, veldarbeider en RK 1863, overleden Coronie 12 
oktober 192120, zoon van Fanny (Maria Tolud)21.

 Hij woont in 1921 met een dochter op Novar 33. De naam 
van zijn echtgenote is doorgehaald omdat ze net voor de 
volkstelling overleden is22. Bij hun huwelijk worden zeven 
kinderen erkend, allen geboren na de emancipatie.

3.  Wilhelmina (Josephina Hasselbaink) geboren Sarah 25 juni 
184123, veldarbeidster en lidmaat EBG 1863.

 Zij staat niet vermeld bij de VT1921. Uit een relatie met 
onbekende partner(s) zijn voor 1863 twee kinderen gebo-
ren.

4. Augustinus (Cornelis Hasselbaink), geboren Sarah 8 
november 184324, veldarbeider 1863, overleden vóór 1921, 
trouwt Coronie 24 januari 190625 Bebé (Bertha Walker), 
geboren Leasowes 5 januari 1854, in 1863 spelend, doch-

ter van Minerva (Maryanna Walker)26.
 Zij woont in 1921 met een dochter en twee kleindochters 

op Novar 1 27.
5.  Bartholomeus (Petrus Hasselbaink) geboren 27 oktober 

1845, volgt IIIa.
6.  Esther (Frederika Hasselbaink) geboren Sarah 14 februari 

184828, veldarbeidster en lidmaat EBG 1863, trouwt Coro-
nie 29 oktober 187329 Benjamin (Rozenblad), geboren 
Sarah ca. 183930, veldarbeider 1863, overleden vóór 1921, 
zoon van Caledonia (Henriette Rozenblad).

 Zij woont in 1921 met twee van haar zeven kinderen en 
twee kleinkinderen op Belladrum 4 31. 

7.  Johanna 2e (Rosette ook wel Renata Hasselbaink), gebo-
ren Sarah ca. 1850 (in VT1921 2 maart 1852)32, veldarbeid-
ster en lidmaat EBG 1863, overleden Coronie 19 septem-
ber 192733, trouwt Coronie 22 april 186834 Sultan 
(Timotheus Redout), geboren Sarah 14 juni 1847, timmer-
leerling en lidmaat EBG 1863, overleden vóór 1921, zoon 
van Eva (Albertina Redout)28 . Zij woont in 1921 met een 
kostgangster op Novar 6 35.

8.  Primo (Lebeus Hasselbaink), geboren Sarah 15 december 
185136, spelend 1863, trouwt 18 oktober 1893 Peggij II (Fre-
zer), geboren Hazard in Nickerie ca. 1851, “bij de fabriek” 
1863, dochter van Maria II (Frezer)37.

 Geen van beiden gevonden in VT1921.
9.  Venus 3e (Cornelia Hasselbaink) geboren 14 mei 1855, 

volgt IIIb.
10.  Jacobus, geboren Sarah 27 februari 185738, overleden 

Sarah 9 mei 186138.

2. Wisselbrief tegemoetkoming (Bron: Rijksmuseum). tinyurl.com/NGV-HvH-01
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11.  Calista, geboren Sarah 12 april 185939, overleden Sarah 22 
mei 186339.

 De eigenaar (Anthony Dessé) heeft toch de tegemoetko-
ming voor haar ontvangen omdat zij is overleden na het 
opmaken van het proces verbaal.

Om de tegemoetkoming (“schadevergoeding”) van fl. 300,- te 
bepalen die bij de afschaffing van de slavernij aan een eige-
naar werd uitbetaald voor iedere slaafgemaakte moesten de 
volgende stappen doorlopen worden (zie afbeelding 2):
1) voor 3 november 1862 moest elke eigenaren een borderel 

(lijst) inleveren bij het gouvernement met daarop de 
namen van alle slaafgemaakten die zij bezaten, en ook hun 
leeftijd, beroep en religie,

2) de ambtenaren in Paramaribo vergeleken de borderellen 
met de slavenregisters,

3) begin maart 1863 ging een verificatiecommissie langs bij 
de eigenaren om te controleren of de borderellen alleen 
levende personen bevatten,

4) hiervan werd op 23 maart 1863 een proces verbaal opge-
maakt,

5) aan de hand van de borderellen en het proces verbaal wer-
den de emancipatieregsiters samengesteld.

Derde generatie

IIIa. Bartholomeus (Petrus Hasselbaink), in het slavenregister 
ingeschreven met de naam Bathal, geboren Sarah 27 oktober 
184540, veldkostwachter (met deze cryptische beschrijving 
wordt waarschijnlijk een jongen bedoeld die belast is met het 
foerageren van de werker op het veld), 15 jaar oud en lidmaat 
EBG 1863, overleden Paramaribo 7 augustus 191341,42, trouwt 
(1) Coronie 15 september 186443 Jane 3e (Alexandrina Blijd), 
geboren Sarah 20 juli 1838, veldarbeidster 1863, overleden na 
1880 (geboorte dochter) en voor 1905 (2e huwelijk van haar 
echtgenoot), dochter van Sally (Rosa Blijd)44, trouwt (2) Coro-
nie 27 september 190545 Sophia Christina (Ulenbek), geboren 
Paramaribo 20 januari 1857, spelend 1863, haar eigenaresse is 
Sara Henrietta de Vries, overleden Paramaribo 2 juli 192346, 
dochter van Catharina (Anna Ulenbek)47.
Sophia woont in 1921 bij haar stiefdochter Jacquelina Elisa-
beth Hasselbaink58.
Uit dit huwelijk:
1.  Rosina Serina Hasselbaink, geboren Coronie 31 augustus 

1864.
2.  Alexander Moor Hasselbaink, geboren 4 juni 1866, volgt 

IVa.

Registratielijst volkstelling 1921

De Registratielijsten van de eerste volkstelling in Suriname 1921 bevatten veel informatie over de bewoners van een 
bepaalde woning. Deze Registratielijsten zijn een goede start voor Surinaams voorouderonderzoek.
Zie het artikel, getiteld Archieven voor Genalogisch onderzoek naar voorouders in Suriname.2

Voorbeeld: de Registratielijst VT1921 van Moor Hasselbaink en zijn gezin (Bron: Nationaal Achief inventaris 100, scans 
397 en 398). tinyurl.com/NGV-HvH-02.
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3.  James Jacobus Lodewijk Hasselbaink, geboren Coronie 13 
september 186843, trouwt Coronie 11 augustus 192048 
Henriette Sophia Doorson, geboren Coronie10 mei 1875, 
dochter van Catharina Doorson.

Bij het huwelijk worden negen kinderen erkend. In 1921 wonen 
zij met zes kinderen en twee kleinkinderen op Novar 5049. 
Op de scan van de Registratielijst VT1921 is bij de hoofdbewo-
ner en de (klein-)kinderen nog vaag de naam Hasselbaink te 
zien. Degene die deze Registratielijst heeft gecontroleerd 
heeft blijkbaar Jacobus James Rozenblad, geboren 6 novem-
ber 1873, zoon van Benjamin Rozenblad en Frederika Hassel-
baink (II.6), overleden 11 maart 1896 (23 jaar oud)50 verwisseld 
met bovenstaande James Jacobus Lodewijk Hasselbaink. Een 
aantal van de kinderen, die erkend werden bij zijn huwelijk 
met Henriette Doorson, staan op deze Registratielijst met 
exact dezelfde geboortedatum als in hun huwelijksakte.

4.  Frans Lodewijk Hasselbaink, geboren ca. 1870, overleden 
Sarah 12 november 1872 (oud ruim twee jaren)51.

5.  Phillip Johannis Hasselbaink, geboren Sarah 29 oktober 
187243, trouwt Coronie 25 augustus 193752 Elisabeth Fran-
cis Owart, geboren Burnside 23 december 1881, dochter 
van King Owart en Premiere MacLier 52.

 In 1921 wonen zij beiden op Novar 5 53.
6.  Lodewijk Franc Hasselbaink, geboren Coronie ca. maart 

1875, overleden Sarah 3 april 1876 (oud dertien maan-
den)54.

7.  Marius Jozef Hasselbaink, geboren Coronie ca. septem-
ber 1876, overleden Sarah 2 februari 1878 (oud 1 jaar en vijf 
maanden)55.

8.  Jacquelina Elisabeth Hasselbaink, geboren Coronie 4 juli 
1880, overleden Paramaribo 11 april 193656, trouwt Surina-
me 20 november 191257 Otto Samuel Daniels, geboren 
Coronie 7 februari 1876, in 1921 visser, overleden 9 januari 
1928, zoon van Douglas (Nicolas Daniels) en Magie (Louisa 
Riedewald).

 Zij wonen in 1921 met twee kinderen op Rust en Vrede-
straat 74 in Paramaribo58.

IIIb. Venus 3e (Cornelia Hasselbaink), geboren Sarah 6 novem-
ber 185459, logiecreool (nog een cryptische beschrijving, 
waarschijnlijk voor een kind belast met het onderhoud van de 
verblijven van de slaafgemaakten) en lidmaat EBG 1863, over-
leden tussen 1939-1956, trouwt Coronie 6 november 187260 
Munroe (Saceus Filemon Paal), geboren Sarah 18 juli 1848, in 
1863 veldarbeide, 15 jaar en lidmaat EBG, overleden Coronie 
16 oktober 192761, zoon van William (Paal) en Diana 2 (Rosalina 
Filemon)60.
Op de registratielijst VT1921 staat als haar geboortedatum 
14 mei 1851, dit is echter die van Venus 2e62, bij haar huwelijk is 
zij zeventien jaar. Bij hun vijftigjarig huwelijk 6 november 1922 
staan negen kinderen in het familiebericht41. Wonen met een 
dochter en twee kleindochters in 1921 op Novar 7 63.

Uit dit huwelijk:
1.  Mary Rosalinia Paal geboren ca. 1874, volgt IVb.
2.  Stephanus Johny Paal, geboren Coronie 16 februari 187564 

woont Novar 1950, timmerman, trouwt Nickerie 14 decem-
ber 190141,65 Jane Cecilia Brewster, geboren Nickerie 5 juli 
1885, overleden Paramaribo 12 april 194841,66, dochter van 
John Brewster en Marianna Cambridge65.

 In 1921 wonen zij met hun zeven zonen op Huntleys Oord in 
Nickerie.67

3.  Jonas London Paal, geboren Coronie ca. februari 1877, 
overleden Burnside 29 juni 1878 (oud zestien maanden68).

4.  Joseph Emanuel Paal, geboren Burnside 17 april 187969,70, 
kotter kapitein, overleden Paramaribo 13 april 196241, 
trouwt (1) Coronie 23 januari 192441,71 Albertina Severin, 
geboren Corornie 5 december 187371, overleden vóór 1930, 
trouwt (2) Coronie 23 april 193041,72, gescheiden 18 decem-
ber 193341, Albertina Premiere Petronella Massé, geboren 
Coronie 9 september 1882, dochter van Cathrijntje Paulina 

4. Familiebericht 
in de krant  
(Bron: www.delpher.nl) 
tinyurl.com/
NGV-HvH-03
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Massé72, trouwt (3) Coronie 19 april 193941,73 Maria 
Jacque  lina de Vries, geboren Paramaribo 29 mei 1908, 
dochter van Johan Jacob de Vries en Magdalena Georgia-
na Limon73.

 Zij woont in 1921 bij haar moeder op Keizerstraat 108b in 
Paramaribo74 en later als kostganger bij Albertina Severin.

5. Catherijntje Magdalena Paal, geboren Novar 7 november 
188175, overleden 24 mei 1956 in Paramaribo41,76, trouwt 
(1) Paramaribo 11 maart 190841,77 Louis Frederik Middellijn, 
geboren Paramaribo ca. 1879, korporaal der infanterie, 
overleden Paramaribo 7 juni 1911 (oud tweeëndertig 
jaar)41,78, zoon van Green (Middellijn) en Dinga (Eva Uden-
hout). Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. Haar 
tweede partner is onbekend. Uit deze samenleving een 
zoon en een dochter75.

 In 1921 woont zij met drie dochters op Prinsessestraat 127 
in Paramaribo79. En in 1950 op Hofstede Crull laan 45a in 
Paramaribo75.

6. Lodewijk Nicodemus Paal, geboren Novar ca. 1882, overle-
den Coronie 11 februari 1884 (oud veertien maanden)80.

7.  William Mozes Paal geboren Novar 30 augustus 188581, 
overleden Paramaribo 11 augustus 1961 (oud 75 jaar)41, 
getuige bij het huwelijk Felter-Duijser (zie Vb), trouwt (1) 
Coronie 8 februari 191482, gescheiden Coronie 24 juni 
194982 Johanna Elisabeth Tolud, geboren Coronie 20 
december 1891, dochter van Carlisle (Simon Tolud) en 
Josephina Dorothea Boldewijn)83, woont in 1950 Paramari-
bo Saramaccastraat 77c 83, overleden Paramaribo 19 juni 
1964. 

 Uit deze relatie zijn elf kinderen geboren, vijf voor het 
huwelijk en zes erna83. In 1921 wonen zij met hun zeven kin-
deren op Novar 8 84.

 Hij trouwt (2) Madelijntje Cecilia Rijken, geboren Burnside 
18 januari 1891, overleden vóór 196141. Bij de VT1950 
wonen ze al samen83.

 Hij trouwt vóór 1961 (3) Josefine 
Louise Geertruida Williams, over-
leden na 196141.

8.  Elisabeth Jeanne Paal, geboren 
Coronie 15 oktober 1887, woont in 
1921 bij haar ouders63, overleden 
Coronie 29 januari 192485.

9.  Maria Martha Paal, geboren Novar 
18 augustus 188989, wasvrouw 1921, 
woont met een dochter Paramaribo 
Julianastraat 5086,87, overleden 
Paramaribo 28 januari 195188, trouwt 
Paramaribo 6 november 193541,89 
Louis Alexander Danning, geboren 3 augustus 188889, 
matroos Koninklijke Vaart 1921, overleden na 1951, zoon 
van Johannis (Danning) en Bertha (Catalina Bataaf).

10.  Paulus François Paal, geboren Novar 3 november 189190, 
overleden na 1950, trouwt (1) Paramaribo 29 oktober 
191941,90, gescheiden 8 mei 194090 Johanna Charlotte 
Paulina Bleijert, geboren Paramaribo 27 september 

189890, dochter van Thomas Ernst Bleijert en Elisabeth 
Carolina Lamur, trouwt (2) Paramaribo 26 oktober 194491 
Johanna Christina Tevreden, geboren Sarah 21 september 
190191. 

 In 1950 woont zij met Paulus Paal op Steenbakkersgracht 
113 in Paramaribo91.

11.  Jantie Marinus Desie Paal, geboren ca. januari 1894, over-
leden Novar 22 november 1897 (drie jaren en elf maan-
den)92.

12.  Adolphina Antoinette Wilhelmina Paal, geboren Novar 21 
september 1896994, overleden na 195093, trouwt Parama-
ribo 21 maart 192894 Johannes Zacheus Herrenberg, gebo-
ren Berg en Dal in boven Suriname 12 december 1889, 
overleden na 195095, zoon van Frans (Carel Keeldar) en 
Paulina Adolfina Herrenberg94.

 In 1921 wonen zij op Bonaireweg 26, Beneden Para96, in 
1950 op Bersaba 5, District Suriname.91,93.

13. Emma Petronella Paal, geboren Novar 3 maart 189997, 
trouwt Coronie 12 juni 191898 Johannes Samuel Tevreden, 
geboren Sarah 30 maart 1892, zoon van Jacob Alexander 
Tevreden en Sofia Magdalena Rozenblad99.

 In 1921 wonen zij met hun kinderen op Leasowes 2100, in 
1950 op Zanderij 57, District Suriname97.

Vierde generatie

IVa. Alexander Moor Hasselbaink, geboren Sarah 4 juni 
1866101, raadslid van de EBG kerk op Salem 1913102, timmer-
man 1921, overleden Coronie 8 oktober 1940, begraven Hamil-
ton, trouwt Coronie 9 juli 1897103 Eliza Carolina Daniels, gebo-
ren Sarah 3 juli 1865101, in 1921 veldarbeidster, overleden 
Coronie 26 december 1947, begraven op Hamilton, dochter 
van James (Jeseas Daniels) en Doortje (Johanna Felter).

Bij het huwelijk worden vijf kinderen erkend. In 1921 wonen zij 
met vier kinderen en acht kleinkinderen op Novar 4 101.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Johanna Alexandrina Jane Hasselbaink geboren 12 sep-

tember 1886, volgt Va.
2.  Bechtolina Ann Hasselbaink, geboren Coronie 10 oktober 

1888, woont Paramaribo Wanicastraat 160 1921104 en 

5. Grafstenen op de begraafplaats Hamilton (eigen collectie).
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 Weidestraat 25a 1950105, overleden na 1964, aangifte van 
voorgenomen huwelijk Paramaribo 14 augustus 193741, 
gescheiden vóór 1947 Ferdinand Jacobus Blankendal, 
geboren de Hoop 10 december 1892, overleden Paramari-
bo 7 november 1947 (oud 54 jaar)41.

3.  Adolfina Christina Hasselbaink, geboren Novar 29 decem-
ber 1890106, overleden Paramaribo 7 juni 196241, trouwt 
Coronie 5 juni 191839,106 William Frits Tolud, geboren Bela-
drun 10 december 1887106, overleden na 1962, zoon van 
Gausie (Marius Tolud) en Elisa (Dorothea Rozenblad)106.

 In 1921 wonen zij op Novar 61107. Uit dit huwelijk zijn negen 
kinderen geboren.

4. Helena Louisa Hasselbaink, geboren Salem 9 maart 
1893133, woont in 1921 bij haar oudste zus133, overleden 
Paramaribo (RK Ziekenhuis) 4 mei 1929108, trouwt Para-
maribo 8 juli 1925109 Reinhard Ferdinand Sporkslede, 
geboren Paramaribo 9 september 1889, zoon van (Benja-
min) Gustaaf (Sporkslede) en Emma (Rustenberg)110. Rein-
hard hertrouwt Paramaribo 22 juni 1932111, echtscheiding 
10 september 1952 Henriette Mathilda Rijssel, geboren 
Paramaribo 4 april 1900112.

5.  Elizabeth Geertina Hasselbaink geboren Novar 3 septem-
ber 1895101, veldarbeidster wonend bij haar ouders 1921, 
overleden Coronie 27 februari 1983113, trouwt Coronie 2 
april 1941114 Harry Charles Gefferie, geboren Johanna 
Maria 27 december 1891, woont bij zijn partner 1921101, 
 timmerman, overleden Coronie 29 augustus 1987115, zoon 
van Adolphina Charlotte Gefferie115.

 Bij hun huwelijk erkenning van elf kinderen.
6.  Josephina Francis Hasselbaink, geboren Novar 14 novem-

ber 1897116, trouwt Coronie 19 april 193341,116 Marius Nico-
laas Frederik Masé, geboren Suriname 8 januari 1902, 
zoon van Hendrik Willem Verngut Masé en Georgetina 
Jane Bruijning116.

7.  Lodewijk Fredrik Wilhelm Hasselbaink, geboren Novar 22 
maart 1901101, woont bij zijn ouders 1921, veldarbeider, over-
leden na 1936, trouwt Coronie 15 januari 193641,117 Amalia 
Jacquelina Boldewijn, geboren Coronie 7 januari 1906, doch-
ter van Adriaan Irion en Elisabeth Sophie Boldewijn117.

 Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren.
8. Geertruida Cornelia Gerhardina Hasselbaink, geboren 

Novar 5 augustus 1902101, woont bij haar ouders 1921 en in 
Johanna Maria 1950, veldarbeidster, overleden Coronie 23 
november 1971113. 

 Uit de relatie met een onbekende partner is een kind 
geboren118.

9.  Christiaan Cornelis Theodoor Hasselbaink, geboren Novar 
29 september 1904101,119, woont bij zijn ouders 1921, veld-
arbeider, trouwt Suriname 9 januari 1936120 Adolphina 
Johanna de Getrouwe, geboren Paramaribo 3 augustus 
1912, woont in 1921 te Paramaribo Verlengde Weidestraat 
6, dochter van Johan Stevens en Theodora Francina de 
Getrouwe119,121. In 1950 wonen zij op Prinsessestraat 218 
in Paramaribo119,121. Uit deze relatie zijn voor 1950 tien kin-
deren geboren121.

IVb. Mary Rosalinia Paal, geboren Coronie ca.1874 (bij huwe-
lijk 28 jaar oud), overleden Coronie 28 juni 1910, trouwt Coro-
nie 3 februari 1902122 Abraham Simon Felter, geboren Sarah 
19 oktober 1867123, woont Novar 64 1921 123, overleden Novar 7 
april 1923124, zoon van Casper Hosea Felter en Vinette Louisa 
Tolud.
Bij het huwelijk worden drie kinderen erkend.
Uit dit huwelijk:
1.  Joseph Bernhard Evert (Paal) Felter, geboren Sarah 8 juni 

1891, alleen levend 1950, timmerman125, overleden Para-
maribo 1959126, partner (1) Johanna Frederika Sylvester, 
geboren Johanna Maria 17 september 1902, partner (2) 
Elisabeth Hasselbaink, geboren Burnside 29 december 
1888, overleden na 1950, dochter van Tom Hasselbaink en 
Philiadia van Westen127, partner (3) Wilhelmina Eleonora 
Johanna Irion, geboren Clyde 6 januari 1910, overleden na 
1950, dochter van Adriaan Irion en Elisabeth Sophie Bol-
dewijn128, partner (4) Anna Bertha Limon, geboren Coronie 
5 januari 1893, woont Paramaribo Nieuwe Domineestraat 
1921129 , waschvrouw, lidmaat EBG.

2.  Gerhardus Jacques (Paal) Felter geboren 13 juni 1893, 
volgt Vb.

3. Cornelius Louis (Paal) Felter, geboren Coronie 6 augustus 
1895, overleden na 1902.

4.  Levenloos mannelijk kind Paal, verlost Novar 5 november 
1897130.

5.  Louisa Cornelia Paal, geboren 18 november 1898, overle-
den Novar 18 november 1898131.

6.  Amalia Geertruida Elisabeth Felter, geboren Novar 20 juli 
1909, overleden 09 oktober Coronie 1922 (oud 13 jaar132).

Vijfde generatie

Va. Johanna Alexandrina Jane Hasselbaink, geboren/gedoopt 
Coronie/Salem 12 september/24 oktober 1886133,134 woont 
Paramaribo Kleine Combéweg 7a 1921133, huisbediende bij 
smid Emile Vanenburg, lidmaat EBG, overleden Paramaribo 
24 oktober 1957135, partner Martinus Joseph Beeldstro, gebo-
ren Leasowes 17 november 1883, gedoopt Salem 17 februari 
1884, overleden na 1953, zoon van Petrus (Leander Scheuer) 
en (Martha Corfu) Catharina Beeldstro136). 
Volgens haar persoonskaart VT1950137 woont zij van 1921 tot 
1923 in Coronie, en van 1923 tot 1950 in Paramaribo, in 1950 op 
Kleine Sarastraat 29a waar ze alleen woont. Op de persoons-
kaart staat ook dat zij vijf kinderen heeft gehad, het eerste 
kind een jongen toen zij 20 jaar oud was, en vervolgens vier 
meisjes bij een tweede partner toen zij respectievelijk 26, 29, 
33, en 39 jaar oud was. Het derde meisje is overleden toen het 
18 jaar oud was.
Uit deze relatie:
1.  Herman Richard Lodewijk Hasselbaink, geboren 4 novem-

ber 1906, volgt VIa.
2.  Elisabeth Catharina Paulina Hasselbaink, geboren Coronie 

6 mei 1912138, erkend door haar moeder 9 december 1932138, 
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overleden Paramaribo - Flora 26 september 1992138. 
 Op haar persoonskaart VT1950139 staat dat zij een doch-

ter is van Martinus Josef Beeldstro en Catharina Hassel-
baink. De geboortedatum is precies dezelfde als die op 
haar persoonskaart van het CBB waar alleen de naam van 
haar moeder op staat: Alexandrina Johanna Jane. De moe-
der van Martinus heet Catharina, misschien is daar een 
vergissing gemaakt.

6. Links en rechts: voor- en achterzijde van de persoonskaart VT1950 van Alexandrina 
Jane Hasselbaink. (Bron: Nationaal archief 2.10.19.02 inventaris 49, scans 267 en 268) 
tinyurl.com/NGV-HvH-04.

Erkenning van kinderen

1.  Door de invoering van het Burgerlijk 
Wetboek in Suriname op 1 mei 1869 
moest ieder vanaf dat moment onwet-
tig geboren kind erkend worden door 
de natuurlijke moeder om burgerlijke 
betrekkingen tussen moeder en kind te 
hebben en bijvoorbeeld te kunnen 
erven van de moeder. 

2.  Door de invoering van de nieuwe Natio-
naliteitswet op 1 juli 1893 waren de niet 
door de moeder erkende onwettige kin-
deren in Suriname ook geen Nederlan-
der meer. Ze waren nationaliteitsloos 
(en staan ook zo in de volkstelling 1921 
aangegeven), ze konden bijvoorbeeld 
geen paspoort krijgen. 

3.  Pas in 1927 werd dit voor Suriname 
‘gerepareerd’ door een soort tweede-
rangs nationaliteit voor de bevolking 
van Suriname te creëren: Nederlands -
onderdaan-niet-Nederlander. Hierdoor 
werd ook een einde gemaakt aan het 
niet hebben van burgerlijke betrekkin-
gen tussen natuurlijke moeder en 
onwettig kind. 

4.  Pas bij de invoering van het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden in 
1954 wordt dit onderdaanschap vervan-
gen door het volledige Neder lander-
schap. 

Veel moeders vergaten tussen 1869 en 
1927 om die erkenning meteen bij de 
geboorte te regelen. Vandaar dat dit later 
(als men ertegenaan liep) vaak alsnog met 
een aparte acte werd gedaan en in de 
 marge van de geboorteacte werd aangete-
kend. Het kon ook door wettiging bij een 
later huwelijk tussen vader en moeder. Ook 
dat zie je terug in de aantekening in de 
 marge van de geboorteacte.

 Uit de doopregisters van de EBG blijkt dat Martinus Beeld-
stro werkelijk haar vader is, en ook van haar andere zussen. 

 Op de persoonskaart VT1950 staat ook dat uit de samen-
leving met een onbekend partner vier kinderen zijn gebo-
ren, waarvan de eerste drie levenloos. En dat zij in 1950 al 
zes jaar samenwoont met een partner die geboren is in 
1913. Op haar persoonskaart CBB staat alleen de dochter 
geboren in 1935.
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3.  Louisa Emelie Hasselbaink, geboren John 1 februari 1915 
101, gedoopt Salem 14 februari 1915, woont Novar 4 bij haar 
grootouders (zie IVa) 1921101, erkend door haar moeder 9 
december 1932152, overleden Paramaribo 1 augustus 
1999140, partner Julius Alfred Felter (zie Vb. 3).

4. Juliana Kate Hasselbaink, geboren John 18 november 
1917101, woont Novar 4 bij haar grootouders 1921101, 
erkend door haar moeder 9 december 1932141, overleden 
Paramaribo ’s-Lands Hospitaal 23 september 1935142.

5.  dochter, geboren ca.1925137.

Vb. Gerhardus Jacques (Paal) Felter, bijnaam Pa Kerra, gebo-
ren Sarah 13 juni 1893143, erkend bij het huwelijk van zijn 
ouders 1902120 , woont Novar 14 met zijn toekomstige vrouw 
en kinderen 1921141, idem Groot Novar 1950144, veldarbeider, 
overleden Coronie 7 november 1977145, trouwt (1) Coronie 11 
september 1929146 Cornelia Francina (Boldewijn) Duijser, 
geboren Clyde 6 juni 1895, wettelijk erkend 13 juli 1897147 over-
leden Coronie 19 september 1975147, dochter van Nicolaas 
Jantje Duijser en Messelina Jacobina Boldewijn143, partner (2) 
Alexandrina Mariam Jetta Winter, geboren Coronie 2 novem-
ber 1892 overleden Friendship 28 juni 1920148, dochter van 
Julius Charlysle Winter en Martha Mary Daniels148. Uit deze 
relatie is 21 juni 1920 een kind geboren, erkend door de vader 
29 augustus 1929149.
Uit de eerste relatie:
1.  Johannes Albert Jacobus (Duijser) Felter, geboren Clyde 

29 november 1911143, erkend door vader 19 september 

1913, gewettigd bij hun huwelijk146, woont Novar 14 bij zijn 
vader 1921143, overleden na 1929.

2.  Evelina Rosalia Marij (Duijser) Felter, geboren Novar 8 
september 1913143, erkend door vader 19 september 1913, 
gewettigd bij hun huwelijk146, woont Paramaribo Saramac-
castraat 59d bij haar oudtante Maria Elisabeth Jeanne 
Felter 1921150 , overleden Coronie 27 november 2001151, 
partner (1) Alphonsus Ludwich Leon (Doorson) Hassel-
baink geboren Novar 7 december 190949 , overleden vóór 
1972.

 Uit deze relatie zijn negen kinderen geboren. Evelina 
trouwt 16 september 1972 Hendrik Hasselbaink.

3.  Julius Alfred (Duijser) Felter, geboren Novar 8 augustus 
1914152, erkend door moeder 24 augustus 1914 en gewet-
tigd bij het huwelijk van zijn ouders146, woont Novar 14 bij 
zijn vader 1921141, overleden Paramaribo 21 april 1991145, 
woonde samen sinds 1935, trouwt Coronie 5 augustus 
1964153 Louisa Emelie Hasselbaink, geboren 1 februari 
1915 (zie Va. 3)101, overleden Paramaribo 1 augustus 1999 
154.

 Uit deze relatie zijn zeven kinderen geboren waarvan twee 
levenloos152.

4.  Frederik Everhardus (Duijser) Felter, geboren Novar 23 juli 
1916, erkend 1 oktober 1917, woont Novar 14 bij zijn vader 
1921141, overleden Coronie 23 juni 1924155.

5.  Maurits Maximilliaan Felter, geboren Novar 17 september 
1917, woont Novar 14 bij zijn vader 1921141, overleden Para-
maribo ca. 2003, trouwt Coronie 29 september 1967 Cor-

7. Bruiloft in 
Coronie, begin 
20e eeuw. 
Bron: Geheugen van 
Nederland, tinyurl.
com/NGV-HvH-12.
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nelia Francina Hasselbaink, geboren Coronie 26 mei 1914, 
overleden Amsterdam 10 oktober 1998156, dochter van 
Julius Herman Kolf en Amelia Anna Rosalda Hasselbaink.

6.  Wilhelmina Elisabeth Duijzer, geboren Novar 7 juni 1920141, 
woont Novar 14 bij haar moeder 1921141, overleden Coronie 
16 december 1922157.

7.  Sersus Leo (Duijser) Felter, geboren Coronie 31 oktober 
1922146, erkend bij huwelijk ouders146, overleden na 1929.

8.  Georgetina Helena (Duijser) Felter geboren 23 augustus 
1924, volgt VIb.

9.  Nellius Hendrik (Duijser) Felter, geboren Coronie 2 maart 
1926146, erkend bij huwelijk ouders146, overleden na 1929.

10. Elionora Gerlandina (Duijser) Felter, bijnaam oma Nora, 
geboren Coronie 14 januari 1929146, erkend bij huwelijk 
ouders146, overleden Paramaribo 7 februari 2009, begra-
ven Coronie Rosalina’s Rust, trouwt Paramaribo 19 maart 
1962, Sijdney Ralf Landvreugd, geboren Paramaribo 30 
juli 1920, overleden na 197441.

11.  Andre Rudy Felter, geboren na september 1929.

Zesde generatie – Overgrootouders

VIa. Herman Richard Lodewijk Hasselbaink, geboren Novar 4 
november 1906101, woont Novar 4 bij zijn grootvader 1921101, is 
dan veldarbeider en lidmaat EBG, erkend door zijn moeder 9 
november 1932158, overleden Coronie juli 1994, trouwt Coro-
nie 4 november 1981, Eleonora Agusta (Winter) Esajas, gebo-
ren Nickerie 7 oktober 1911159, woont Novar 62 bij haar moe-
der 1921160, geen beroep en lidmaat EBG, erkend door moeder 
1922, erkend door vader 1960159, overleden Coronie 29 okto-
ber 1982, dochter van Johannes George Esajas en Catherina 
Josephina Kate Winter.

VIb. Georgetina Helena Felter, geboren Coronie 23 augustus 
1924146, erkend bij huwelijk ouders146, overleden Coronie 4 
april 1978161, partner (1) Jacques Robert Boldewijn, geboren 

Coronie 18 november 1921, erkend door moeder 17 juli 1931, 
overleden Paramaribo 4 februari 2013162, zoon van Wilhelmina 
Paulina Emma Boldewijn.
Een kind uit deze relatie.
Georgetina trouwt (2) Coronie 26 september 1970 Richenel 
Gysbrecht Willem Irion, geboren Paramaribo 13 juli 1922, over-
leden 3 oktober 1993 in Paramaribo163, zoon van Izaak Moses 
Irion en Christina Emelina Bertolina Joval163 .
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32 NAS, SR 33-2213.
33 NAN, 1927 overlijden districten folio 7.
34 NAN, 1868 huwelijken districten folio ??.
35 VT1921 Coronie III-5 Novar.
36 NAS, SR 33-2214.
37 NAS, SR 33-2067.
38 NAS, SR 33-2217.
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39 NAS, SR 33-2218.
40 NAS, SR 20-4490.
41 Delpher.nl
42 NAN, 1913 overlijdens Paramaribo folio 882.
43 NAN, 1864 huwelijken districten akte 35/15.
44 NAS, SR 20-4422, SR 33-2210.
45 NAN, 1905 huwelijken districten akte 7.
46 NAN, 1923 overlijdens Paramaribo folio 738.
47 NAS, SR 39-2147.
48 NAN, 1920 huwelijken districten akte 6.
49 VT1921 Coronie III-43 Novar. URL: tinyurl.com/NGV-HvH-08
50 NAN, 1896 overlijdens districten folio 11.
51 NAN, 1872 overlijdens districten folio 80.
52 NAN, 1937 huwelijken districten akte 6.
53 VT1921 Coronie III-4 Novar.
54 NAN, 1876 overlijdens districten folio 16.
55 NAN, 1878 overlijdens districten folio 13.
56 NAN, 1936 overlijdens Paramaribo folio 289.
57 NAN, 1912 huwelijken districten akte 242.
58 VT1921 Paramaribo XVIII-171 Rust en Vredestraat.
59 NAS, SR 33-2216.
60 NAN, 1872 huwelijken districten akte 16..
61 NAN, 1927 overlijdens districten folio 33.
62 NAS, SR 33-2214.
63 VT1921 Coronie III-6 Novar.
64 VT1950 19-61.
65 NAN, 1901 huwelijken districten akte 27.
66 NAN, 1948 overlijdens Paramaribo folio 362.
67 VT1921 Nickerie V-25 Huntleys Oord.
68 NAN, 1878 overlijdens districten folio 48.
69 VT1950 458-621.
70 VT1921 Coronie III-8 Johannispolder.
71 NAN, 1924 huwelijken districten akte 5.
72 NAN, 1930 huwelijken districten akte 4.
73 NAN, 1939 huwelijken districten akte 6.
74 VT1921 Paramaribo V-442 Keizerstraat.
75 VT1950 48-551.
76 NAN, 1956 overleden Paramaribo akte 534.
77 NAN, 1908 huwelijken Paramaribo akte 98.
78 NAN, 1911 overlijdens Paramaribo folio 582.
79 VT1921 Paramaribo XXIII-151 Prinsessestraat.
80 NAN, 1884 overlijdens districten folio 6 nauwelijks leesbaar.
81 VT1950 458-179.
82 NAN, 1914 huwelijken districten akte 2.
83 VT1950 50-359.
84 VT1921 Coronie Novar III-7 Novar.
85 NAN, 1924 overlijdens districten folio 16.
86 VT1950 49-469.

87 VT1950 56-253.
88 NAN, 1951 overlijdens Paramaribo akte 123.
89 NAN, 1935 huwelijken Paramaribo akte 185.
90 NAN, 1919 huwelijken Paramaribo akte 170.
91 VT1950 20-261.
92 NAN, 1897 overlijdens districten folio 44.
93 VT1950 234-139.
94 NAN, 1928 huwelijken Paramaribo akte 55.
95 VT1950 243-119.
96 VT1921 Beneden Para XII-170 Bonaireweg.
97 VT1950 234-271.
98 NAN, 1918 huwelijken districten akte 6.
99 VT1950 225-155.
100 VT1921 Coronie III-2 Leasowes.
101 VT1921 Coronie III-3 Novar.
102 Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren URL: tinyurl.com/

NGV-HvH-09
103 NAN, 1897 huwelijken districten akte 4.
104 VT1921 Paramaribo XIX-279 Wanicastraat.
105 VT1950 49-259.
106 NAN, 1918 huwelijken districten akte 5.
107 VT1921 Coronie III-54 Novar.
108 NAN, 1929 overlijdens Paramaribo folio 448.
109 NAN, 1925 huwelijken Paramaribo akte 98.
110 NAN, 1925 huwelijken Paramaribo folio 733.
111 NAN, 1925 huwelijken Paramaribo akte 85.
112 NAN, 1900 geboorten Paramaribo folio 278.
113 Foto grafsteen Rosalia’s Rust, eigen collectie.
114 NAN, 1941 huwelijken districten akte 3.
115 VT1950 458-503.
116 NAN, 1933 huwelijken districten akte 5.
117 NAN, 1936 huwelijken districten akte 5.
118 VT1950 461-371.
119 VT1950 22–377.
120 NAN, 1936 huwelijken districten akte 1.
121 VT1950 56-219.
122 NAN, 1902 huwelijken districten akte 2.
123 VT1921 Coronie III-58 Novar.
124 NAN, 1923 overlijdens districten akte 2.
125 VT1950 458-211.
126 NAN, 1959 overlijdens Paramaribo folio 877.
127 VT1950 461-207.
128 VT1950 461-601.
129 VT1921 Paramaribo XI-52 Nieuwe Domineestraat.
130 NAN, 1897 overlijdens districten folio 41.
131 NAN, 1898 overlijdens districten folio 46.
132 NAN, 1922 overlijdens districten fiche 4 folio 38.
133 VT1921 Paramaribo I-12 Kleine Combéweg.
134 Archief EBG Suriname, Burenstraat Paramaribo.
135 NAN, 1957 overlijdens Paramaribo akte 1122 (CBB BI1790).
136 VT1921 Coronie kring III-18 Johannespolder.
137 VT1950 49-267. URL: tinyurl.com/NGV-HvH-10
138 CBB CI2696.
139 VT1950 56-473.
140 CBB CL2920.
141 CBB CN2960.
142 NAN, 1935 overlijdens Paramaribo folio 826.
143 VT1921 Coronie III-12 Novar.
144 VT1950 458-233.
145 CBB BP1611.
146 NAN, 1929 huwelijken districten akte 12.
147 CBB BR1723.
148 NAN, 1920 overlijdens districten folio 30.
149 CBB CQ3204.
150 VT1921 Paramaribo IX-448 Saramancastraat.
151 Foto grafsteen Rosalina’s Rust (eigen collectie).
152 CBB CK2943.
153 VT1950 461-643.
154 CBB CL2920.
155 NAN, 1924 overlijdens districten folio 44.
156 Gemeente Amsterdam Stadsarchief Grafregistraties URL: tinyurl.com/

NGV-HvH-11
157 NAN, 1922 overlijdens districten folio 51.
158 CBB CC2384.
159 CBB CH2692.
160 VT1921 Coronie III-55 Novar.
161 CBB CU3800.
162 CBB CR3561.
163 CBB CS0671.

Coronie Palmentuin, 1905. Bron: Geheugen van Nederland, 
tinyurl.com/NGV-HvH-13.



In de prachtige St. Maartenskerk in Zalt-
bommel bevindt zich in de noordwest-
hoek een grafzerk van het familiegraf 
Van Meurs. In het midden van de steen 
bevindt zich een alliantiewapen Van 
Meurs/Van Wesel.

Van Meurs

In keel drie naar boven gewende gespen in goud, 
twee en een geplaatst. Een aanziende helm; het 
helmteken een vlucht beladen met een gesp van het 
schild. Het dekkleed keel gevoerd van goud. 
Zo zou de blazoenering van het wapen kunnen 
luiden.

De tekst op de rand van de zerk luidt:
(wapen drie gespen) Hier lyet begraven 
de heer (wapen 3 wezels) Leona.rt van 
Meurs in sijn leven Oudt Burgermr. deser 
(wapen 3 molenijzers) stadt Extra ordi-
naris Gede (wapen 3 vairpalen) puteerde 
des Nijmegse Quartier sterf den 24 
december 1706.
De tekst van boven naar beneden:
Hier lijt begraven den Eerbaren Heer 
Thielman van Meurs in sijn leven Out 
Burgemr. Deser stede ende Dijckgraef 
van den Bommelerweert sterf den 5 
marty Ao. 1627 Ende Eerentrijcke Marga-
reta van Wesel sijn huysvrouw sterf den 
3 september Ao. 1628.
Hier leyt begraven Henrick van Meurs 
sterft den 13 Marty Ao. 1635. Hier leyt 
begraven d’ Heer Rogiervan Meurs in sijn 
leven Borgemr. deser stadt Gedeputeer-
de des  Niemeghsen Quartier ende Raet 
ter Admiraliteyt tot Amsterdam sterft 
op den 12 dach van October Anno 1679.”

Het wapen met de drie wezels wijst naar 
de vrouw van Thielman, Margaretha van 
Wesel. Zij was de dochter van Frans van 
Wesel en Anna Freyters. Zij trouwden te 

Zaltbommel op 19 juni 1594.
Het wapen met de molenijzers kan toe-
geschreven worden aan Anna Geertruit 
van Vlierden. Uit een M.S. Wapenboek 
van Mr. Willem van der Lely met de 
wapens en blazoenen hangende in de 
kerken in de meierij van Den Bosch, blijkt 
dat in de kerk van Sint Oedenrode een 
grafbord heeft gehangen van de op 13 
augustus 1657 overleden mevrouw Van 
Meurs geboren Van Vlierden, waarop 
een gedeeld wapen met 3 blauwe gespen 
in rood (Van Meurs) als rechterhelft en 
drie zwarte molenijzers in zilver (Van 
Vlierden) als linkerhelft. Zij trouwde op 
8 november 1656 te Zaltbommel met 
Elbert (Aelbert) van Meurs, secretaris te 
Zaltbommel.
Het wapen met de vairpalen verwijst 
naar Johanna de Cock van Kerck wijck, de 
tweede echtgenote van Elbert van 
Meurs, gehuwd in Gameren op 22 juni 
1662.

Een beetje rechts voor de preekstoel ligt 
een grafsteen waar namen op vermeld 
zijn in gotische en in latijnse letters. In 
gotisch schrift staat te lezen:

1. Wapen van Tileman van Meurs, circa 1610. Bron: Wapenboek 
Gelderse en Overijsselse Studenten Vereniging Utrecht.

2. Grafzerk Van Meurs Zaltbommel.

DICK WAALBOER

Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 2  –  81 



Hier leit begraven Henrica Peter Borchs 
dochter die sterff int iaer XVc ende XXX-
VIII op Sint Odulphz dach ende Fenena 
haer dochter die sterff int iaer XVc.... 
Ende Ruthger van Meurs ...........  ende 
Nieth ende Anna hear dochteren b.v.d. 
ziele
Aan de tegenoverliggende zijde staat:
Ende Ruthger van Meurs haer soon hij 
sterf Ao. MVcLX..
In latijnse letters staat:
Hier leijt begraven Eelken van Moeurs 
Weduwe, van Zaliger Bartholomeus van 
Bueren storf de 13 February Ao. 1625. 
Hier leyt begraven Doctor Franciscus 
van Meurs sterf den 8 september Ao. 
1625.

Aan de oostelijke zijde van de dooptuin, 
gedeeltelijk door het houtwerk bedekt, 
ligt een derde steen.
Het randschrift luidt:
Hier leyt begraven Mgr. Jacop van Meurs 
Gijsbertsz die sterf den 25 dach juli Anno 
XVc58 bidt voor die Ziel

Dwars op de steen staat:
Hier leet begraven Nenna.Schoock 
.s.Weduwe van Lenaert von Meurs.sterf 
den 30 July.A.1644.

Na deze tekst volgt het wapen: 
Drie gespen, geplaats 2 en 1.

Vervolgens evenwijdig aan de lange zijde 
van de steen, gedeeltelijk onderbroken 
door het genoemde wapen:
Hier .... is begraven Lenaert van Meurs 
Schepen deser stadt Bommel sterf den 4 
september Ao. 1635

Dwars op de tekst staat nog:
Hier leet begraven Jacop van Moeurs 
ende sterf op den 2 dach van januari 
anno 1584

Van veel Van Meursen, genoemd in het 
Necrologium van de Sint Maartenskerk 
in Zaltbommel en op de drie grafzerken, 
zijn akten te vinden in de rechterlijke 
archieven van de Schepenbanken van 
Zaltbommel, Zuilichem, Driel, Tuil en 
Deil, maar ook in de archieven van de 
Raad van State, het Hof van Gelderland 
en in de Leenregisters. Eveneens komen 

hun namen voor in de Zaltbommelse 
archieven van de stad, de geestelijke 
goederen, het weeshuis, het gasthuis, 
de hervormde gemeente en het oude 
 mannen en vrouwenhuis. Zo ook in de 
doop-, trouw-, en begraafboeken van 
Zaltbommel, Tuil, Waardenburg en 
 andere plaatsen in de Bommeler- en 
 Tielerwaarden.
In de oudste stadsrekening van Zalt-
bommel, die bewaard is gebleven, wordt 
in het jaar 1544 vermeld, dat Meyster 
Jacob van Muerssen heeft gebrouwen: 

32 gebraut ad 15 stuyvers en noch 2 
gebraut sonder gruyt ad 9 stuyvers en 
1,5 oertst, is 24 guldens, 18 stuyvers en 
3 oertst. Jacobus met de titel “magister” 
die er op duidt, dat hij gestudeerd heeft 
in het kerkelijk recht, blijkt zich ook 
bezig te houden met het brouwen van 
bier. Dit laatste werd ook gedaan door de 
Schepen en Burgemeester Tieleman van 
Meurs en door zijn zoon Leonard. Beiden 
exploiteerden bovendien nog een 
steenoven. Zij leverden stenen aan de 
stad.

4. Fragment stadsrekening Zaltbommel 1544.

3. Benedenkamer Van Rossummuseum Zaltbommel.
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Het wapen Van Meurs is te vinden in het 
Regionaal Archief Rivierenland (https://
regionaal-archiefrivierenland.nl/) in het 
Wapenalbum van familiewapens in de 
Bommerlerwaard, toegangsnummer 
3508 tussen de record 2001 en 2100 en 
in het wapenboek nummer 4 van de 
 Gelders-Overijsselse studenten-
vereniging te Utrecht van de heer Anton 
C. Zeven (https://antonzeven.nl/wp-con-
tent/uploads/2016/12/Wapen-
boek-nr-4-van-de-Gelders-Overijssel-
se-studentenvereniging-te-Utrecht.pdf).

Het huidige Maarten van Rossum-
museum (genampt des Maerschalkx 
Marten van Rossum huysinge) werd in 

1628 door Johan van Meteren verkocht 
aan Margaretha van Wesel, de weduwe 
van Dirk Tieleman van Meurs. Marga-
retha overleed op 23 september 1628. 
Zij betaalde 3.200 carolus guldens voor 
huis, erf en ‘waerbrieven’.
Haar zoon Jacob van Meurs (1596-1654), 
naar wie het huis zelfs werd vernoemd, 
heeft er gewoond. Jacob verkocht het 
huis weer in 1650.
Op het fries van de schouw in de 
 benedenkamer zijn twee wapenschilden 
zichtbaar. Omstreeks 1935 meende het 
museumbestuur dat op het fries de 
wapens van Van Wesel en Van Meurs 
aanwezig waren geweest. De wapens zijn 
toen in kleur op de schilden aangebracht.

5. Geneagram van tot nu toe (november 2020) bekende wapendragers Van Meurs.

De vroegst gevonden wapendrager is 
Jacob van Meurs, die in Zaltbommel 
overleed op 2 januari 1584. De laatst 
gevonden Van Meurs die zich bediende 
van het wapen was Johan Adriaan van 
Meurs (Tilburg 1742 – 1812), schepen, 
burgemeester en notaris te Tilburg. Hij 
zegelde notariële akten met zwarte 
zegellak.
Noch de oorsprong, noch het feit dat er 
op het wapen drie gespen staan heb ik 
tot nu toe kunnen achterhalen. Indien u 
mij enige helderheid kunt verschaffen 
dan houd ik me van harte aanbevolen.
Reacties graag via de redactie van het 
Heraldisch Tijdschrift.
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PORTRET

Kinderen van Joannes Baptista 
Vercammen en Angelina Croonen

Van links naar rechts op de foto: Joanna Paulina (no. 3), Isodorus Vercammen ( no. 6), Maria Theresia Vercammen.(no. 4), Cornelis Henselmans, 
Anna Elisabeth Vercammen (no. 8), Augustinus Vercammen (no. 5) en Maria Vercammen (no. 9).

Bovenstaande foto is hoogstwaarschijnlijk genomen tijdens het 
bezoek van Maria Theresia Vercammen, die in Poederlee (België) 
woonde, aan haar familie in Nederland ter gelegenheid van de inzege
ning van de nieuwe kerk te Weebosch in 1907. Maria Theresia is het 
vierde kind van Joannes Baptista Vercammen en Angelina Croonen.

JOS WELZEN
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Gezinskaart
Joannes Baptista Vercammen, zoon van Franciscus Vercam-
men en Anna Laurens, geboren Beerzel (België) 31 oktober 
1813, tapper, bouwman, overleden Bergeyk op 25 oktober 
1892, trouwt Schriek (België) 7 juli 1842 Angelina Croonen, 
geboren Schriek (België) 12 oktober 1812, overleden Bergeyk 
30 december 1882, dochter van Joannes Franciscus Croonen 
en Anna Catharina Smits.
Het gezin Vercammen-Croonen verhuist op 29 November 
1867 van Mol in België naar Bergeijk.1

Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus Vercammen, geboren Koningshooikt (België) 

12 mei 1836, onwettig.
2.  Anna Catharina Vercammen, geboren Schriek (B) 23 

augustus 1842, overleden Bergeyk 27 november 1869.
3.  Joanna Paulina Vercammen, geboren Schriek (B) op 27 

januari 1845, overleden Hapert 24 mei 1922, trouwt Ber-
geyk 21 april 1875 Simon Geraerts, geboren Bergeyk op 11 
maart 1844, overleden Bergeyk 4 januari 1902, zoon van 
Hendrik Geraerts en Anna Verkoijen. Uit dit huwelijk drie 
zonen.

4.  Maria Theresia Vercammen, geboren Schriek (B) 25 janua-
ri 1847, overleden Poederlee (B) 22 maart 1939, relatie 
met Gerardus Janssens, overleden Poederlee (B) vóór 22 
maart 1939. Uit deze relatie drie dochters.

5.  Augustinus Vercammen, geboren Schriek (B) 2 september 
1848, landbouwer, kerkmeester, overleden Bergeyk op 24 
augustus 1925, trouwt (1) Bergeyk 12 februari 1874 Corne-
lia de Crom, geboren Bergeyk 25 februari 1844, landbouw-
ster, overleden Bergeyk 28 november 1882, dochter van 
Cornelis de Crom (landbouwer) en Anna Catharina Boone 
(landbouwster). Uit dit huwelijk zes kinderen. Hij trouwt 
(2) Oost-, West- en Middelbeers 18 april 1887 Adriana van 
Zelst, geboren Oost-, West- en Middelbeers 23 maart 
1836, overleden Bergeyk 13 april 1906, dochter van Jan van 
Zelst en Maria Catharina van Hest, Uit dit huwelijk geen 
kinderen.

6.  Isodorus Vercammen, geboren Schriek (B) 11 november 
1850, overleden Bergeyk 25 oktober 1934, trouwt Bergeyk 
18 november 1885 Johanna Maria van Leeuwen, geboren 
Bergeyk op 10 april 1858, overleden Bergeyk 4 mei 1923 
dochter van Hendrikus van Leeuwen en Maria Huijbers. 
Uit dit huwelijk vier kinderen.

7.  Dorothea Vercammen, geboren Schriek (B)  9 mei 1855, 
overleden Mol (B) 25 maart 1866.

8.  Anna Elisabeth Vercammen, geboren Schriek (B) 12 april 
1857, bouwvrouw, overleden Bergeyk 2 mei 1925, trouwt 
Bergeyk 11 februari 1882 Peter Johannes Smets, geboren 
Bergeyk 2 april 1849, bouwman, overleden Bergeyk 19 
oktober 1924, zoon van Peter Smets en Johanna Geerts. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen.

9.  Maria Vercammen, geboren Schriek (B) 24 mei 1859, land-
bouwster, overleden Bergeyk 8 januari 1930, trouwt Ber-
geyk 25 juni 1887 met Cornelis Henselmans, zn. van Petrus 
Henselmans en Bernardina van der Sanden (landbouw-
ster), geboren Bergeyk 27 augustus 1867, dienstknecht, 
bouwman, kerkmeester, overleden Bergeyk 5 mei 1940. 
Uit dit huwelijk zeven kinderen.

Augustinus Vercammen was kerkmeester van de parochie St. 
Gerardus Majella te Weebosch dat aan het eind van de negen-
tiende eeuw niet meer dan driehonderd inwoners telde. Ook 
zijn zwager Cornelis Henselmans was er kerkmeester. De 
bouw van de kerk in de Weebosch had nog al wat voeten in de 
aarde. Ten eerste omdat de Weebosch al eeuwen verstoken 
was van een kerk. En ten tweede omdat er moeilijk aan een 
pastoor te komen was die op die afgelegen plaats, alleen via 
zandwegen te bereiken, pastoor wilde worden.
De kerk is uiteindelijk gebouwd in de eerste jaren van de twin-
tigste eeuw. De architect was Jan Stuijt (Purmerend 21 augus-
tus 1868 - Den Haag 11 juli 1934) uit Amsterdam, die samen 
met Joseph Cuypers (Roermond 10 juni 1861 - Meerssen 20 
januari 1949) het ontwerp maakte.
Op 18 november 1907 werd de nieuwe kerk ingezegend. Op de 
kerktorens wapperden de pauselijke en de nationale vlag en 
de Belgische en Amerikaanse vlaggen ter ere van de aanwezi-
ge families uit die landen die de kerkbouw financieel 
gesteund hadden.

Noot
1 Tot 25 september 1998: Bergeyk. De gemeente Bergeyk ontstond in 1810 en 

omvatte ook Weebosch.



86  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 2

TOM BEZEMER

Arie in ’t Hol…. 
Een eigenzinnige avonturier

1. Gezicht in de 
Hogewoerd, hoek 
Kraaierstraat. 
Potloodtekening 
Jan E. Kikkert 
(1843-1925). 
Beeldbank Erfgoed 
Leiden en omstre-
ken, beeldnummer 
PV4662.6az.

Als kind bladerde ik vaak op zondagmiddag door het fotoalbum van mijn vader en moeder, soms alleen, 
soms met een broer of zus. Op tafel werd dan ook een zwarte zak met foto’s leeggegooid; formaat 6x9 cm, 
door mijn vader zelf ontwikkeld en afgedrukt. Die moesten nog ingeplakt worden, maar dat gebeurde nooit 
met als gevolg dat de losse foto’s steeds meer vouwen en kreukels gingen vertonen. Het meest fascinerend 
was een veel grotere foto van een groep mensen bij een vliegtuig. Op de vliegtuigtrap, leunend op zijn wan
delstok1, een kaarsrechte oude man met snor en hoed, en medailles op zijn jasje. Dat was Opa in ’t Hol. Vol
gens mijn moeder niet mijn echte opa, maar de stiefvader van mijn oma. Waarna ze een poging deed het 
begrip ‘stiefvader’ te verklaren. Mijn echte opa’s hingen in grote zwarte lijsten aan de muur en keken met 
een nietszeggende blik op me neer. Ik had ze nooit gekend en wist niets van hen. Op de foto deden ze ook 
helemaal niets; ze keken alleen maar. Ik vond  mijn ‘niet echte’ Opa veel echter dan mijn echte Opa’s. Een 
Opa die  op de foto uit 1933  net terug is uit Londen en door mijn vader en moeder, broer en zus welkom 
wordt geheten. Lang geleden, nog voor de oorlog...
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wordt als lidmaat van de Nederlands Hervormde gemeente 
aldaar, voegt hij eraan toe, dat dit soort zaken hem wellicht 
als ik eenmaal Burger ben wel eens te pas konden komen. 
Ondanks dit alles krijgen we een interessant beeld van een 
rusteloze en eigenzinnige zwerver die zijn avontuurlijke geest 
ook op zeer hoge leeftijd met zich mee blijft dragen. Daar-
naast ontpopt hij zich later als een zorgzame tweede echtge-
noot voor mijn overgrootmoeder en een goede stiefvader 
voor mijn grootmoeder.

Een ondeugende deugniet...

Leiden, donderdag 13 mei 1847, ’s avonds 11 uur. Adriana 
Johanna Halfheer bevalt van haar eerste kind. Haar zoon 
krijgt de volgende dag, als vader Jan in ’t Hol samen met twee 
collega’s op het stadhuis de geboorte aangeeft, de naam van 
zijn dan nog levende grootvader: Arie in ’t Hol. Zijn ouders zijn 
ruim een jaar getrouwd en in een woning op de Hogewoerd 
gaan wonen. Ruim een jaar later, als zijn broer Jacob wordt 
geboren zijn ze alweer verhuisd naar de vlakbij gelegen Kraai-
erstraat. Daar krijgen Arie en Jacob nog twee zusjes; maar 
ook broertje Dirk dat binnen een jaar overlijdt. Vader Jan is 
scheepstimmerman en ziet in 1853 meer kansen in Schiedam 
liggen. Met hun vier kinderen gaan ze in de Hoofdstraat 
wonen waar Jan werk vindt bij de Firma Lindeman, dat is 
scheepstimmerwerf ‘De Lelie’.8 Van de vijf kinderen die in 
Schiedam tussen 1854 en 1862 worden geboren overleeft 
alleen de jongste dochter Adriana Johanna. Zes keer een 
broertje of zusje krijgen dat in de meeste gevallen de eerste 
verjaardag niet haalt... Tien kinderen krijgen van wie er vier in 
leven blijven... Kindersterfte mag dan in de tijd waarin je leeft 
een veel voorkomend verschijnsel zijn, in de persoonlijke situ-
atie is het een drama. Arie is zes jaar als het gezin naar Schie-
dam verhuist en zal dus rond die leeftijd naar school gegaan 
zijn. Dat is de Armenschool achter het Blauwhuis in de Lange 
Nieuwstraat, vanaf de Hoofdstraat een betrekkelijk korte 
wandeling. 

Voor de directrice
Dat schrijft Arie in ’t Hol op de kaft van het eerste van vier 
schoolschriften waarin hij in 1936 zijn herinneringen opte-
kent.2 Daarnaast schrijft hij in diezelfde periode nog enkele 
losse verhalen. Het zijn aanvullingen op de vier schriften, 
maar ook beschrijvingen van dezelfde ervaringen als in de 
schriften. De chro nologie van de beschreven gebeurtenissen 
is daardoor niet altijd helder. In zijn aantekeningen richt Arie 
zich tot de directrice van het Sint Jacobsgasthuis.3 Het is dan 
circa 65 jaar geleden dat hij van huis wegliep en ging varen. 
Had Arie een  ijzeren geheugen, of maakte hij gebruik van aan-
tekeningen die hij al eerder had gemaakt? 

Dat is helaas niet meer na te gaan. De beschrijvingen zijn vaak 
zeer gedetailleerd. De havens die hij aan doet, de ladingen en 
het loon voor de zeer vele verschillende werk zaamheden die 
hij verricht, worden nauwkeurig vermeld4, terwijl veelal namen 
van de personen die hij ontmoet en van collega’s achterwege 
blijven. Als datering gebruikt hij vage aanduidingen zoals na 
drie maanden5 of na 86 dagen. Af en toe noemt hij een exacte 
datum. Daarmee en met het feit dat hij soms zijn persoonlijke 
belevenissen plaatst tegen de achtergrond van algemeen 
bekende gebeurtenissen zijn de verhalen toch voor een 
belangrijk deel wel in de tijd te plaatsen. Dat geldt met name 
voor de jaren 1867-1868 en 1881-1887 waarin hij als zeemili-
cien dienst doet bij de marine.6 
Arie is geen groot stilist. Zijn kroontjespen kan zijn gedachten 
niet bijhouden waardoor de lezer van de ene gebeurtenis of 
locatie in de andere belandt. Geografische namen verhaspelt 
hij of schrijft hij fonetisch. In zijn verhalen laat hij nooit na de 
gunstige beoordelingen van zijn meerderen en zijn omgeving 
te vermelden. Minder mooie momenten in zijn persoonlijk 
leven beschrijft hij summier of laat hij geheel weg.7 Aan boord 
van een schip is Arie vaak scheepskok. Maar aan de wal is hij 
bereid het gevaarlijkste werk aan te nemen als daar een goe-
de beloning tegenover staat. Soms maken we kennis met een 
enigszins berekenend trekje in zijn karakter. Eén van de rede-
nen om naar Nederland terug te keren - ondanks een redelijk 
gesetteld bestaan in Amerika - is het uitzicht op een erfenis 
van een familielid. En als hij - intussen scheepskok met de 
rang van korporaal bij de marine - in Soerabaja aangenomen 

2. Het eerste schrift 
waarin Arie zijn 
levens verhaal 
vertelt. Hij bepaalt 
op het etiket dat de 
schriften na zijn 
overlijden bestemd 
zijn voor de 
directrice van het 
Sint Jacobsgasthuis. 

3. Zicht op de achterzijde van het voormalige Blauwhuis (met torentje) en 
rechts daarvan de Eerste Openbare Armenschool. Collectie auteur.
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Een vader die scheepstimmerman is, het water, de havens, de 
werven en de schepen op loop- en zichtafstand van het woon-
huis... het moet allemaal een enorme aantrekkingskracht op 
Arie gehad hebben. Waarschijnlijk is hij daar liever dan op 
school. Zelf verklaart hij veel kattenkwaad uit te halen en de 
bovenmeester heeft nog nooit zoo een ondeugende deugniet 
op zijn school gehad. Als oudste in het gezin moet hij op zijn 
tiende mee gaan verdienen door voor en na schooltijd kar-
weitjes op te knappen bij een schoenmaker. Net als broer 
Jacob die een jaar later bij een kleermaker gaat werken. Alle-
bei voor circa 20 (gulden-) cent per week. Als zijn laatste 
schooldag nadert krijgt hij van vader Jan de opdracht de 
meesters op school te gaan bedanken voor het nuttige onder-
wijs dat hij genoten heeft. Die zijn zo verbaasd over de beleef-
de woorden van de lastige deugniet dat ze allemaal hun por-
temonnee openen, waarna Arie met 70 cent naar huis gaat. 
Van zijn dankbare moeder mag hij nieuwe klompen kopen.
Arie wil naar zee, maar wat hij ook probeert, van zijn vader 
krijgt hij geen toestemming. Die vindt dat zijn zoon bij de 
schoenmaker, voor wie hij al twee jaar boodschappen doet en 
schoenen poetst, een mooi vak kan leren. Het water en de 
schepen... zo dichtbij maar met een strenge en niet te vermur-
wen vader ook zo ver weg. 

Kajuitsjongen op een bark

Vijf jaar houdt Arie het vol bij de schoenmaker. In de zomer 
van 1864 overlijdt zijn moeder.9 Vader was niet erg gemakke-
lijk en door het verlies van Mijn moeder werd dat er niet beter 

op. In koppigheid doen vader en zoon niet voor elkaar onder, 
maar nu is er geen moeder meer die tussenbeide kan komen. 
Arie is 17 jaar en droomt  nog steeds van een leven op zee. 
Dagelijks loopt hij, op weg naar de schoenmaker, langs een 
Verhuur Kantoor voor Schepelingen. Hij besluit zijn toekomst 
in eigen hand te nemen en monstert aan als kajuitsjongen op 
een Schiedamse Bark, de ‘H. Vincentius van Paulo’,10 voor een 
reis via Newcastle naar Rusland. Met hulp van zijn zus Elisa-
beth vindt hij in huis het doopbriefje dat hij voor de monste-
ring nodig heeft. Van het monstergeld koopt hij kleren, belooft 
zijn zus wat voor haar mee te brengen uit het buitenland en 
reist, voor zijn vader erachter komt, naar Antwerpen waar de 
‘Vincentius’ in de haven ligt. Na tien maanden is hij weer in 
Schiedam waar het schip op de werf waar Aries vader werkt 
wordt gerepareerd. Pogingen van de familie om hem thuis te 
houden stranden. De Wereld is groot en Arie wil er nog meer 
van zien. Dus monstert hij aan op een ander schip, nu als kok 
en lichtmatroos. Het schip voert hem naar landen rond de 
Noordzee, de Oostzee en de Middellandse Zee. Evenals op 
zijn eerste reis heeft hij ook nu te maken met een kapitein die 
vaak dronken is en belandt hij in hachelijke situaties. Op de 
thuisreis naar Nederland krijgen ze te maken met een Prauw 
met zeven zwaar gewapende Spanjolen door wie ze afge-
perst worden en beroofd van voedsel. Ze hebben nog een 
 lange reis voor de boeg en worden gedwongen van de lading 
krenten en rozijnen te eten. 
Na anderhalf jaar komt hij thuis waar blijkt dat hij is ingedeeld 
als zeemilicien bij de Marine in Den Helder. Zijn vader heeft 
tijdens zijn afwezigheid in 1866 voor hem geloot en met num-

4. Drijvende batterij Zr. Ms. Neptunus (1859-1876). Nederlands Instituut voor Militaire Historie, beeldnummer 2158-005452.
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mer 95 is hij dienstplichtig geworden voor de ‘Ligting 1867’.11 
De twintigjarige Arie meldt zich op dinsdag 29 oktober 1867 
in Den Helder/Willemsoord voor de opleiding tot matroos 3e 
klasse. Hij ‘wordt geëmbarkeerd aan boord van Zr Ms Drijven-
de Batterij Neptunus’.12 Zelf schrijft Arie dat hij in deze perio-
de overgeplaatst wordt op het wachtschip13 ‘Adolf Hertog van 
Nassau’. In Aries tijd maakt de strenge discipline binnen de 
zeemacht nog gebruik van lijfstraffen. Zo is hij tijdens zijn ver-
blijf op dat wachtschip getuige van een forse afstraffing 
wegens dronkenschap  met alle hens aan dek om toe te zien 
en de officieren in groot tenue. 

Arie heeft met zijn zeereizen aardig verdiend. Voor hij naar 
Den Helder vertrekt en tijdens verlofdagen vermaakt hij zich 
met een volle beurs uitstekend. Schiedam is een stad met een 
haven en scheepvaart. Daar is dus ook veel plezier te vinden, 
zeker in de vele danshuizen... Daar ontmoet hij Betje. Het klikt. 
Arie is verliefd en dan gaat men Luchtkastelen bouwen. Als 
hij hoort dat het fregatschip ‘Zoutman’ voor enkele jaren naar 
Indië zal vertrekken en hij op het schip geplaatst kan worden, 
heeft hij zijn plan klaar: voor zes jaar bijtekenen, veel geld ver-
dienen en als hij terugkomt trouwen. Betje stemt toe. Het 
stamboek vermeldt: ‘Heeft op 16 November 1867 te Willems-
oord eene vaste verbintenis aangegaan voor den tijd van zes 
jaren als Matroos 3e klasse’. Met meteen al 233 gulden voor-
schot en handgeld voelt hij zich rijk. Hoe lang de relatie duurt 
is niet duidelijk. Maar Arie krijgt wel met een zekere regel-
maat bericht van broer Jacob dat Betjes gedrag veel te wen-
sen overlaat. Ze is bijvoorbeeld met een andere jongen gesig-
naleerd op de kermis. De berichten houden aan en ook de 
brieven van Betje veranderen kennelijk van toon.

Een list om er van door te gaan

Voor zes jaar getekend om dienst te doen in het verre Indië. 
Maar wel met uitzicht op een huwelijk met het meisje op wie 
je verliefd bent. Als dat perspectief vervolgens wegvalt blijft 
alleen het lange dienstverband over. Arie ziet de datum van 
vertrek steeds dichterbij komen en krijgt intussen spijt van 
zijn min of meer impulsieve handtekening. In februari 1868 
verzint hij een list om er van door te gaan, hoewel hij beseft 
dat op desertie strenge straffen staan; straffen die nog wat 
zwaarder zijn dan wat hij op het wachtschip heeft meege-
maakt. Voor de afvaart van de ‘Zoutman’ krijgt hij veertien 
dagen verlof. Hij beseft dat hij in deze twee weken snel iets 
moet ondernemen. Een toevallige ontmoeting in een Zeemans 
café met de bevaren matroos Jan de Munnik uit Rotterdam 
brengt de oplossing. Jan ziet kans hem in de haven van Den 
Helder als verstekeling aan boord van een Engelse bark onder 
te brengen. Jan de Munnik zorgt in Engeland ook voor papie-
ren waarmee Arie voortaan als Johan (John) de Maare door 
het leven kan gaan. Arie durft aanvankelijk niet naar huis te 
schrijven; in Schiedam weet niemand waar hij is en of hij nog in 
leven is. Voor de Marine is hij een deserteur omdat hij op 26 
februari niet van verlof is teruggekeerd. Op 6 maart, circa tien 

dagen voor het vertrek van het schip, wordt hij ‘afgevoerd als 
gedeserteerd’. Later hoort Arie dat zijn broer Jacob daarom 
als vervanger wordt opgeroepen. Die weet daaraan met veel 
moeite te ontkomen met als argument dat de Heeren moeten 
bewijzen dat zijn broer gedeserteerd is.14 

Als zeeman komt hij in Riga terecht dat min of meer zijn thuis-
basis wordt. Hij vindt er een kosthuis voor de perioden waarin 
hij niet vaart. Want als er tegenover werk aan de wal een goe-
de verdienste staat, aarzelt Arie niet lang. Zo duikt hij twee 
weken lang zonder enige ervaring als begintwintiger voor de 
kust bij Bolderaja in de Oostzee naar een gezonken schip met 
katoen en spoorstaven. Het bezorgt hem wekenlang opge-
zwollen ledematen. Dan kiest hij toch weer voor een min of 
meer regelmatige dienst op een vrachtboot tussen Riga en 
Petersburg. Daar verbaast hij zich over de mooie kerken die 
binnen blinken van het Goud terwijl het buiten blinkt van 
Armoede en Ellende. Op de terugvaart naar Riga moet hij het 
gaftopzeil vastmaken, maar hij valt en breekt zijn been. In 
Riga ligt hij twee maanden in het ziekenhuis. Dat kost hem zijn 
spaargeld zodat hij midden in de barre kou van een strenge 
winter op straat belandt. Als hij hoort dat er bij Bolderaja, 
 circa tien mijl van Riga, een schip is aangekomen, gaat hij er 
over de met sneeuw en ijs bedekte weg lopend heen. Hij doet 
er twee dagen over en bereikt meer dood dan levend het 
schip. Tot zijn verrassing blijkt dat de Carl Kristof te zijn waar-
op hij al eerder gevaren heeft. De kapitein herkent hem en 
stelt hem in de gelegenheid aan boord enkele dagen op te 
knappen. Hij gaat op hetzelfde schip als kok aan het werk en 
maakt diverse reizen naar landen rond de Middellandse Zee. 
Die eerste reis verloopt echter niet voorspoedig. Op de 
Noordzee steekt een storm op die zich tot orkaankracht ont-
wikkelt. Ze verliezen enkele zeilen en kort voor Het Kanaal 
raakt het roer onklaar en drijven ze stuurloos rond tot een 
sleepboot hen naar Grimsby brengt. Volgens Arie zijn er die 
nacht 22 schepen vergaan waarvan de meeste bemannings-
leden niet gered konden worden. 
Terug in thuishaven Riga zit de slechte  winterervaring nog zo 

5. Oproep en signalement van Arie in ’t Hol in het Algemeen Politieblad 
Koninkrijk der Nederlanden 1868. Verzamelingen Centraal Bureau voor 
Genealogie, RPOLNL 048368.
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vers in zijn geheugen dat hij besluit om in Rusland nooit te 
wederkeeren. Hij monstert op een oud scheepje met bestem-
ming Gent. De lading bestaat uit spoorbielzen. Eenmaal op 
zee blijkt al snel dat het schip water maakt. Ter hoogte van de 
Doggersbank breekt een storm los en begint de deklast te 
schuiven. Ze proberen de bielzen overboord te gooien maar 
hoge golven werpen die weer terug. Intussen staat er vijf voet 
water in het ruim en kan de bemanning niet meer bij de pom-
pen komen. Overstappen op een Noorse bark die hulp wil 
 bieden lukt niet met de hoge golven. Als de storm gaat liggen 
en de pompen weer bediend kunnen worden bereiken ze God 
zij dank op eigen kracht na vier dagen Gent.
Wanneer Arie in 1933 een vliegreis naar Londen maakt, 
schrijft hij een rijmende verdediging tegen mensen die dat 
voor iemand van 86 jaar een te gevaarlijke onderneming 
 vinden. Hij voert zichzelf op in de derde persoon en doelt  
ongetwijfeld op deze enerverende zeemanservaringen als hij 
vertelt dat hij ooit door storm vele dagen rondzwierf in een 
open boot en eindigt dan met: 

Aan ieder die in later leven
Gesteld wordt voor een Moeijlijk feit
Wat zou zoo’n man om Vliegen beven
Voor hem is zulks een Aardigheid
 
Uiteindelijk komt hij na diverse reizen naar de Middellandse 
Zee in Sunderland terecht, een haven aan de oostkust van 
Groot-Brittannië vanwaar veel schepen steenkool transpor-
teren. Vanuit die plaats maakt hij met verschillende kleine 
transportschepen reizen naar de noordkust van Frankrijk, 
naar Caen, Duinkerken en Cherbourg. Tussen die reizen vindt 
hij een te huis in een Zeemans Logement.

Een minder fortuinlijke reis

De reis naar Cherbourg verloopt - met Aries eigen woorden - 
minder fortuinlijk. En dat lijkt achteraf vrij eufemistisch uitge-
drukt.  De kapitein, de stuurman en de kok hebben de Engelse 
nationaliteit; de overige drie bemanningsleden zijn de matro-
zen Arie (uiteraard aangemonsterd als John de Maare), een 
Schot en een Ier, door Arie consequent Ierlander genoemd. 
De onderlinge verstandhouding aan boord is slecht en er ont-
staat veel ongenoegen vooral met de Ierlander. Dat wordt er 
niet beter op als ze in Het Kanaal met zeer slecht weer te 
maken krijgen. In Cherbourg komen in het Koffijhuis bij een 
glas wijn de vetes die tijdens de zeereis zijn ontstaan weer 
boven. Arie krijgt het aan de stok met zijn Ierse collega die 
hem een flinke vuistslag in het gezicht toedient. Omdat hij 
weet dat zijn belager een mes bij zich draagt vlucht hij naar 
het schip. Een dichtgeslagen blauw oog en een opgezwollen 
gezicht... de kapitein kent de Ierse matroos een beetje en 
stemt erin toe dat Arie die nacht in de kajuit blijft slapen. Om 
twee uur in de nacht keren de andere bemanningsleden vloe-
kend en scheldend terug, waarbij de Ierse matroos toegang 
eist tot de kajuit. Hij heeft echter nog wel respect voor de 

revolver van de kapitein. De volgende ochtend staan er drie 
politieagenten op de kade samen met de kapitein van een 
ander Engels schip. Laatstgenoemde vertelt dat de afgelo-
pen nacht één van zijn bemanningsleden door een van ons 
volk is vermoord. Iedereen moet aan dek komen, Maar de 
 Ierse matroos verschanst zich in het logies en bedreigt met 
zijn mes een ieder die in zijn buurt durft te komen; de actie is 
niet minder dan een bekentenis. Als een agent bij de smalle 
toegang tot het logies een flinke snee in zijn pols krijgt wordt 
met hulp van de op de kade toegestroomde nieuwsgierigen 
een deel van de steenkoollading aan dek gebracht om via het 
ruim een tweede toegang te forceren. Waarna de Ierlander 
overmeesterd kan worden. In de circa twee weken die volgen 
moeten Arie en zijn collega’s verklaringen afleggen bij de 
Nederlandse consul en de Franse rechter. De Ierse matroos 
krijgt de Zwaarste straf: zes jaar tredmolen, een straf die de 
meesten niet lang uit kunnen houden. Met een man minder 
zeilen ze terug naar Sunderland. Arie beseft dat hij aan de 
dood is ontsnapt, heeft de schrik gekregen van die kleine 
Zeereizen en kijkt uit naar iets anders.

De wereld is groot...

Hij wil naar Amerika en vanuit Sunderland monstert hij aan op 
een Amerikaans schip. Via havens rond de Middellandse Zee 
arriveert hij na twee maanden in Baltimore, stapt over op een 
drie mast schoener die hem na een maand in die Groote 
Wereldstad New York met zijn Wolkenkrabbers brengt. Daar 
maakt hij kennis met een Hollander die hem helpt een Burger 
Kosthuis te vinden. De stad is indrukwekkend, maar de ruste-
loze zwerver maakt eerst nog een reisje van Vijf maanden 
naar Mexico voor hij wat rust neemt om de stad te bekijken. 
Hier begint een periode van circa twaalf jaar die Arie in Ame-
rika doorbrengt. Hij voorziet afwisselend op een schip en aan 
de wal in zijn levensonderhoud. Hij werkt op een Scheepje met 
bestemming Kennebunk15 in de Staat Maine. Tevergeefs op 
zoek naar een café om een biertje te drinken ontdekt hij dat 
Maine een geheelonthouders Staat is. Hij maakt kennis met 
een plaatselijke visser en via hem met de rustige en veilige 
levenswijze aldaar: politie is min of meer overbodig (in het 
arrestantenlokaal huist een geit...), deuren gaan nooit op slot 
en van inbraken is geen sprake. Na een reis van drie maanden 
naar het zuidelijker gelegen Savannah keert hij nog een keer 
terug naar Kennebunk. Intussen beschouwt hij New York als 
zijn te huis en wil hij wel een poosje aan de wal blijven. Op een 
Avond krijgt het kosthuis waar Arie verblijft bezoek van een 
heer die vijfentwintig zeelieden zoekt voor werk aan de wal. 
Hinderlijke rotsen voor de monding van de haven moeten met 
springstof verwijderd worden. Het is gevaarlijk werk maar de 
overheid betaalt goed: tachtig dollar per maand; voor Arie 
een zeer aantrekkelijke beloning.
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An artificial earthquake

De East River is één van de verbindingen tussen de Atlanti-
sche Oceaan en New York City. In 1614 geeft de Nederlandse 
kapitein Adriaen Block het deel dat vol verraderlijke rotsei-
landjes ligt de naam Hellegat (Hell Gate). Navigeren, zeker 
met de steeds groter wordende schepen, is er erg lastig. Al in 
1849 worden pogingen ondernomen met ‘underwater blas-
ting’ de rotsen te verwijderen. In de jaren zestig krijgt het 
‘Army Corps of Engineers’ de opdracht met dynamiet een vei-
lige vaarroute te forceren. Vanaf 1868 heeft Generaal James 
Newton de leiding over deze gigantische operatie. Zeven jaar 
lang laat hij duizenden gaten boren die gevuld worden met 
dynamiet. In september 1876 verzamelt zich op veilige 
afstand een enorme menigte toeschouwers die wachten op 
Newton’s dochter die met een druk op de knop een ‘artificial 
earthquake’ in gang zet.16

Maandenlang is Arie één van de vele werknemers die de 
gaten boren. Ze doen dat vanaf een vaartuig dat met drie 
ankers voor en drie achter niet door de stroming beïnvloed 
kan worden. Aan de boot is een sloep bevestigd waarmee de 
werknemers van en naar de wal gebracht kunnen worden.
Met name in deze fase lijkt de chronologie van diverse 
gebeurtenissen even zoek en laat Aries geheugen hem in de 
steek.17 Zo vindt volgens hem de gigantische explosie al 
plaats rond 1871 en laat hij in plaats van ‘Newton’s daughter’ 
een Dochtertje van de President op de knop drukken. Duizen-
den vissen gaan dood en geen ruit  in de Omgeving bleef heel. 
Dat moeten dan de ruiten van nonchalante bewoners geweest 
zijn, want op Generaal Newton’s dringende advies moesten de 
ramen open blijven. Uit zijn aantekeningen kan slechts één 
conclusie getrokken worden: hij heeft rond 1871 slechts enke-
le maanden aan het project gewerkt en zal de explosie in 1876 
als toeschouwer meegemaakt hebben.
Intussen heeft hij vriendschap gesloten met collega James 
Smith. Via diens vrouw maakt hij in de zomer van 1871 kennis 
met Mary MacNamara. Hij vraagt haar ten huwelijk en daar 
het in America geen mode is om jaren te verkeren trouwen ze 
drie maanden later op 15 November 1871. Hij vindt dat hij het 
bisonder getroffen heeft met haar en ze besluiten samen met 
het echtpaar Smith een woning te huren: ik de boven woning 
en mijn Vriend beneden. 
’s Nachts en op zondag moet er gewaakt worden bij het werk-
gebied. Arie en James besluiten dat samen te doen tijdens de 
nachten van zondag op maandag. Dat levert voor beiden extra 
verdienste op. Ze spreken af elkaar om de vier uur te wekken. 
Op een nacht wordt Arie om 01.00 uur wakker. Hij beseft dat 
zijn slapende collega hem niet om middernacht wakker heeft 
gemaakt. Tot hun schrik merken ze dat de sloep verdwenen is. 
Losgeraakt en afgedreven? Gestolen? ’s Morgens kunnen ze 
uiteraard geen werklieden ophalen. Die arriveren later - in 
gezelschap van de Baas - met een andere boot. Omdat de 
boot onvindbaar blijft volgt er een schadevergoeding van 120 
dollar met aflossing van 20 Dollar per maand. Arie verklaart 
onschuldig te zijn wat door James niet wordt ontkend, maar 
wel schade toebrengt aan de vriendschap. In december komt 

het werk stil te liggen vanwege strenge vorst. Vier mannen, 
waaronder James Smith, zullen aan boord van het werkschip 
de wacht blijven houden. De anderen worden ontslagen, ook 
Arie. Zij kunnen op 10 december, ’s avonds om zes uur hun loon 
op komen halen. De zondagsdiensten hebben de verdiensten 
op doen lopen tot een bedrag van 115 dollar. Onderweg ont-
moet hij een eveneens ontslagen collega die hem onder strik-
te geheimhouding vertelt dat hij een gesprek afgeluisterd 
heeft tussen James Smith en twee Ierse collega’s. De drie 
mannen zijn van plan hem op een eenzame brug van zijn geld 
te beroven, te vermoorden en vervolgens over de leuning van 
de brug in een modder ravijn te gooien. Geen prettig vooruit-
zicht, maar Arie heeft geen keus: hij moet zijn loon ophalen en 
tevens veilig thuis zien te komen... De terugweg naar de brug 
is donker, lang en zo goed als onbebouwd. Geen café in de 
buurt, maar als ze langs een kruidenier lopen die ook bier ver-
koopt nodigt hij de drie mannen uit daar een  biertje te drin-
ken. Als het bier wordt gebracht slaat hij zijn slag. Ik smeet 
een Dollar op tafel en liet het wisselgeld liggen, maar spoed-
de mij naar achter het huis om er uit te komen naar de Water-
plaats. Hij rekent erop dat - door ook zijn bier te laten staan - 
de drie mannen verwachten dat hij na zijn toiletbezoek terug 
zal komen. Arie rent voor zijn leven naar huis waar hij volko-
men overstuur niet in staat is zijn vrouw Mary te vertellen wat 
er aan de hand is. Zeker niet als de vrouw van James komt 
informeren waarom haar man niet meegekomen is. Om één 
uur ’s nachts staan de drie mannen beschonken voor de deur. 
De twee Ieren worden door de politie meegenomen en van 
slapen komt niet veel. James wil de volgende dag na een 
opgewekt goedemorgen de kwestie afdrinken. Dan komen bij 
Arie alle spanningen van de vorige avond en nacht naar buiten: 
Ellendeling Moordenaar... als gij uw plan ten uitvoer had kun-
nen brengen had gij mij geen goede morgen meer behoeven 
toe te voegen.18 De vriendschap was voor goed verbroken. 
Mary heeft al spoedig een andere woning gevonden en Arie 
gaat op een houtwerf werken.

Gezinsleven

Over zijn huwelijk en het gezinsleven schrijft Arie uiterst 
sober. De rolverdeling is duidelijk: Arie zorgt voor het inko-
men dat hij aan Mary afdraagt om in hun levensonderhoud te 
voorzien; zij is ook degene die in voorkomende gevallen pas-
sende woonruimte zoekt. Er worden drie kinderen geboren. 
Hij noemt geen namen, geen geboortedata, geen geslacht. Tij-
dens de buitengewoon hete zomer van 1876 overlijdt één van 
de kinderen wat hij bijna terloops in zijn verhaal vermeldt. Op 
dat moment is Mary in verwachting van hun derde kind. Het 
wordt een jongen. De ‘New York Births and Christenings, 
1640-1962’ vermeldt de geboorte van Jacob de Maare op 7 
oktober 1876 met als geboorteplaats Manhattan/New York; 
de ouders zijn John de Maare en Maria McNamara.19 In deze 
jaren maakt Arie ook melding van het feit dat hij Amerikaans 
staatsburger is geworden. Hij voldoet dan aan de eis min-
stens vijf jaar in de Verenigde Staten woonachtig te zijn.20 
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Het blijft onduidelijk of Mary geweten heeft van Aries dubbe-
le identiteit. 
De periode dat hij op de houtwerf werkt beschrijft Arie als 
financieel moeilijk. Er is een enorme golf emigranten uit Euro-
pa; werk genoeg, met name als de stad Chicago met voorna-
melijk houten huizen afbrandt en in steen herbouwd zal wor-
den.21 Maar de lonen gaan wel omlaag, tot 5 à 6 dollar per dag. 
De huur van Aries huis bedraagt circa 50 dollar per maand. 
Dat is bijna een derde van het inkomen. Ze moeten zuinig 
leven. Maar - kennelijk omdat Arie uit zijn Russische periode 
weet hoe erg het kan zijn als het geld op is - kunnen ze toch 
nog iets wegleggen voor slechte tijden. Dat blijkt uit het 
woord spaargeld  dat Mary noodgedwongen aan moet spre-
ken tijdens een lange afwezigheid van Arie. 
Men moet in America zijn handen mede brengen en hard wer-
ken. In de jaren die volgen maakt Arie die opvatting meer dan 
waar. Afwisselend aan de wal of op zee... als het geld oplevert 
pakt hij alles aan. Maar ongetwijfeld heeft zijn rusteloze 
karakter een rol gespeeld wanneer hij zich weer eens stort in 
een ongewis avontuur. Het loon op de houtwerf daalt tot drie 
dollar per dag. Daar kan hij zijn gezin niet van onderhouden. 
Dus besluit hij om een zeereisje te maken. Hij monstert aan 
op een vrachtboot naar San Francisco. Dat levert voor het 
gezin meer geld op dan werk aan de wal. Maar dat hij twee 
maanden lang een schip onder zijn voeten voelt zal hem goed 
gedaan hebben. Terug op de houtwerf vallen de inkomsten 
weer tegen. Maar al spoedig dient zich een nieuwe uitdaging 
aan.

Een contract voor twee jaar

In Brazilië en Argentinië worden spoorlijnen aangelegd. Daar-
voor moeten in bosrijke gebieden veel bomen gerooid wor-
den. Wie een contract tekent voor twee jaar doet dat onder 
op het eerste gezicht gunstige voorwaarden: vrije overtocht 
naar Rio Grande en 20 dollar per week: 12 voor de achterblij-
vende echtgenoot en 8 voor de contractant. Zoo liet ik mij 
overhalen. Het moet de aantrekkelijke verdienste geweest 
zijn, want twee jaar Mary en de kinderen achterlaten is geen 
bijkomstigheid. Maar je bent 26 en je houdt van uitdagingen... 
Arie stapt op de mailboot, samen met tientallen gelukzoe-
kers, mannen - soms met hun gezin - van vele nationaliteiten. 
Twintig dagen duurt de reis waarna ze met ossenkarren nog 
twee dagreizen het binnenland intrekken. Daar volgt al snel 
de deceptie die begint met het inleveren van onze papieren. In 
ploegen van zes man worden ze snel aan het werk gezet: 
bomen rooien die door olifanten worden afgevoerd. Er is veel 
ruzie, berichten van thuis komen niet door, klachten worden 
genegeerd. Twee maanden houdt Arie het vol. Dan besluit hij, 
samen met een Duitser met wie hij vriendschap heeft geslo-
ten, om weg te lopen. Ze volgen eerst de vaste route van de 
ossenkarren, min of meer ‘het openbaar vervoer’ tussen Rio 
Grande en het binnenland. Hoewel het de bestuurders van de 
wagens verboden is volk mee terug te nemen lukt het hen met 
een kleine som geld die Neger over te halen hen mee te 

nemen. In Rio Grande ligt de mailboot in de haven. Die zal over 
twee dagen vertrekken. Vrije overtocht is er niet bij voor man-
nen die contractbreuk gepleegd hebben. En de consul weigert 
hulp omdat ze hun papieren niet kunnen tonen. Ze kunnen 
echter de kapitein overhalen hen als werkend passagier mee 
te nemen. Zo komt Arie na vier maanden weer thuis in New 
York, waar Mary blijde is hem weer te zien. Ze heeft tijdens 
zijn afwezigheid geen uitkering gekregen en heeft van hun 
spaargeld moeten leven. Heftige verwijten bij het agentschap 
helpen niet. Vanwege de contractbreuk kan hij op gederfde 
inkomsten geen aanspraak maken.

Een reisje naar het zuiden

Op de houtwerf leert Arie als nachtportier de duistere zijde 
van New York kennen. De nachtarbeid heeft een slechte 
invloed op zijn gezondheid en daarom schakelt hij al snel weer 
over naar dagwerk op de werf. Niet duidelijk is of de gebeur-
tenissen die hij in dit verband beschrijft in 1874 of in 1876 
plaatsvinden.22 Extreme zomerhitte maakt het werken moei-
lijk en kost veel mensen het leven. Ook Mary en Arie verliezen 
één van hun twee kinderen. Arie monstert aan op een schoe-
ner met bestemming Jacksonville in Florida. Als reden noemt 
hij de verdienste; voor zo’n betrekkelijk kleine reis wordt een 
halve maand loon vooruitbetaald; de huishuur is hoog en zo 
komt er meteen wat financiële armslag voor het gezin. Maar 
een reisje maken tot de grootste hitten was afgeloopen 
wordt terloops toch ook genoemd... In Jacksonville is de 
bevolking meest zwart. Hij maakt aan de wal kennis met 
Neger Jenkins die onder meer met schoenlappen de kost ver-
dient voor zijn gezin. Het klikt tussen de beide mannen en met 
zijn jarenlange ervaring als schoenmaker kan Arie hem nog 
veel leren. Op een avond - op weg naar Jenkins - ziet hij een 
Negerin die haar dochtertje op straat een flink pak slaag 
geeft. Arie vergeet zichzelf en dient de juffrouw een paar 
goede opstoppers toe. Ze schreeuwt Moord en Politie en het 
duurt niet lang of twee zwarte Broeders grijpen hem vast en 
even later zit hij achter slot en grendel. Arie constateert dat 
de Vrouwen in America veel recht hebben... De volgende dag 
oordeelt de Zwarte Rechter dat hij als blanke wijzer had moe-
ten zijn. Uitspraak: dertig dollar boete of dertig dagen hech-
tenis. Geld voor de boete heeft hij niet. Intussen ligt de schoe-
ner klaar voor vertrek. Zonder enig overleg neemt de kapitein 
een vervanger voor Arie in dienst. Aries bezittingen depo-
neert hij op de wal waarna het zeilschip naar New York ver-
trekt. Maar dan blijkt Jenkins de reddende engel: hij betaalt 
de boete die Arie met Schoenmaken kan terugbetalen. 
Jenkins bezit een Canootje of beter gezegd een uitgeholde 
boomstam. Daarmee peddelt Arie naar de schepen in de 
haven om voor reparatie schoenen op te halen. Het wordt een 
lucratieve handel waarmee Arie zijn schuld kan afbetalen en 
Jenkins zijn vaardigheid in het schoenmakersvak verbetert. 
Op zondagen neemt Jenkins hem mee naar de grote schuur 
waar de Negers die Christelijk en goed van aard zijn hun 
godsdienstoefeningen houden. Weliswaar zonder predikant, 
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maar met gebeden, veel zang en verhalen worden de zonda-
gen voor Arie een bijzondere ervaring. Zelf leest hij voor uit 
zijn eigen Engelsch Kerkboek en als hem gevraagd wordt een 
kleine verklaring daar van te doen ziet hij er niet tegenop elke 
zondag als Zeeman op te treden als Prediker. Intussen is hij al 
vijf maanden van huis. Hij verdient zo goed dat hij geregeld 
geld kan sturen aan zijn vrouw Mary in New York. Maar dan 
volgt een uitbraak van moeraskoorts (malaria) en ook Arie 
wordt ernstig ziek. Er is geen dokter in de buurt en er zijn ook 
geen medicijnen. Na een week ziet hij een zwarte man naast 
zijn bed staan. Vriend, ik ben gekomen in de hoop u te gene-
zen door Gods hulp en mijne kruiden. Op Aries vraag hoe hij 
wist dat hij ziek was volgt een curieus antwoord. Elke morgen 
gaat de man met zijn stok naar buiten, zet die rechtop neer en 
als hij hem laat vallen vraagt hij God waar hij heen moet om 
hulp te bieden bij ziekte. De stok geeft zijn reisrichting aan en 
zo heeft hij Arie gevonden... De kruiden blijken enkele dagen 
te helpen, maar daarna keert de koorts steeds weer terug. 
Dus besluit Arie terug te gaan naar New York: met de boot 
naar Baltimore en vandaar per trein naar New York.

Bericht uit Holland

Thuis herstelt Arie vrij snel waarna enkele enerverende jaren 
volgen. Zowel in zijn gezin als in zijn beroepskeuze. Hij werkt 
bij verschillende bedrijven waarbij, om in het levensonder-
houd van zijn gezin te voorzien, de verdienste een leidende rol 
speelt. Zo werkt hij in een bierbrouwerij, maar ook in een 
kunstmestfabriek op Randalls Island. Op het zeestrand van 
Manhattan bouwt hij in het zomerseizoen houten woningen. 
Hij wordt oppasser in een ziekenhuis, maar stapt net zo 
gemakkelijk over naar een laboratorium om instrumenten 
schoon te maken. Thuis slaat het noodlot toe. Rond 1879 ver-
liezen Arie en Mary opnieuw één van hun kinderen. Ook Mary 
wordt ziek in deze periode en overlijdt; ze kan niet ouder dan 
29 jaar geweest zijn. Arie blijft achter met zijn driejarige zoon. 
Zijn kinderloze schoonzus (een zus van Mary) en haar man zijn 
bereid voor de kleine Jacob te zorgen. En dan is er bericht uit 
Holland. Op de een of andere manier is broer Jacob zijn adres 
en nieuwe naam, John de Maare, te weten gekomen. Die 
dringt aan op zijn terugkeer naar Nederland: vader Jan in ’t Hol 
verlangt zijn oudste zoon weer te zien en wellicht heeft hij 
recht op een deel van de nalatenschap van zijn Tante Halfheer 
in Hoorn. Maandenlang weet hij geen beslissing te nemen. Een 
gratificatie van honderd dollar gebruikt hij om een bezoek 
aan Schiedam te brengen. Zijn zoon kan hij met een gerust 
hart achterlaten bij zijn schoonzus en zwager; die zijn intus-
sen zeer aan het kind gehecht. Op 10 april 1881 vertrekt hij als 
werkend passagier naar Antwerpen. Als tremmer/stoker is de 
1e machinist zo tevreden over hem dat hij aldaar de aanbie-
ding krijgt in dezelfde functie mee terug te reizen. Maar eerst 
laat hij broer Jacob en zwager Willem Bijl naar Antwerpen 
komen. In het geheim, want de vrees voor arrestatie vanwege 
zijn desertie van 14 jaar geleden is groot. De beide mannen 
halen hem over mee te gaan naar Schiedam om zijn vader te 

zien en zich bij zijn onderdeel te melden. Wat begon als een 
bezoek wordt zo een definitieve terugkeer naar Nederland. 
Hij meldt zich in Den Haag en hoopt op gratie of verjaring. 
Medio mei 1881 meldt zijn staat van dienst dat hij in arrest is 
‘om voor den ZKR23 terecht te staan beschuldigd van desertie 
in tijd van vrede’. Voor de krijgsraad verdedigt hij zich met het 
verhaal dat hij nooit heeft willen deserteren. In beschonken 
toestand is hij indertijd door zeelui meegenomen naar hun 
schip, in een kooi beland en pas op zee wakker geworden. De 
heren van de krijgsraad trappen daar echter niet in. Op 31 mei 
wordt hij veroordeeld tot ‘1 jaar militaire detentie te onder-
gaan in 183 dagen eenzame opsluiting en in de kosten’. Vooral 
die kosten zitten hem dwars: hij noemt het de zwaarste straf. 
Op zijn verzoek om gratie wordt in juli ‘afwijzend beschikt’. En 
zo bevindt de 35-jarige deserteur zich op 15 augustus in een 
cel van de gevangenis in Rotterdam. Het moet een zwaar half-
jaar geweest zijn voor de actieve en op zijn vrijheid gestelde 
zwerver. Is hij 183 keer ’s morgens wakker geworden met de 
gedachte dat hij beter in Amerika had kunnen blijven? 
Op zaterdag 3 december staat hij weer buiten. In Hellevoet-
sluis doet hij een jaar lang dienst op ‘Brik De Haai’ en op het 
wachtschip ‘Zr. Ms. Prins van Oranje’. Vrijdag 1 december 1882 
gaat hij voor een verlof van acht dagen naar Schiedam om 
afscheid te nemen van familie en vrienden. Op 9 december 
ziet hij vanaf het stoomschip ‘Voorwaarts’ Amsterdam en 
Nederland langzaam verdwijnen. Hij is op weg naar Indië...

Zijn contract uitdienen

In 1867 heeft Arie als verliefde jongeman een contract gete-
kend voor zes jaar. Ook al zijn er sindsdien circa 15 jaar verlo-
pen, dat contract zal hij uit moeten dienen. Hij is gewend zich 
aan moeilijke omstandigheden aan te passen en is van plan er 
het beste van te maken. Hij heeft weer een schip onder zijn 
voeten en de lange reis via de Middellandse Zee en het 
 Suezkanaal bevalt hem wel. Maar in Batavia24, waar hij op 7 
februari 1883 arriveert, wordt hij al snel ziek. Koorts (speelt 

6. Het stoomschip ‘Voorwaarts’, gebouwd in 1874, doet dienst als 
mailboot en in 1895 als vrachtschip voor de ‘Stoomvaart-maatschappij 
Nederland’. Het is in 1898 voor de sloop verkocht naar Italië.
Foto: www.stoomvaartmaatschappijnederland.nl
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de malaria hem weer parten?) en bloedarmoede  brengen 
hem in een herstellingsoord in Batoetoelis, circa 60 kilometer 
zuidelijker in de bergen.25 Daar ervaart hij in augustus 1883 op 
grote afstand de kracht van de uitbarsting van de Krakatau 
met aardschokken en asregen. Tijdens een wandeling in de 
omgeving van het militair hospitaal begint de aarde te beven 
en haast hij zich terug, waar de meesten in gedachten verzon-
ken op hun krib zaten in afwachting van wat komen zal. In de 
apotheek blijft niet een flesje staan. Er is angst om te gaan 
slapen wegens het onderaardse gedonder. 
Op zijn kamer in het Schiedamse bejaardenhuis pakt Arie er 
de Javabode van 28 augustus 1883 bij, waaruit hij letterlijk 
citeert.26

Begin september verlaat Arie het hospitaal om dienst te gaan 
doen op het stoomschip ‘Palembang’. De opdracht is langs de 
westkust van Sumatra naar Atjeh te varen, maar in de Straat 
Soenda zien ze pas goed wat de Krakatau heeft aangericht. Er 
is bijna geen doorkomen aan; de zee tussen Sumatra en Java 
ligt vol puimsteen, drijfhout, zelfs complete bamboewonin-
gen. De stank van de vele lijken is ondraaglijk. Met een sloep 
moet hij van dichtbij zien of er nog iets te redden is. Ze vinden 
een totaal verzwakte Negerjongen met wie ze niet kunnen 
communiceren en die ze daarom maar de naam Krakatau 
geven. 
In november krijgt de commandant van de ‘Palembang’ 
opdracht zo snel mogelijk naar de haven Oleh-leh in het uiter-
ste noorden van Sumatra te varen. Daar worden schip en 
bemanning betrokken bij wat in de geschiedenisboeken de 
Nisero-affaire zal gaan heten. 

Met de Hollander valt niet te spotten

Wat Arie - zonder duidelijke tijdsbepalingen - in enkele 
schriftbladzijden beschrijft is in de meer officiële geschied-
schrijving een slepende kwestie die circa tien maanden duurt. 
In de nacht van 8 op 9 november 1883 strandt op 4° N.B. en 
96° O.L. het Britse stoomschip ‘Nisero’ op de Westkust van 
Sumatra ter hoogte van Meulaboh. Het is met een lading sui-
ker via de Straat Malakka op weg van Soerabaja naar Europa. 
Het is een raadsel waardoor het schip zo ver van de gebruike-
lijke route is afgeweken. De 28 meest Britse bemannings-
leden moeten het schip verlaten, maar staan op de kust 
tegenover een gewapende en uiterst vijandige bevolking die 
hen gevangenneemt en het schip leegplundert. Pas op 14 
november laat de Radja van Teunom27 (een klein Atjehs rijkje) 
de assistent-resident van Teunom weten wat er is gebeurd. 
Hij eist losgeld (100.000 dollar) en de opheffing van de Neder-
landse blokkade van zijn kust. De onderhandelingen - waar-
voor de kapitein van de ‘Nisero’ is vrijgelaten - verlopen zeer 
moeizaam, terwijl de Britten hun oorlogsschip ‘Pegasus’ naar 
het gebied sturen. In de Britse pers wordt schande gesproken 
over de onmacht van de Nederlandse autoriteiten om de 
gijze ling te beëindigen. De Radja speelt de twee elkaar wan-
trouwende Britse en Nederlandse overheden slim tegen 
elkaar uit. Hij verandert enkele keren de voorwaarden voor 
vrijlating en de hoogte van het losgeld.28 In de eerste weken 
van januari 1884 vindt een expeditie29 plaats die al in decem-
ber is voorbereid. Vanuit de haven van Oleh-leh vertrekken 
schepen en troepen om de gegijzelde bemanning te bevrijden. 
Drie stoomschepen, waaronder de ‘Palembang’, twee stoom-
barkassen en tien Chinese sampans30 vervoeren ruim 600 
officieren en manschappen en circa 500 dwangarbeiders en 
koelies. Daarbij vervoeren de schepen naast voedsel voor 14 
dagen o.m. mortieren, kanonnen, munitie, het materiaal om 
een versterking te bouwen voor 150 man, een brug van 80 
meter en een veldbrug van 12 meter. Het kost moeite om 
onder vuur van de Atjehers alles en iedereen aan land te 
 brengen. Ook de sterke branding blijkt een geduchte vijand. 

7. Javabode 28 augustus 1883.

8. Fragment kaart van Atjeh op Noord Sumatra met op 4° N.B. en 96° O.L. 
Meulaboh. Op de uiterste noordpunt ligt Oleh-leh. Uit: Bos Schoolatlas 
1932.
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Sloepen varen de Teunomrivier op en plaatsen brieven voor 
de Radja aan struiken... Dorpen worden verwoest en er vallen 
veel doden onder zowel de Nederlandse aanvallers als de 
Atjehers. En terwijl de gouverneur van Atjeh, Ph. F. Laging 
Tobias, aanvankelijk had bepaald dat geweld alleen gebruikt 
mocht worden ‘met zekerheid van succes’31 wordt het doel 
van de aanval niet bereikt. Het blijkt ‘ondoenlijk den vijand 
verder in het binnenland te vervolgen met kans op een gun-
stig resultaat. Nadat Padang Kling in brand gestoken was 
scheepten dus de troepen zich weder in en vertrokken den 
15den naar Oleh-leh; 8 doden en 14 gewonden waren de offers, 
die ons de tuchtiging van Tenom had gekost, zonder dat daar-
door de bevrijding der gevangenen was verkregen.’ Om de 
druk op de Radja op te voeren volgt een blokkade van de kust 
en ‘wordt de vischvangst verhinderd en gevuurd op alles wat 
onder het bereik kwam der beide oorlogsschepen, die op de 
reede gestationeerd bleven.’32 Pas in september is er over-
eenstemming tussen de partijen en worden de gevangenen 
vrijgelaten. De Atjeh-oorlog, die duurde van 1873-1914, laait 
met dit incident weer op.
Van 12 oktober 1883 tot 30 april 1885 dient Arie op de ‘Palem-
bang’. Hij heeft dus de hele periode van het conflict van dicht-
bij meegemaakt. Ruim vijftig jaar later, wanneer hij zijn ver-
haal opschrijft, lijkt hij de volgorde en de tijdsomvang van de 
gebeurtenissen vergeten. Interessant is echter dat wat de 
geschiedschrijvers in grote lijnen vertellen we door de ogen 
van zeemilicien Arie enigszins in detail zien. Het pakket met 
het losgeld in zilveren munten dat op de ‘Palembang’ arriveert 
beschrijft hij als een mooie zwaare vracht. Hij ziet de groote 
Prauw met afgezanten van de Radja aan boord komen met 
het bericht dat de Radja driemaal zoo veel losgeld en zowel 
aan de West- als aan de Oostkust Vrijhandel eist. Hij laat er 
meteen de aanval van januari 1884 op volgen waaraan hij zelf 
actief deelneemt. Hij hoort bij de eersten die ’s morgens 
vroeg onder veel vuur van de vijand de wal bereiken om met 
een Hoera de vlag in een klapperboom te plaatsen. Al snel 
daarna komt een bataljon kolonialen van het Indisch leger aan 
land dat een benting (d.i. een versterking) op moet bouwen. Er 
volgen zware beschietingen vanaf de oorlogsschepen zodat 
er van Tenom niet veel overbleef. Veel Atjehers worden daar-
bij gedood en wij in de sloepen verloren ook drie man die 
dodelijk werden getroffen. De gegijzelde bemanning van de 
‘Nisero’ vinden ze echter niet. Wel laat Arie er meteen de 
afloop op volgen die in werkelijkheid pas vele maanden later 
plaatsvindt. Hij ziet de Blijdschap bij de vrijgelaten beman-
ning van de ‘Nisero’ maar ook de teleurstelling omdat enkele 
gegijzelden door de ontberingen gestorven zijn. Hij hoort ze 
vertellen dat ze geleefd hadden van een stukje kip met niet 
gare grauwe rijst. Bij de goede afloop plaatst hij de chauvinis-
tische opmerking dat er niet te spotten was met de Hollan-
der...
De aanval op Teunom is de enige krijgsverrichting van Arie tij-
dens zijn verblijf in Indië. Daarvoor krijgt hij op 23 december 
1889 het ‘Eereteeken met de gesp Atjeh’33, ook wel ‘Loden 
Willem’ genoemd. Op de gesp staat ‘Atjeh 1873-1885’.

De vischvangst verhinderd
Met deze woorden constateert G.B. Hooyer in zijn weergave 
van de blokkade, dat de lokale bevolking die leeft van de vis-
vangst het eerst en het meest gedupeerd is. Ook Arie trekt 
die conclusie. Hij noteert dat de Arme visscherij het meest 
van de blokkade te lijden had. Hij is er nauw bij betrokken 
want de ‘Palembang’ is één van de twee schepen die ingescha-
keld worden bij de handhaving van de blokkade voor de kust. 
Hoe die in de praktijk werkt? Arie geeft ons een aardig inkijk-
je. Het schip laat tegen de avond voor de kust het anker val-
len. Rond acht uur wordt een sloep bemand met onder meer 
matrozen, een kwartiermeester en een officier. Ze zijn bewa-
pend en voeren een klein stukje geschut mee. Verder een 
ketel koffij, een potje genever en een afgedekte lantaarn. Ze 
roeien tot kort onder de kust en houden vandaar de wacht bij 
een riviermonding. In- en uitkomende prauwen worden gecon-
troleerd op smokkelwaar. Wie geen pas heeft of wie verboden 
waar aan boord heeft wordt opgebracht. Zonder pardon 
wordt alles verbeurd verklaard tot zelfs hun vistuig, volgens 
Arie het gereedschap waarvan ze moeten leven... 

Promotie

Wanneer de ‘Palembang’ vastloopt op een klip moet het schip 
voor reparatie naar Singapore. Arie wordt diverse keren over-
geplaatst, maar verblijft uiteindelijk langdurig op een wacht-
schip in de haven van Soerabaja.34 Als kok heeft hij het daar 
uitstekend naar zijn zin. Zeker als hij bevorderd wordt tot 
scheepskok met de rang van korporaal.35 In Soerabaja sluit hij 
zich aan bij de Hervormde Kerk, gaat in een loods op de mari-
newerf naar catechisatie en doet er belijdenis. Uit deze perio-
de stamt ook de al eerder genoemde opmerking dat het lid-
maatschap hem als Burger wel eens te pas kon komen. Begin 
1887 kan hij de familie thuis berichten dat hij naar Schiedam 
terug zal keren. Op zaterdag 29 januari 1887 vertrekt hij met 
het stoomschip ‘Conrad’ uit Batavia naar Amsterdam, waar hij 
medio maart wordt opgewacht door zijn broer Jacob. Na 
enkele verlofweken werkt hij tot zijn ontslag op 20 augustus 

9. De ‘Loden Willem’ van Arie, 
officieel het ‘Kruis voor 
Belangrijke Krijgsverrigtingen’. 
Fotocollectie Gemeentearchief 
Schiedam. Beeldnummer 38919. 
Foto: Jan van Kampenhout.
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als kok op een opleidingsschip voor miliciens in de haven van 
Den Helder. Daar krijgt hij het aanbod bij te tekenen als kok 
met de rang van onderofficier. Arie weigert. Hij is 40 jaar en 
zal over vijf jaar de dienst moeten verlaten met - vanwege het 
geringe aantal dienstjaren - een klein pensioen. Over vijf jaar 
een baan als burger vinden zal, denkt hij, moeilijker zijn dan nu. 
En zo vertrekt hij op die 20e  augustus naar Schiedam waar hij 
intrekt bij zijn zus.

Een boterham in de burgerstand verdienen

Zo omschrijft Arie zijn keus van die zomer. Omdat hij niet snel 
werk kan vinden en hij zichzelf beschouwt als een last binnen 
het grote gezin van zus Elisabeth en zwager Willem Bijl36 
overweegt hij terug te gaan naar Amerika waar mijn hart toch 
nog lag. De familie weet hem daar echter van te weerhouden. 

Uiteindelijk vindt hij een baan in de Schiedamse Kaarsenfa-
briek Apollo. Op 24 oktober 1888 wandelt Arie via het Schie-
damse stadhuis mijn familie binnen; hij trouwt met mijn over-
grootmoeder, de weduwe Adriana Johanna Karreman-Pronk 
die met haar 13-jarige dochter Jacoba (Koosje) aan de Buiten-
havenweg woont. Van rusteloze zwerver is Arie veranderd in 
een rustige echtgenoot met verantwoordelijkheidsgevoel 
voor zijn jonge stiefdochter37. Is het de leeftijd of de jaren-
lange discipline binnen de marine die tot de ommekeer geleid 
hebben? Bij de staking binnen de Kaarsenfabriek in 1896 
dicht hij zichzelf een belangrijke bemiddelende rol toe waarin 
hij het eigenzinnige karakter toont uit zijn zwerversjaren.38

In Amerika wisselt Arie ontelbare keren van baan. In Schie-
dam blijft hij echter tot zijn pensioen de Kaarsenfabriek 
trouw, zij het in diverse functies. Intussen is hij in 1915 voor de 

10. De Buitenhaven 
van Schiedam met 
links Kaarsenfabriek 
Apollo en rechts de 
Hoofdstraat. 
Collectie auteur.

11. Links: Adriana Johanna in ’t Hol (Karreman) 
-Pronk, circa 1910. Foto: Collectie auteur.

12. Rechts: Arie in ’t Hol, circa 1920.  
Foto: Collectie auteur.
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tweede keer weduwnaar geworden. Hij blijft een zorgzame 
vader voor mijn grootmoeder Koosje Bezemer als in 1906 mijn 
grootvader (pas 29 jaar oud) overlijdt en zij met vier jonge kin-
deren achterblijft. 
Het pensioen van Arie begint trouwens pas in april 1927 vlak 
voor zijn tachtigste verjaardag! Twee jaar later vindt hij een 
verzorgingsplek in het St Jacobsgasthuis aan de Hoog-
straat.39 Daar heet hij - evenals de andere circa vijftig bewo-
ners - een ‘verpleegde’.

De zee van boven zien

In de jaren twintig en dertig herkennen we nog enkele keren 
Aries avontuurlijke geest. Hij heeft in die jaren een fascinatie 
ontwikkeld voor de luchtvaart. In 1922 vindt tussen 2 en 17 
september op vliegveld Waalhaven/Rotterdam de luchtvaart-
tentoonstelling ICAR plaats. Een rondvlucht van een kwartier 
kost tijdens de feestelijkheden tien gulden.40 Maar de 
75- jarige Arie ziet kans een 
vrijkaart te bemachtigen. 
Het is een unieke ervaring. 
Tien jaar later zit hij op een 
zonnige septemberdag met 
enkele huisgenoten op een 
bankje op het plein voor het 
Gasthuis. Als er een vlieg-
tuig overkomt vertelt Arie 
voor de zoveelste keer in 
geuren en kleuren hoe pret-
tig het tochtje was. Hoe 
vaker hij het verhaal vertelt 
des te groter wordt het ver-
langen voor een tweede 
keer te vliegen. Hij schrijft 
een keurige brief aan de 
KLM. Die biedt de 85-jarige 
een retour Waalhaven-Schip-
hol aan. Buurman J. Krabben-
dam van bloemenmagazijn 
‘Rosa’ aan de Hoogstraat 
ziet er kennelijk een aardige 
publiciteitsstunt in voor zijn 
bedrijf en werpt zich op als 
zijn ‘manager’. Op 13 oktober 
zien honderden belangstel-
lenden op de Hoogstraat de ‘luchtheld’ in een auto vertrekken. 
Arie geniet tussen half twaalf en twee uur met volle teugen 
van de reis. En... hij heeft de smaak te pakken. In de maanden 
die volgen gaan er opnieuw brieven naar de KLM: als oud-zee-
man de zee van boven zien is zijn grootste wens. Na twee 
afwijzingen heeft hij succes met het derde verzoek. Maar dan 
moet het daarna afgelopen zijn ‘met het verzoek om een gra-
tis tochtje’, luidt de kritische boodschap. Arie maalt er niet 
om. Op 18 september 1933 heeft Arie de dag van zijn leven: 
Waalhaven/Rotterdam - Londen/Croydon v.v.  Hij ziet Het 

Kanaal, dat hij zo vaak vanaf een schip zag, nu vanuit de lucht. 
Het is mooi weer die dag en het is een prachtig gezicht als 
men van boven de Zee beziet. Onder zich bespeurt hij een 
school haring en het spartelen en springen leek als zilver-
draad op de Zee. Het is half vijf in de middag als hij terugkeert 
op vliegveld Waalhaven waar hij wordt opgewacht door fami-
lie. Daar wordt dan de foto41 gemaakt waar ik als kind lang 
naar kon kijken...

Behalve de Schiedamsche Courant42 schenkt ook de Suma-
trapost43 van 14 november 1932 aandacht aan de ‘man van 85 
jaar’ die ‘den lust in het avontuur behouden’ heeft. In het inter-
view weet de verslaggever Arie een opmerkelijke uitspraak te 
ontlokken. Na het verslag van het retour Rotterdam-Amster-
dam op 13 oktober 1932 lezen we: ‘Kon hij verder rustig zijn 
dagen slijten in het gesticht? Nee, het zwerversbloed kruipt 
immers waar het niet gaan kan: Arie heeft nog een liefste 
wensch - hij zou willen vliegen naar Amerika. - Dan kan ik mijn 

zoon daar nog eens zien. Al zouen ze me d’r ’s nachts m’n bed 
voor uit moeten halen, mee ging ik!’ Leeft Aries zoon Jacob de 
Maare nog in 1932? Dan moet hij intussen 56 jaar zijn. Heeft 
Arie al die jaren het contact met zijn zoon en schoonfamilie 
onderhouden? Het lijkt logisch, temeer omdat hij destijds uit 
Amerika vertrok voor een bezoek aan Schiedam. Maar ook 
omdat hij bij het afscheid met zijn schoonzus en zwager, bij 
wie hij Jacob achterlaat, nadrukkelijk afspreekt dat hij toch 
altijd de vader zou blijven. Maar in zijn aantekeningen rept hij 
er met geen woord over.

13. Maandag 18 september 1933 circa half vijf in de middag: Arie op de vliegtuigtrap leunend op zijn wandelstok 
en met de ‘Loden Willem’ op zijn revers. Links van hem stiefdochter Jacoba Bezemer-Karreman met voor haar 
in witte jurkjes haar oudste kleindochters die bloemen aanbieden. Vervolgens Jacoba’s dochter Jannetje van 
’t Zelfde-Bezemer, Jacoba’s zoon Gijsbertus Bezemer, Aries zus Adriana J. le Pair-in ’t Hol, Jacoba’s schoondochter 
Jannetje Bezemer-Koogje, Jacoba’s zoon Thomas Bezemer met echtgenote Margaretha A. Bezemer-van Rossen 
met hun twee oudste kinderen. Foto: Collectie auteur.
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Goede verzorging op mijn oude dag

Juni 1934 verhuizen de bewoners van het St Jacobsgasthuis 
naar een nieuw gebouw aan de Burgemeester Knappertlaan. 
Waar in het oude huis aan de Hoogstraat de mannen en vrou-
wen op slaapzalen zijn ondergebracht (met aan het voeteneind 
een kist voor persoonlijke spullen) bezit hij vanaf 1934 een 
mooie kamer met een prachtig uitzicht. Dat zal het in 1929 
aangelegde Julianapark geweest zijn, min of meer de achter-
tuin van het tehuis. Hier zet hij op zijn eigen tafel de inktpot, de 
kroontjespen en het papier klaar om zijn verhalen op te schrij-
ven. En hier begint hij in 1936 aan zijn biografische aantekenin-
gen die hij op 13 mei 1937, zijn negentigste verjaardag, afrondt 
met de woorden: dank de Goede God in Alles. In die laatste 
levensjaren bezoeken de kinderen van stiefdochter Koosje 
Bezemer hun ‘Opa in ’t Hol’ regelmatig. Vaak nemen die hun 
 kinderen mee. Zo moet ik verschillende keren tussen 1938 en 
1940, op schoot bij mijn vader of moeder, de strenge blik van 
zijn ogen ondergaan hebben. Die blik zie ik op de foto’s; mijn 
geheugen heeft helaas die ervaring niet opgeslagen.
Drie dagen voor zijn 93e verjaardag breekt op 10 mei 1940 de 
tweede wereldoorlog uit. De directrice schrijft in haar dag-
boek: ‘Niettegenstaande de onrust in de lucht hielden inwo-
ners zich erg kalm’. Medio oktober van dat jaar meldt dokter 
de Bruin dat Arie erg achteruit gaat en verward reageert.44 
Op 21 oktober, ’s avonds om half twaalf, overlijdt hij.45

Tot slot

Autobiografische verhalen dienen altijd met enig voorbehoud 
gelezen te worden. Hoe betrouwbaar is het menselijk geheugen 
als het om eigen daden gaat en hoe objectief worden die beoor-
deeld? Verificatie met behulp van officiële bronnen is noodza-
kelijk. Bij Aries verhaal was dat slechts voor een deel mogelijk. 
Maar toch... ondanks alle voorbehoud schetst hij in zijn verhalen 
het zelfportret van een zeer markante Schiedammer.

Fragment stamreeks

I.  Arie (ook wel Adriaen) Bastiaansz in ’t Hol, gedoopt circa 
1680, begraven Alphen 30 augustus 1749, trouwt46 Alphen 
28 november 1706 Cornelia/Neeltje Claes/Klaas Reyns-
burger, gedoopt Oudshoorn 25 december 1681, overleden 
na 25 juli 171747, dochter van Claes Symensz Reynsburger 
en Leuntje Dircx.

Uit dit huwelijk:
II.  Klaas Arieszn in ’t Hol, gedoopt Alphen 12 januari 1713, 

begraven Alphen 3 april 1772, trouwt Alphen a/d Rijn 4 
februari 175348 Marrigje Gerrits de Groot49, dochter van 
Gerrit de Groot.

Uit dit huwelijk:
III.  Gerrit in ’t Hol, gedoopt Alphen a/d Rijn 11 juni 1758, overle-

den na 21 september 181550, trouwt Alphen a/d Rijn 9 april 
1784 Marijtje Oudshoorn, gedoopt Koudekerk 6 juni 175651, 
begraven Alphen 9 augustus 179452, dochter van Gerrit 

Pietersz Outshoorn en Claasje Cornelisse Bosman.
Uit dit huwelijk:
IV.  Arie in ’t Hol, geboren Alphen a/d Rijn 31 augustus 1790, 

gedoopt Alphen a/d Rijn 5 september 1790, bouwman, 
boerenknecht/arbeider, overleden Leiden 14 augustus 
1852, trouwt53 Alphen a/d Rijn 21 september 1815 Elisa-
beth Bulk, Moordrecht 5 februari 1793, winkelierster54, 
overleden Leiden 10 juni 1873, dochter van Jan Bulk en 
 Aaltje Bes.

Uit dit huwelijk:
V.  Jan in ’t Hol, geboren Leiden 6 september 1824, scheep-

stimmerman en koopman, overleden Schiedam 7 maart 
1892, trouwt 1. Leiden 23 april 1846 Adriana Johanna Half-
heer, geboren Zoeterwoude 7 september 1819, overleden 
Schiedam 14 juli 1864, dochter van Jacob Halfheer en Dirk-
je van Asselt, trouwt 2. Schiedam 1 mei 1872 Mensje van 
der Velden, geboren Schiedam, 2 augustus 1829, dienstbo-
de, overleden Schiedam 3 februari 1910, dochter van Mar-
tinus van der Velden en Josina van der Velden.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Arie, volgt VI.
2. Jacob, geboren Leiden 1 september 1848, schipper, 

overleden Koog aan de Zaan 6 maart 1940, trouwt 
Wormerveer 26 juli 1874 Dieuwertje Roos, geboren 
Wormerveer 18 juni 1846, overleden Zaandam 29 
oktober 1938, dochter van Cornelis Roos en Maartje 
Hekelaar.

3.  Elisabeth, geboren Leiden 12 januari 1850, overleden 
Rotterdam 18 maart 1929, trouwt Schiedam 22 mei 
1872 Willem Bijl, schipper, geboren Schiedam 31 okto-
ber 1850, overleden Rotterdam 15 februari 1943, zoon 
van Simon Bijl en Wijntje Prins. 

4.  Dirk, geboren Leiden 18 juli 1851, overleden Leiden 17 
juni 1852.

5.  Dirkje Adriana Johanna, geboren Leiden 7 oktober 
1852, overleden Schiedam 25 maart 1855.

6.  Jan, geboren Schiedam 13 september 1854, overleden 
Schiedam 31 december 1854.

7.  Dirkje Adriana Johanna, geboren Schiedam 13 novem-
ber 1855, overleden Schiedam 22 september 1857.

8.  Adriana Johanna, geboren Schiedam 25 september 
1858, overleden Schiedam 8 mei 1861.

9.  Dirkje, geboren Schiedam 29 november 1859, overle-
den Schiedam 15 november 1860.

10.  Adriana Johanna, geboren Schiedam 30 juli 1862, over-
leden Rotterdam 15 januari 1946, trouwt Schiedam 22 
augustus 1883 Arie Le Pair, geboren Delfshaven 1 mei 
1861, schoenmaker, overleden Rotterdam 31 oktober 
1920, zoon van Dirk Le Pair en Arendje van Eck.

VI.  Arie in ’t Hol, geboren Leiden 13 mei 1847, zeeman, arbei-
der bij Kaarsenfabriek Apollo Schiedam, overleden Schie-
dam 23 oktober 1940, trouwt 1. New York/Manhattan 
(USA) 15 november 1871 Mary MacNamara, geboren circa 
1850, overleden circa 187855, trouwt 2. Schiedam 24 okto-
ber 1888 Adriana Johanna Pronk, geboren Zevenbergen 8 
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januari 1844, dienstbode, overleden Schiedam 9 oktober 
1915, dochter van Jacobus Pronk en Adriana Johanna Mar-
tijntje Molengraaf, weduwe van Thomas Karreman.

Uit het 1e huwelijk:
1.  NN, geboren en overleden tussen 1872 en 1879.
2.  NN, geboren en overleden tussen 1873 en 1879.
3.  Jacob (de Maare), geboren New York/Manhattan 

(USA) 7 oktober 1876, overleden waarschijnlijk na 14 
oktober 1932. 
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- Historic Newspapers (newspapers.com).
- Krantenbank Delpher/KB.
- Nationaal Archief, Den Haag

Noten
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Bij het ompakken en nakijken van het archief van de familie Bisdom van Vliet ben ik een 
aantal keren gestuit op omslagen vol genealogische aantekeningen in een en hetzelfde, 
herkenbare handschrift.1 Helaas staat de maker van de aantekeningen er niet op ver
meld. Ze lijken geschreven en getekend door een deskundige genealoog. Niet alleen 
heeft de anonieme onderzoeker veel en gedegen onderzoek gedaan, de resultaten zijn 
ook uitgewerkt in overzichtelijk gestructureerde, nette teksten, vaak met fraaie wapen
tekeningen. Uit de vermelde en nietvermelde familiegebeurtenissen kan ik opmaken 
dat de genealoog tot en met 1877 met zijn onderzoek bezig is geweest. Daarna is het 
onvoltooid blijven liggen. De inventaris van het familiearchief werkte ik tot nu toe bij 
met toeschrijvingen aan ‘de genealoog van 1877’, bij gebrek aan een naam.

1. Johan Jacob 
le Fèvre de 
Montigny 
(1840–1881) 
achter zijn 
bureau. 
Tekening: auteur.

De onbekende genealoog

MARCO BAKKER
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Wie is deze genealoog?
Het ligt voor de hand eerst aan Marcellus Bisdom van Vliet 
(1806–1877) te denken.2 Hij overleed in 1877 en zijn overlijden 
zou verklaren waarom er na dat jaar niet meer aan het onder-
zoek is gewerkt. Had Marcellus een speciale interesse in 
genealogie? Heeft hij misschien een ander opdracht gegeven 
de familiegeschiedenis uit te pluizen? Het handschrift van 
Marcellus lijkt namelijk niet op dat van de maker van de genea-
logische aantekeningen. Voorlopig loopt hier het spoor dood.
Een tweede spoor dient zich aan, wanneer we twee brieven 
van Antonie Abraham Vorsterman van Oijen aantreffen in het 
familiearchief.3 Hij was met recht een genealogisch professi-
onal en handelde onder de noemer ‘Genealogisch en heral-
disch archief’ in genealogische informatie en familiedocu-
menten.4 De brieven stammen uit januari en februari 1881 en 
zijn gericht aan Johan Jacob le Fèvre de Montigny (1840–
1881), de echtgenoot van Paulina Bisdom van Vliet en schoon-
zoon van Marcellus Bisdom van Vliet. Uit de brieven wordt 
duidelijk dat Vorsterman van Oijen meer dan eens via Johan 
genealogische inlichtingen uit de Burgerlijke Stand van 
Haastrecht heeft opgevraagd (Johan was op dat moment 
 burgemeester van Haastrecht), maar tegelijkertijd informeert 
hij Johan over een wapenbeschrijving van een mogelijk aan 
Paulina verwante familie Van der Geer. Er lijkt sprake van een 
al wat ouder, zakelijk contact.

(…) thans zie ik dat U Okhuijzen bekend was, ‘t is mij aange-
naam U dat van van der Geer ook te kunnen mededeelen (…) 
Het bedrag voor de klerk zal zekerlijk bij U ontvangen zijn?

Beleefdelyk kom ik U nog lastig vallen met de achterstaande 
vragen, welligt dat Uw klerk in staat is mij daaruit te helpen, 
aan o.z. heb ik de vragen gesteld.
Ik hoop dat de mededeeling omtrent het wapen van de familie 
van der Geer U aangenaam zal geweest zijn.

Had Johan interesse in genealogie en heraldiek? Andere stuk-
ken uit zijn deel van het familiearchief lijken daarop te wijzen. 
Er bestaan namelijk nog acht andere brieven aan Johan Jacob 
le Fèvre de Montigny met een genealogisch onderwerp.5Als 
we de inhoud van deze brieven op een rij zetten en in kaart 
brengen over wiens familie het gaat - Johan zelf, echtgenote 
Paulina, of wellicht iemand anders - wordt er al iets meer dui-
delijk.

Uit dit overzicht blijkt dat Johan niet alleen genealogische 
inlichtingen opvroeg bij de Burgerlijke Stand van de gemeen-
te Kampen en bij particulieren, maar dat hij ook zelf werd 
geraadpleegd. Hij werd gezien als een genealogische vraag-
baak. Advocaat Pieter Rink vraagt ambtshalve of Johan hem 
kan helpen:

Sinds eenigen tijd stel ik pogingen in het werk om de afstam-
melingen op het spoor te komen van den Heer Hendrik Braet, 
als vermoedelijk gerechtigden tot eene aanzienlijke nalaten-
schap. (…) Uw aangehuwde neef, de Heer Braet von Uber-
feldt te Amsterdam, deelt mij thans mede dat wellicht UWel-
Ed.Geb. in staat zijt mij eenige meerdere inlichtingen te 

Afzender Datum Inhoud Familie van
Leonardus Hendrikus van Romunde, 
 ambtenaar van de Burgerlijke Stand te 
Kampen

18-2-1874 opgevraagde informatie over overleden 
 familieleden in de Burgerlijke Stand van 
 Kampen

Johan

Jan Braet von Überfeldt,
kunstschilder te Amsterdam

22-9-1874 opgevraagde informatie over het familiewapen 
‘Van Lakerveld’

Paulina

Pieter Jacobus van Rhede van der Kloot, 
hoge ambtenaar te Den Haag

8-10-1874 opgevraagde informatie over de Woerdense 
familie Van der Geer

Paulina

Cornelis ten Hove, bakker te Elburg 13-12-1874 opgevraagde informatie over aangetrouwde 
familieleden Le Fèvre de Montigny

Johan

Pieter Rink,  
advocaat te Tiel

8-3-1875 verzoek om inlichtingen over afstammelingen 
van Hendrik Braet

Paulina

David Gerardus Kortenbout van der Sluijs,
rechter te Zwolle

30-3-1875 opgevraagde informatie over het familiewapen 
‘Van der Sluijs’

Johan

Pieter Rink,  
advocaat te Tiel

5-4-1875 nadere uitleg over het onderzoek naar
afstammelingen van Hendrik Braet

Paulina

Pieter Rink,  
advocaat te Tiel

8-4-1875 overwegingen bij het onderzoek naar
afstammelingen van Hendrik Braet

Paulina
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geven en het is op dien raad dat ik mij de vrijheid veroorloof U 
met dezen brief lastig te vallen. (…) Ook van andere zijden 
wordt – of althans werd – hier groote moeite aangewend om 
de erfgenamen die ik zoek op het spoor te komen. ‘t Is daar-
om van het grootste belang dat myn pogingen strikt geheim 
blijven, en ik vertrouw op uw belofte mij daaromtrent gege-
ven.6

Johan zocht en gaf bovendien informatie die zowel met zijn 
eigen voorouders en verwanten als met die van zijn echt-
genote Paulina verband houdt. Hij had dus interesse in de 
geschiedenis van zijn eigen voorouders én die van Paulina. De 
genealogische aantekeningen in het familiearchief die ‘de 
genealoog van 1877’ ons naliet, gaan voor verreweg het groot-
ste deel over de voorouders van Paulina, maar voor een 
 kleiner deel óók over de voorouders van Johan. Als Johan de 
maker van de aantekeningen is, ligt de nadruk daarin bij 
niet-eigen voorouders, maar dat hoeft ons niet te verbazen, 
als we ons realiseren dat hij getrouwd was met een dame met 
een roemruchte, historisch interessante, en buitengewoon 
goed gedocumenteerde afstamming.
Na het overlijden, in 1871, van Paulina Maria Hondorff Block, 
weduwe van Salomon Reijnders Bisdom van Vliet, kwam 
namelijk het ongetwijfeld tot dan toe door haar beheerde 
familiearchief ter beschikking van haar zoon Marcellus Bis-
dom van Vliet. De laatste liet kort daarop het oude familie-
huis waarin zijn moeder had gewoond - en waarin het archief 
lag opgeborgen (op een tochtige zolder?) - afbreken.7 Het 
hele archief moest worden verplaatst en het kan niet anders 
dan dat het toen, in ieder geval vluchtig, is bekeken. Mogelijk 
raakten Marcellus en zijn schoonzoon Johan op dat moment 
geïnspireerd door de grote hoeveelheid documenten en 
namen zij samen, of één van hen, het plan op de  familie-
geschiedenis eens goed in kaart te brengen.

Johan had dus een motief. Had hij ook de gelegenheid?
In de zomer 1869 was Johan met Paulina getrouwd en kort 
daarvoor, op 3 januari van dat jaar, had hij als luitenant ter zee 
tweede klasse aan koning Willem III verzocht om eervol ont-
slag uit de marine.8 De huwelijksreis duurde van 20 augustus 
tot 11 oktober9 en op 5 november van datzelfde jaar betrok hij 
met Paulina hun chique nieuwbouwhuis in Den Haag, in de 
toen kraakverse wijk Bezuidenhout.10 Vanaf dat moment had 
hij officieel niets meer om handen. Pas in december 1877 zou 
hij worden gevraagd de post van burgemeester van de 
gemeente Haastrecht van zijn overleden schoonvader over te 
nemen.11 Dat is ook precies het moment dat ‘de genealoog van 
1877’ stopte met zijn onderzoek - of niet meer wezenlijk bij-
werkte.
Was Johan in staat om de goed verzorgde wapentekeningen 
te maken die we tussen de genealogische stukken in het fami-
liearchief aantreffen? Had hij tekentalent? De door hem als 
marineofficier gehouden scheepsjournalen geven daarop het 
antwoord. Daarin vinden we enkele buitengewoon knappe en 
gedetailleerde tekeningen van o.a. de topografie van Curaçao, 

diverse typen zeilschepen, en de precieze constructie van het 
Amerikaanse marinestoomschip USS Miantonomoh.12 Er 
bestaan ook twee losse door ‘J.J. le Fèvre de Montigny’ gete-
kende kaarten waarvan één in kleur. Het zijn kleine topografi-
sche kaarten van een fictief landschap met een kustlijn, zee-
armen, grienden, grasland, akkers, en een dorp.13 Mogelijk 
maakte hij deze kaarten tijdens zijn opleiding bij de marine, of 
imiteerde hij zijn grootvader, kaartenmaker Gillis Johannis le 
Fèvre de Montigny.14 Johan was een tekenaar, zoveel is duide-
lijk.
De genealogische aantekeningen zelf geven misschien ook 
nog aanwijzingen. Hoe staat Johan er zelf in vermeld?

Johan Jakob Le Fèvre de Montigny geb: te Nieuwe Tonge 8 
sept 1840 huwde den 20 Aug 1869 te Haastrecht met Paulina 
Maria Bisdom dochter van Marcellus Bisdom van Vliet en 
Maria Elizabeth Knoch. Zij was geboren te Haastrecht 30 
Junij 1840
1 sept 1854 adelborst 2: kl Breda, 1 sept 1857 adelborst 1: klas 1 
sept 1859 luitenant ter zee 2: klasse en verkreeg op verzoek 
zijn ontslag in 1 Febr 1869 15

Afgezien van enkele spellingsvariaties ziet dat eruit als een 
zeer goed geïnformeerd relaas. Je zou zelfs kunnen zeggen: 
‘Uit de eerste hand’. Johan vermeldt de details waarop hij 
trots is: zijn geboorte, zijn huwelijk met Paulina, en de details 
van zijn carrière bij de marine.
Als we ten slotte het handschrift vergelijken met de stukken 
die door hem op volwassen leeftijd zijn geschreven,16 namelijk 
de al genoemde door hem gehouden journalen en zijn verzoek 

2. Het handschrift van ‘de genealoog van 1877’, uit een parenteel van 
Abraham ter Borch (1640–1711). Bron: MPBV, Archief van de familie 
Bisdom van Vliet, inv.nr. 20372..
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om ontslag uit de marine, met daarbij een brief aan zijn 
schoonvader,17 dan is de conclusie duidelijk. De golvende b en 
l, de lange naar links buigende lus van de g, en de soms sterk 
naar rechts buigende staart van de p, ij, 7 en 9 zijn onmisken-
baar.
De onbekende genealoog is Johan Jacob le Fèvre de Montig-
ny.
Nu we de maker hebben geïdentificeerd, vallen ook andere 
puzzelstukjes op hun plaats. Zo is meteen duidelijk waarom in 
de boedel van Johan en Paulina zich twee exemplaren van 
Annuaire Généalogique des Pays-Bas, edities 1874 en 1875, 
bevinden (óók een product van Vorsterman van Oijen),18 waar-
om in 1874 zonder juridische reden een uittreksel van de doop 
van Gillis Johannis le Fèvre de Montigny is opgevraagd,19 en 
waarom Paulina na het overlijden van Johan een interesse 
voor genealogie en heraldiek aan de dag legde.20 Het is nu ook 
duidelijk waarom er tussen de aantekeningen over de verwan-
ten van Johan correspondentie is te vinden met de aanhef 
‘Mon cher Johan’ en ‘Waarde Johan’, hoe toevallig het is dat 
enkele aantekeningen en brieven zijn geschreven op papier 
met een klein wapen ‘Le Fèvre de Montigny’ in preegdruk, en 
wie de afzender is die een verzoek om inlichtingen aan de 
gemeente Den Haag ondertekende met ‘J de Montignij’.21

‘S Hage December 1874

Wel Ed Geb heer.

Gaarne zou ik nog de volgende zaken opgezocht hebben uit 
de gemeente registers:
of Mr. Ysbrande de Kock te ‘S Hage overleden is 1805, datum
of Petronella van Schagen te ‘S Hage geboren is 28 Maart 
1793 overleden
of Maria Louisa van Hamel daar den 19 September 1752 te 
‘S Hage is geboren.
of Margaretha Eduardina Scheltus daar geboren is den 18 
Aug 1735
of Marie Jeanne Wijckerheld Bisdom geboren is te S’Hage 
1812 datum
 overleden te [S’Hage] 1816 [datum]
en vooral de geboorte van Elizabeth de Bruijn, welke men 
zegt te ‘S Hage geboren te zijn, vallende tusschen 1720 en 
1745.

Met achting uwe dienstw dienaar
J de Montignij

In Museum Paulina Bisdom van Vliet, ontstaan uit het laatste 
woonhuis van Johan en Paulina, ligt een kastlade vol met uit-
geknipte of uitgescheurde zegels.22 Die lade heeft altijd 
vraagtekens opgeworpen. Nu is eindelijk duidelijk wie deze 
familiewapens verzamelde en een selectie ervan verwerkte 
tot een overzicht.23

3. Het handschrift van 
Johan Jacob le Fèvre de 
Montigny, uit een brief 
aan zijn schoonvader. 
Bron: MPBV, Archief van 
de familie Bisdom van 
Vliet, inv.nr. 20176.
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Noten
1 Museum Paulina Bisdom van Vliet [hierna: MPBV], Archief van de familie 

Bisdom van Vliet, inv.nrs. 20001, 20002, 20143, 20315, 20325, 20348, 20370, 
20372, 20386, 20390, 20417, 20435, 20472, 20538, 20550, 20551, 20582, en 
20583. Deze stukken betreffen de families Bisdom, Reijnders, Braet, 
Okhuijsen, Le Fèvre de Montigny, e.a.

2 Zie voor hem en zijn familie: Marco Bakker, Het veelvormig blazoen van 
Bisdom van Vliet, in: Heraldisch Tijdschrift, jg. 25, 2019 nummer 1, p. 3-10.

3 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20298.
4 Ab van der Steur, ‘Vorsterman van Oijen, Antonie Abraham (1845–1912)’, 

Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (Den Haag 1994). url: http://
resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/vorster 
[12-11-2013]

5 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nrs. 20293–20297.
6 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20297.
7 Marco Bakker, Waar woonde burgemeester Marcellus? (Gouda 2017). url: 

https://oesoldelu.nl/onderzoek/burgemeestermarcellus.pdf [12-2018]
8 Deze brief bevindt zich tussen enkele door hem gehouden journalen. MPBV, 

Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20290.
9 De exacte data van de huwelijksreis staan vermeld in het fotoalbum dat als 

souvenir door Johan en Paulina werd bewaard. MPBV, Archief van de familie 
Bisdom van Vliet, inv.nr. 20227 (tevens Collectie, inv.nr. 7368). Johan en Paulina 
bezochten tijdens deze reis Baskenland, Zuid-Frankrijk, Zwitserland, en 
Duitsland.

10 Gemeentearchief Den Haag, Bevolkingsboekhouding, toegang 0354-01, 
1861–1879, Suppletoir register.

11 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20300.
12 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nrs. 20290 en 20291.
13 Streekarchief Midden-Holland, Collectie topografische kaarten Stichting 

Bisdom van Vliet, toegang 1179, inv.nrs. 7784 en 7785. Deze kaartjes kunnen 
theoretisch door zowel vader als zoon Johan Jacob le Fèvre de Montigny zijn 
gemaakt, maar de zoon ligt het meest voor  de hand, omdat van hem – zoals 
vermeld – ook ander topografisch tekenwerk bekend is. In de collectie van 
MPBV bevinden zich zes tekeningen van landschappen waarbij is aangetekend 
dat ze zijn gemaakt door “myn Dierbare onvergetelyke Broeder J J Le Fèvre de 
Montignij” of die zijn gesigneerd met respectievelijk “J.J. le Fèvre de Montignij”, 
“J.J. le Fèvre d.M.”, “Johan l.F.d.M.”, en “J.J Le Fèvre de Montignij”  (inv.nrs. 7776.1, 
7776.2, 7871, 7873, 7874, en 7889). Ik vermoed dat deze wat artistieke, 
niet-technische tekeningen juist weer door de vader (1811–1848) zijn gemaakt.

14 Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1765–1821) was militair ingenieur, 
cartograaf, en sinds 1808 administrateur van de verponding. In het Staatse, 
Bataafse, Franse, en Nederlandse leger klom hij op tot luitenant-kolonel, ‘chef 
de bataillon’, onderdirecteur van de fortificaties, en uiteindelijk kolonel. Sinds 
1811 was hij eerste administrateur van het Kadaster. Zie voor zijn aandeel in de 
cartografische nalatenschap van kleinzoon Johan Jacob le Fèvre de Montigny: 
Esther Verkaik en Elien Voerman, ‘De kartografische collectie Bisdom van 
Vliet–Le Fèvre de Montigny’, Caert-Thresoor 2 (2011) 52–59.

15 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20472.
16 Zijn Constructie van den adelborst schreef en tekende hij tijdens zijn tweede 

studiejaar bij de marine. Hij was toen nog maar 15 jaar oud en zijn handschrift 
moest zich toen nog ontwikkelen. MPBV, Archief van de familie Bisdom van 
Vliet, inv.nr. 20289.

17 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20176.
18 MPBV, Collectie, inv.nrs. 7669 en 7677.
19 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20478.
20 Uit de correspondentie die zij voerde met genealoog Bonifacius Franciscus 

Wilhelmus von Brucken Fock, in de periode 1889–1894, wordt duidelijk dat zij 
wel raad wist met Johans papieren. Op een brief vol genealogische vragen 
noteerde zij: “beantwoord maar tehuis alles nazien”. Paulina liet vervolgens 
talloze aantekenbriefjes achter in Johans dossiers over haar voorouders 
Bisdom en Reijnders. MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nrs. 
20230, 20002, en 20325.

21 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20472.
22 MPBV, Collectie, inv.nr. 8793.
23 MPBV, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20001.
24 Johan was toen nog ambteloos burger. Zijn schoonvader Marcellus Bisdom van 

Vliet was op dat moment burgemeester van de gemeenten Haastrecht en 
Vlist. Mogelijk om dezelfde reden heeft Johans broer Gillis Johannis le Fèvre 
de Montigny (1837–1907), in 1874 burgemeester van de gemeenten 
Hillegersberg en Bergschenhoek, in hetzelfde jaar informatie opgevraagd bij 
zijn ambtgenoot van de gemeente Willemstad over de doop van hun 
grootmoeder Emmetje van Osenbruggen (1778–1859): MPBV, Archief van de 
familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20537.

25 Beginpunt: de correspondentie die we tussen de aantekeningen aantreffen, is 
gedateerd vanaf 1872. Eindpunt: het overlijden van Marcellus Bisdom van Vliet 
op 30 november 1877 is niet meer opgetekend.

Schoonvader Marcellus Bisdom van Vliet blijkt trouwens een 
helpende hand te hebben uitgestoken bij het vergaren van de 
genealogische informatie. Twee van de bewaarde verzoek-
schriften om informatie uit de gemeentelijke archieven zijn 
door of namens hem gedaan. Misschien legde zijn functie van 
burgemeester wat gewicht in de schaal om de ambtenaren te 
motiveren wat dieper te speuren naar die ene wat moeilijk te 
vinden geboortedatum.24

Johan Jacob le Fèvre de Montigny werkte van 1872 tot 1877 
intensief aan stamboomonderzoek en wapenkunde.25 Dat 
resulteerde in vele pagina’s genealogieën, parentelen, kwar-
tierstaten, en wapentekeningen, maar hij heeft dat werk niet 

kunnen voltooien. Eerst doordat zijn nieuwe baan als burge-
meester hem in beslag nam, later ook doordat hij een nieuw 
huis en nieuw sociaal leven moest inrichten, en ten slotte 
doordat hij slechts vier jaar later, in 1881, kwam te overlijden. 
In een tijd dat genealogisch onderzoek voornamelijk bestond 
uit het per brief communiceren met informanten en er nog 
geen sprake was van digitale, goed zoekbare, via internet te 
raadplegen bronnen, heeft Johan bijzonder veel werk verzet. 
In het archief van de familie Bisdom van Vliet zijn daarvan de 
stille getuigen te vinden en na een lange tijd kunnen die nu 
weer worden toegeschreven aan zijn naam.

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Perfecte 
registratie en uitmuntende uitvoer van uw stam-
boom en familiegeschiedenis. Alle informatie 
vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op https://ngvledenservice.nlwebshop/
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PORTRET

Tammo Beishuizen en Frouwke Mulder
Tammo Beishuizen, zoon van Jan Jacobs Beishuizen, boerenknecht, later vleeshouwer, en Eefke Tammes 
Udes, geboren Meeden 27 oktober 1830, koopman en landgebruiker, overleden Meeden 22 februari 1911, 
trouwt Meeden 9 mei 1866 Frouwke Mulder, geboren Meeden 6 maart 1842, overleden Groningen 14 novem
ber 1911, dochter van Derk Meinderts Mulder, gruttersknecht, later grutter, en Kornelske Pieters Smedes.

Zijn schoonvader was inmiddels overleden en wellicht nam de 
dochter de zorg voor haar moeder op zich. Het jaar 1881 hing 
samen met de verkoop van zijn eigen huis - dat hij in 18701 
 tijdens een veiling had gekocht voor 1465 gulden aan de 
gemeente.2 De gemeente wilde op dat perceel de lagere 
openbare school bouwen en betaalde Tammo 3100 gulden 
voor zijn huis. In mijn jeugd tijdens de vakanties in Meeden – 
dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw - was de school 

PIET BEISHUIZEN

In de huwelijksakte wordt vermeld dat zij beiden zonder 
beroep zijn, voor een man van 35 jaar nogal bijzonder. Later bij 
het aangeven van de geboorten en huwelijken van de kinderen 
werd zijn beroep van koopman of veehandelaar genoteerd. 
Ook wel een aantal malen landgebruiker; dit hing samen met 
de verhuizing in 1881 naar het huis aan een laan vanaf de 
Herenweg. Dit huis, waarvan hierbij een pentekening, heeft 
zijn schoonvader laten bouwen.

1. Tammo Beishuizen en 
Frouke Mulder.
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nog steeds in gebruik. Het is jammer dat het huis aan den 
Herenweg, waar mijn grootouders woonden, in 1952 is afge-
brand; ik heb daar goede herinneringen aan. Bij het huis hoor-
de een stuk land van een hectare; het perceel was maar 10 
meter breed doch 1 km lang. Daarop werd de rogge verbouwd 
en de aardappelen en een deel voor het steken van de turf 
voor de verwarming. Direct achter het huis lag de boomgaard 
en de tuin. In de stal het varken voor het vlees en de geiten 
voor de melk. 

De kinderen van het echtpaar zijn allen gedoopt in de Afge-
scheiden Gereformeerde gemeente van Meeden. Hij was des-
tijds gedoopt in de Hervormde gemeente, zoals de meeste uit 
het gezin van Jan Jacobs Beishuizen. De laatste drie kinderen 
uit dat gezin waren gedoopt in de Gereformeerde gemeente, 
omdat zijn moeder in 1838 was overgegaan van de Hervormde 
naar de Gereformeerde gemeente. Deze Afgescheiden Gere-
formeerde Gemeente was in 1835 gesticht door dominee de 
Cock uit Ulrum. De totstandkoming ging nogal gepaard met 
strubbelingen. Ten eerste mochten de bijeenkomsten wette-
lijk niet groter zijn dan 20 personen en indien groter werden 
de bijeenkomsten door de politie verstoord en ten tweede 
werden de overgegane leden nog verplicht om ook de kerkelij-
ke bijdrage aan de Hervormde gemeente te blijven betalen. 
Dit heeft nog tot 1846 geduurd.3

De ouders van Frouwke waren in 1855 lid geworden van de 
Gereformeerde gemeente. Hoewel Tammo nog steeds lid was 
van de Hervormde gemeente werd hem door de kerkenraad 
van de Gereformeerde gemeente wel gevraagd de kerkelijke 
bijdragen op te halen.4 

Na het overlijden van Tammo is zijn vrouw naar Groningen ver-
trokken om te gaan wonen bij haar oudste dochter Kornelia, 
waar ze overigens maar kort heeft gewoond, want in hetzelf-
de jaar 1911 is zij daar overleden. Beiden zijn begraven op het 
kerkhof (bij de Hervormde kerk) in Meeden in een grafkelder, 
waaromheen een hekwerk is geplaatst met een klein naam-
bordje (zie bijgaande foto).

Uit dit huwelijk:
1.  Jan, geboren Scheemda 1 mei 1867, molenaarsknecht, 

later landbouwer, overleden Bellingwolde 3 juli 1927, trouwt 
Usquert 16 mei 1900 Zwaantje Lenstra, geboren Stedum 
19 mei 1877 overleden Bellingwolde 13 mart 1943 dochter 
van Hendrik Lenstra, voerman en Hendrikje Werkman.

 Jan had voor de lichting in 1887 in Meeden lotnummer 1 
getrokken en was daarom ingelijfd in 1887 en ontslagen 
uit de militaire dienst in 1894.

2.  Kornelia, geboren Scheemda13 november 1868, overleden 
Groningen 30 april 1930, trouwt Groningen 27 mei 1897 
Carel Niehof, schoenmaker, geboren Opwierde (Appingen-
dam) 6 maart 1867, overleden Westerlee 17 december 
1921, zoon van Kornelis Niehof, landgebruiker en Wilhel-
mina Kuikman.

3.  Eefke, geboren Meeden 31 januari 1871, overleden Ensche-
de 10 november 1930, trouwt Meeden 2 mei 1900 Duurt 
Burema, koetsier, geboren Leermens (’t Zand) 1 november 
1869, overleden Enschede 11 februari 1961, zoon van 
 Wildrik Burema, dagloner en Etje Bos.

4.  Derk, geboren Meeden 13 maart 1873, molenaarsknecht, 
overleden Chicago USA 26 oktober 1953, trouwt Usquert 
22 juni 1901 Stijntje Bruinius, geboren Kantens (Bedum), 

2. Woonhuis aan de Heerenweg 90 Meeden.
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overleden Chicago USA 11 augustus 1960, dochter van 
Theodorus Bruinius, dagloner en Jantje Donkerbroek. Derk 
was vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst 
van zijn oudere broer Jan.

 Dit gezin is in 1912 met vier kinderen geëmigreerd naar 
Chicago, USA. Daar zijn nog drie kinderen geboren, waar-
van de zoon Richard in de Tweede Wereldoorlog in Ameri-
kaanse dienst in Italië heeft gevochten. 

5.  Pieter, geboren Meeden 12 september 1875, (boeren)
arbeider, overleden Zuidlaren 30 mei 1951, trouwt Meeden 
19 mei 1900 Martha Ploeger, geboren Meeden 27 septem-
ber 1873, overleden Zuidlaren 29 maart 1953, dochter van 
Jacob Ploeger, arbeider en Auke van der Veen.

 Pieter had bij de loting voor de lichting 1895 het lotnum-
mer 4 getrokken en trad in 1895 in actieve dienst bij het 1e 
regiment Infanterie, 2e Baltaljon, 4e Compagnie te Leeu-
warden (foto Pieter als militair).5 Hij ontving kleding en 
uitrustingsstukken voor een bedrag van fl.48,36, waarbij 
de schoenen ad fl. 8,30 het duurst waren. De militair 
moest deze kleding zelf betalen uit de vergoeding voor de 
tenue uitrusting voor 6 jaren en de ontvangen soldij ad 11 
cent per dag. Na het jaar van dienen stond er nog steeds 
een geringe schuld als gevolg van ontvangen kledingstuk-
ken en de reparatie (de schoenen moesten nogal eens 
worden verzoold) daarvan. In 1896 ging hij met groot ver-
lof en moest daarna nog tweemaal terugkomen voor her-
halingsoefeningen in 1898 en 1899. In die periode liep de 
schuld weer op als gevolg van nieuwe kledingstukken en 
de geringe soldij van 11 cent. Na het laatste vertrek in 1899 
stond er nog een vordering van de staat open van fl. 32,44, 
terwijl de waarde van de gebruikte kledingstukken vol-

gens de staat fl. 3,90 bedroeg. Of en hoe één en ander is 
verrekend is mij niet bekend.6 Hij werd ontslagen uit de 
militaire dient in 1910. 

6.  Tammo, geboren Meeden 19 juli 1880, overleden Meeden 
29 januari 1892.

7.  Meindert, geboren Meeden 15 april 1883, manufacturier, 
overleden Ermelo 6 juni 1965 trouwt Scheemda Jantje 
Staal, geboren Winschoten 2 augustus 1882, overleden 
Scheemda 17 juli 1963, dochter van Thole Wubben Staal, 
kleermaker en Aaltje Beertema.

De datering van de foto van het echtpaar is niet bekend, ook 
niet door wie deze is gemaakt. 

3. Graf Tammo Beishuizen en Frouke Mulder.

4. Foto Pieter Beishuizen als militair.

Noten
1 Geregistreerd 1 maart 1870 deel 67 folio 164 te Zuidbroek door notaris 

G. Baertdela Fauce.
2  Geregistreerd 23 augustus 1881 in deel 78 folio 100 door notaris H. Zeven te 

Muntendam.
3  Meeden, geschiedenis van een Gronings dorp, blz. 297 e.v.
4  Notulen Kerkenraad Besluit 15 februari 1893.
5  De foto is gemaakt in de Photographic Studio, buiten de voormalige 

Vrouwenpoort in Leeuwarden.
6  Militair zakboekje, maart 1895.



108  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 2

PORTRET

Jacob Ploeger, boerenknecht, zoon van Berend Willems 
 Ploeger (boerenknecht) en Klaassien Lammerts Janssen, 
geboren Scheemda 1 november 1840, overleden Meeden 27 
juni 1919, trouwt Meeden 6 februari 1864 Auke van der Veen, 
geboren Scheemda 25 april 1842, overleden Meeden 11 
november 1901, dochter van Michiel Hitjes van der Veen 
(arbeider) en  Willemtje Sijpkes Dijkema.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemtje, geboren Meeden 5 maart 1864, overleden 

Scheemda 2 februari 1946, trouwt Veendam 22 mei 1886 
Tonko Beijes, geboren Veendam 22 oktober 1861, landbou-
wer, overleden Winschoten 27 juli 1942, zoon van Hendrik 
Tonkes Beijes (werkman, arbeider) en Leentje Jans Abee.

2.  Berend, geboren Meeden 13 december 1865, overleden 
Haulerwijk 25 november 1944, boerenknecht, later 
 kweker en venter, trouwt Meeden 18 mei 1895 Roelfina 

Schiphuis, geboren Wildervank 12 december 1872, overle-
den Haulerwijk 1 juni 1955, dochter van Bartelt Schiphuis 
(arbeider, schipper en smokkelaar) en Anna Smit. In 1913 
wordt de kwekerij in Meeden verkocht en vertrekt het 
gezin naar Friesland en begint daar opnieuw een kwekerij.

3.  Michiel, geboren Meeden 30 juli 1868, arbeider, werkman, 
landbouwer, zetboer, overleden Winschoten 2 juni 1938, 
trouwt Veendam 20 november 1897 Geessien Rijnberg, 
geboren Anloo 8 april 1872, overleden Beerta 29 januari 
1953, dochter van Hindrik Rijnberg (stelmaker) en Jacobje 
Speelman.

4.  Klasina, geboren Meeden 31 december 1870, overleden 
Muntendam 10 februari 1954, trouwt Uithuizermeeden 22 
januari Hindrik Arkema, boerenknecht, geboren ’t Zandt 
10 oktober 1866, overleden Meeden 29 maart 1931, zoon 
van Jacob Arkema en Trijntje Stuivenga.

Jacob Ploeger en Auke van der Veen

PIET BEISHUIZEN
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2. Foto Michiel Ploeger als militair. 3. Foto Willem Ploeger als militair.

5.  Martha, geboren Meeden 27 september 1873, overleden 
Zuidlaren 29 maart 1953, trouwt Meeden 19 mei 1900 
 Pieter Beishuizen, arbeider, zoon van Tammo Beishuizen 
(koopman) en Frouwke Mulder (zie voorgaand portret).

6.  Hittjo, geboren Meeden 11 oktober 1876, boerenknecht, 
overleden Amsterdam 1 juni 1954, trouwt Meeden 24 mei 
1902 Martje Mantjes, geboren Veendam 18 januari 1881, 
dochter van Lammert Mantjes (werkman) en Annechien 
Westra.

7.  Willem, geboren Meeden 30 oktober 1879, boerenknecht, 
voerman, brandstoffenhandelaar, overleden Eindhoven 13 
april 1969, trouwt Meeden 2 mei 1903 Sietske Gerlofs, 
geboren Veendam 6 september 1879, overleden Meeden 
1  november 1946, dochter van Hindrik Gerlofs (werkman) 
en Pietje Kruizenga.

8.  Geert, geboren Meeden 5 juni 1882, overleden Meeden 26 
augustus 1893.

9.  Lammert, geboren Meeden 11 juli 1885, timmerman, aan-
nemer, overleden Renkum 26 september 1971, trouwt 
Oude Pekela 4 mei 1907 Martha Johanna de Jonge, gebo-
ren Oude Pekela 5 mei 1887, dochter van Willem de Jonge 
(arbeider) en Dina Spelde.

In dit gezin hebben twee zoons als militair (zie foto’s) gediend; 
Michiel van de lichting 1888 en Willem van de lichting 1899. De 
foto van Willem is gemaakt in fotoatelier J.A. Steenmeijer in 
Groningen.
De foto van het echtpaar Ploeger-Van de Veen is gemaakt in 
fotoatelier A.D. Prummel in Veendam.
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HENRICA J.M.C. SANDKUIJL 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in blauw bovenin een vrouwenhoofd in natuurlijke kleur 
getooid met een zilveren Kempische poffer, beneden een zilveren 
molenijzer.
Schilddekking: het schild getopt met een Sint-Jakobsschelp met een 
parel ervoor, alles in natuurlijke kleur en met schelpkleed in blauw, 
gevoerd van zilver.
Schelpteken: O. L. V. ter Eijk in blauw, kindje in zilver, moeder en zoon 
met gezicht in natuurlijke kleur, aan de voet zilveren eikenbladen.
Devies: HANDEN IN DE SCHOOT, GEEFT GEEN BROOD

Dit wapen is in 2017 door aanvraagster ontworpen samen met Tanja 
van Achterberg en Johanna E. M. H. van Bronswijk. Het mag mede 
gevoerd worden door nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van 
Maria Joannis Tops, indertijd woonachtig te Meerveldhoven (N-B), 
getrouwd met Petrus Janssen van Dijck en die tussen 1650 en 1664 
hun kinderen lieten dopen te Zeelst. Aanvraagster stamt af van voor-
noemde Maria Joannis Tops.

Geregistreerd op verzoek van Henrica Jacoba Maria Cornelia Sand-
kuijl geboren te Zeelst op 24 augustus 1947 en wonende te Veldho-
ven. Zij is de dochter van Petrus Johannes Sandkuijl en Maria Johan-
na Keeris.

Registratie NRF 2020.313, Amsterdam, 31 januari 2020

Motivering:
De schildstukken verwijzen naar de afkomst van een Kempische 
molenaarsvrouw: de poffer voor het vrouwelijke en de streek van 
afkomst, het molenijzer voor het molenaarsdeel.
Boven de St.-Jakobsschelp met parel (symbool voor schepping van 
nieuw leven) staat Onze Lieve Vrouwe ter Eijk, patroon van het gilde 
van Meerveldhoven, het dorp waar deze matrilineaire stam begon.
De spreuk verbeeldt het noodzakelijke harde werk dat uit de familie-
verhalen bekend is.

JOSEPHA G.J. HENDRIX 
(Turnhout, België)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in blauw een karnton met steel vergezeld boven ter 
weerszijden van de steel van twee vijfpuntige sterren, alles van goud.
Schilddekking: het schild getopt met een Sint-Jakobsschelp met een 
parel ervoor, alles in natuurlijke kleur en met schelpkleed in blauw, 
gevoerd van zilver.
Schelpteken: een gouden anker.
Devies: UBI CARITAS, DEUS IBI EST

Dit wapen is in 2018 door aanvraagster ontworpen in samenwerking 
met Johanna E. M. H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg. Het mag 
mede gevoerd worden door nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn 
van Maria Elisabeth Djoos die is gedoopt te Olen op 13 juni 1754 en 
trouwde te Oevel op 15 juni 1779 met Hendrik Norbertus van de Parre. 
Zij overleed te Tongerlo op 25 oktober 1832.
Aanvraagster stamt af van voornoemde Maria Elisabeth Djoos.

Geregistreerd op verzoek van Josepha Godeliva Julia Hendrix, gebo-
ren te Turnhout (B) op 10 februari 1948 en wonende aldaar. Zij is de 
dochter van Petrus Ludovicus Hendrix en Virginia Maria Emilius Julia 
Derboven.

Registratie NRF 2020.314, Amsterdam, 31 januari 2020

Motivering:
Kleuren en de beide sterren zijn ontleend aan het wapen van Olen 
waar deze lijn begon. De karnton verbeeldt het beroep van de meeste 
voormoeders: boerin. Het teken boven de schelp slaat op de hoop en 
standvastigheid van aanvraagster en haar voormoeders.
De wapenspreuk: ‘Waar zorgzaamheid is, daar is God’, gedenkt de 
leefwijze van aanvraagster en haar voormoeders.
Registratie van dit wapen in Nederland is gebaseerd op enerzijds de 
integratie in het project ‘Een Zeelster Slag?’ en anderzijds op de 
afstamming uit Olen (indertijd Staats Brabant), waar de familie haar 
oorsprong heeft.

Bij het Nederlands College Heraldiek zijn ingeschreven de familiewapens van:
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Nederlands
College

Heraldiek

SLOOTER 
(Mijnsheerenland, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: doorsneden van goud en rood, met een schuin geplaatst 
antiek wiekenkruis van het een in het ander.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud.
Helmteken: het van rood en goud doorsneden wiekenkruis van het 
schild.

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van Pieter Jansz Slooter, geboren/gedoopt (NG) te 
Ritselaarsdijk/Westmaas op 23/28 juli 1737, overleden te Mijnshee-
renland op 12 september 1811; getrouwd circa 1768 met Geertie Wil-
lems Weeda, gedoopt te Cillaarshoek op 4 december 1740, overleden 
te Mijnsheerenland op 10 november 1824. Hij was aldaar molenaar 
van de Westmolen van Moerkerken van 1768 tot 1810.
De oudst beschreven voorouders zijn Jan Cornelissen (Jan de Sloot-
er), van Maasdam, geboren rond 1600, woonde in Cillaarshoek in 
1635, vermeld als aannemer van grondwerk, overleden vóór 30 juli 
1661; getrouwd te Maasdam in juli 1631 met Crijntgen Willems die 
overleed na 4 augustus 1666.

Geregistreerd op verzoek van Gerrit Jeroen Slooter, geboren te Alke-
made op 27 januari 1962, wonende te Oegstgeest, zoon van Marinus 
Slooter en Thea Kuipers.

Registratie NRF 2020.315, Amsterdam, 3 juli 2020

Motivering:
Het molenaarsschap is belangrijk binnen de familie en wordt gesym-
boliseerd door het wiekenkruis.
Vanaf 1705 tot en met 1924 is er onafgebroken gedurende acht gene-
raties een Slooter molenaar geweest op een poldermolen. De reeks 
watermolenaars begint in 1705 als Pieter Dircksz zich vanuit Klaas-
waal in Westmaas vestigt als molenaar. Ook zijn zoon Jan Pietersz is 
watermolenaar van Westmaas. Diens zoon Pieter Jansz Slooter is in 
1768 molenaar van de Westmolen en de dynastie eindigt in de jaren 
‘80 van de twintigste eeuw, na zes geslachten Slooter, met Pieter 
Slooter als de laatste machinist.
De kleuren zijn afkomstig uit het wapen van Mijnsheerenland.

MEELKER 
(Alphen a/d Rijn, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: in goud een rode molen, vergezeld tussen de wieken van een 
rode en twee zwarte vijfpuntige sterren.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een stappende haan van natuurlijke kleur.

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door Willem van Zon te Utrecht en bestemd voor de aanvrager en 
zijn naamdragende nakomelingen.
Aanvrager stamt af van Jan Pieters Meelker, zoon van Pieter Jans 
Meelker en Aaltje Geerts, geboren circa 1747, overleden te Kolham op 
17 november 1821; getrouwd (1) te Slochteren op 15 november 1767 
met Aaltje Albers, overleden te Kolham vóór 1810.

Geregistreerd op verzoek van Paul Ignatius Meelker, geboren te 
’s-Gravenhage op 12 juni 1933, wonende te Alphen a/d Rijn, zoon van 
Harm Marten Meelker en Theresia Gijsberta Stigters.

Registratie NRF 2020.316, Amsterdam, 3 juli 2020

Motivering:
De molen verwijst naar het beroep van molenaar en de beroepsnaam 
Meelker (streektaal voor molenaar in Noord-Nederland). De drie 
sterren staan voor de kinderen van de aanvrager: een rode voor de 
dochter die in Nieuw-Zeeland is geboren (rode ster uit de NZ-vlag), 
twee zwarte voor de beide zoons die in Alphen a/d Rijn zijn geboren 
(die gemeente voert een zwarte ster in het wapen).
De haan als helmteken verwijst naar het verhaal dat in de familie 
rondgaat over een haantje dat direct naar binnen vloog om te kijken 
of hij nog wat gemorste graankorrels kon pikken, zo gauw de mole-
naar ’s-morgens in alle vroegte de deur van de molen open zette.
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VOOGES 
(Delft, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: zwaluwstaartig doorsneden van goud en blauw, met van het 
een in het ander een anker met de stok en ring als een verkort kruis.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een gouden anker.
Devies: NON NOBIS SOLUM

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door Piet Bultsma-Vos te Oosterwolde ten behoeve van de aanvra-
ger en zijn naamdragende nakomelingen. Zijn oudst bekende voorou-
ders woonden en leefden in Duitsland in het graafschap Lingen. 
Gerardus Voges werd gedoopt (RK) te Lengerich (Lingen) op 15 sep-
tember 1743, als zoon van Berend Vogets en Moike Geers uit Wet-
trup. Hij was timmerman en emigreerde naar Nederland alwaar hij op 
17 juli 1791 is overleden. Hij trouwde te Beesten (Lingen) op 5 januari 
1771 met Euphemia Adelheidis Haman. Hun zoon Bernardus Henricus 
Voges die nog te Beesten is geboren en gedoopt op 16 november 
1771, overleed in Heemstede op 8 november 1846 onder de naam 
Hendrik Vooges, trouwde te Zandvoort op 3 oktober 1802 met Petro-
nella Schaekers uit Nederweert. Sindsdien is de naam als Vooges 
geschreven.

Geregistreerd op verzoek van Hendrikus Johannes Vooges, geboren 
te Delft op 11 september 1960 en wonende aldaar, zoon van Johannes 
Wilhelmus Vooges en Antonetta Irovana Catriena Maria Bolleboom.

Registratie NRF 2020.317, Amsterdam, 14 augustus 2020

Motivering:
De kleuren goud en blauw zijn die van het graafschap Lingen waar de 
voorouders vandaan kwamen. De zwaluwstaartige doorsnijding ver-
wijst naar het beroep van de stamvader Gerardus Voges die timmer-
man was. Het anker op het schild stamt eveneens uit het wapen van 
Lingen maar is aan de bovenzijde kruisvormig als verwijzing naar het 
katholieke geloof. Het anker komt tevens terug in het helmteken 
maar dan onveranderd.
De wapenspreuk betekent ‘Niet alleen voor ons’.

JANSEN 
(Hummelo en Keppel, Gelderland)

Beschrijving:
Schild: in goud, tussen twee zwarte schuinstaken, twee rode naar 
rechts gekromde sint-jakobsschelpen.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
zwart, gevoerd van goud.
Helmteken: een zesspakig gouden rad voor een rode vlucht.

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van de overgrootvader van de aanvrager: Albertus 
Gerhardus Antonius Jansen, geboren te Doesburg op 10 april 1873, 
van beroep metselaar, overleden te Doetinchem op 23 september 
1950. Hij huwde te Hummelo en Keppel op 15 april 1898 met Arnolda 
Johanna Willemsen, geboren aldaar op 13 augustus 1871.

Geregistreerd op verzoek van Gerhardus Theodorus Johannes Maria 
Jansen, geboren te Doetinchem op 22 november 1990 en wonende te 
Amsterdam, zoon van Jozephus Maria Gerhardus Martinus Jansen en 
Yvonne Christina Maria Hartjes.

Registratie NRF 2020.318, Amsterdam, 14 augustus 2020

Motivering:
De schelpen zijn genomen uit het wapen van de gemeente Hummelo 
en Keppel, de belangrijkste woonplaats van de familie. De schuin-
staken van het schild en het rad in het helmteken staan voor het 
transportbedrijf (karresporen, wegen) waarin de laatste generaties 
werkzaam zijn. De vlucht staat voor de ontwikkeling van de familie en 
mobiliteit in het algemeen.
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HELLSTERN 
(Maastricht, Limburg)

Beschrijving:
Schild: in zwart drie zespuntige sterren (1-2), de bovenste goud, de 
beide andere zilver, beneden vergezeld van een zilveren vijfpuntige 
ster.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
zwart, gevoerd van zilver.
Helmteken: een gouden zespuntige ster voor een vlucht rechts zilver 
en links zwart.

Dit wapen is in 2017 in samenwerking met aanvrager ontworpen door 
Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van de grootouders van de aanvrager: Johannes Hellstern, 
geboren te Maastricht op 25 december 1906, van beroep schilder, 
overleden te Eindhoven op 2 juni 1980; gehuwd te Eindhoven op 8 
april 1932 met Maria Leonarda Petronella Goijarts, aldaar geboren 
op 16 februari 1913 en overleden 16 februari 1996. Hij stamt af van 
Antonius Hellstern, geboren te Empfingen (Duitsland) en gedoopt in 
oktober 1711 als zoon van Martinus Helstern en Barbara Henger, over-
leden te Betra (D.) op 15 februari 1788; getrouwd te Glatt (D.) op 17 
januari 1737 met Catherina Corneli, die te Betra is overleden op 12 
februari 1769.

Geregistreerd op verzoek van Adrianus Johannes Albertus Aloysius 
Hellstern, geboren te Helmond op 7 maart 1968, wonende te Loon op 
Zand, zoon van Alphons Hellstern en Maria Wilhelmina van Gorp.

Registratie NRF 2020.319, Amsterdam, 14 augustus 2020

Motivering:
Het wapen is gebaseerd op dat van een andere tak van de familie, die 
het in Duitsland in 1981 (Der Herold, Berlijn) heeft laten registreren. 
In plaats van het daarin opgenomen anker uit het wapen van Empfin-
gen is hier gekozen voor de zilveren vijfpuntige ster uit het wapen 
van Maastricht, waar Thomas Hellstern rond 1890 naar toe emigreer-
de. De heldere gouden ster uit het wapen wordt in het helmteken her-
haald tussen een vlucht in de wapenkleuren.

 

CRINCE LE ROY 
(Utrecht)

Beschrijving:
Schild: doorsneden van rood en blauw met een zilveren golvende 
dwarsbalk, boven vergezeld van een gouden zon en beneden van een 
zilveren breedarmig kruis.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed 
rechts rood, gevoerd van goud; links blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: een gouden aanziende uil met gespreide vlucht.

Dit wapen is in 2020 ontworpen door Henk ’t Jong te Dordrecht en 
bestemd voor de aanvragers en de naamdragende nakomelingen van 
hun ouders. Zij stammen af van Pieter le Roy, geboren circa 1700, 
landbouwer te Sint Anna ter Muiden, overleden aldaar 17 oktober 
1748; getrouwd met Isabella Onof (1705-1774). Hun achterkleinzoon 
Johannes, geboren in Sint Anna ter Muiden op 18 oktober 1800, over-
leden te Sluis op 24 mei 1860, was aldaar koopman en gehuwd op 15 
mei 1823 met Maria Pieternella Crince (1797-1856), dochter van Izaak 
Crince en Pieternella Hendriks. Hun zoon Izaäk Crince Le Roy (1827 
Sluis- 1865 Soerabaja, N.-I.) is vernoemd naar de maternale grootva-
der met voor- en achternaam. Sindsdien is de dubbele naam door zijn 
nakomelingen gevoerd.

Geregistreerd op verzoek van Robert Reinier Crince Le Roy, geboren 
te Utrecht op 2 maart 1964, en Coenraad Crince Le Roy, geboren te 
Utrecht op 24 november 1965, zonen van René Crince Le Roy en 
Annelize Renooij.

Registratie NRF 2020.320, Amsterdam, 14 augustus 2020

Motivering:
Het bovenste deel staat voor Le Roy en de kleuren zijn gekozen uit 
de wapens van St.-Anna ter Muiden en Sluis, uit welk laatste wapen 
ook de dwarsbalk komt, de zon komt uit dat van de gemeente St.-An-
na ter Muiden. Het onderste deel verbeeldt Crince en de kleuren zijn 
die van Groede en St.-Kruis. Het kruisje komt uit het laatste wapen. 
De uil verbeeldt de herinnering aan de vader van de aanvragers.
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Webdigit@@l TOP-10 (vervolg en slot)
Eerst een paar sites die ik lang geleden beloofde te noemen.
Yolanda Lippens zegt op de website www.yory.nl ‘Leerzame 
artikelen en tips voor stamboomonderzoek’.  Ze vertelt hier-
over ‘Door mijn eigen zoektocht ben ik tegen dingen aangelo-
pen waarbij ik de behoefte voelde deze ervaringen te delen. 
En ik had het goed ingeschat, want inmiddels maak ik al veel 
mensen blij met mijn tips en artikelen met achtergrondinfor-
matie. Vooral de vermelding van bronnen wordt erg op prijs 
gesteld, want waar zou je nog meer kunnen zoeken als je vast-
loopt? Heb je wel eens gekeken naar online begraafplaatsen, 
kadasterkaarten, oude telefoongidsen of in Delpher? Deze 
niet-standaard bronnen maken je stamboom niet alleen veel 
rijker, maar kunnen ook nét die vastloper vlot trekken waar je 
al jaren mee bezig bent. Mijn website staat boordevol tips en 
links naar bronnen waardoor je stamboomonderzoek alleen 
nog maar verslavender wordt.’

Op de website https:verenigingdeommerschans.mijnstad
mijndorp.nl vind je alle informatie over de Ommerschans en 
haar bewoners. Het aanklikken van het logo geeft groepen, 
thema’s, verhalen, bio’s, timelines, fotoalbums, collecties, 
foto’s, video’s, nieuwsitems en evenementen. Bent u hier uit-
gekeken, dan kunt u in de adresbalk de volgende adressen 
intikken: vindjeweginommeschans is de geschiedenis 
ervan beknopt en overzichtelijk beschreven. De verhalen 
erover vind je op dagelijksnieuwsvandeommeschans. In 
toegangtothistorischebronnenbedelaarskolonieommer
schans wordt je op het juiste spoor gezet als je naar bewo-
ners van Ommerschans zoekt. Op verborgenverledenin 
ommeschans staan verhalen over voorouders van Bekende 
Nederlanders die met Ommerschans van doen hebben gehad. 
In hetspookvanommeschans worden mythes rond de 
Ommerschans kritisch tegen het licht gehouden. En op 
hetgezichtvanommeschans is informatie te vinden over 
108 verpleegden van Veenhuizen, van wie tussen 1896 en 1902 
uitgebreide persoonskaarten-met-foto zijn gemaakt, en die in 
eerder jaren ook ‘te gast’ waren op Ommerschans.

11.  Van rijksmuseum.nl haalde ik als illustratie menig voorou-
der. De site werkt gemakkelijk. Klik aan Rijksstudio: duik in 
de collectie en dan Zoek in Rijksstudio met 704.534 

VANALLES
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

 werken in 127.768 verzamelingen. U mag afbeeldingen gra-
tis gebruiken en krijgt indien u dat wenst (wederom gratis) 
een hoge resolutiescan. Uiteraard wel even bron vermel-
den als u iets van de site haalt.

 Bezoek ook even het Rijks vanuit uw huis op rijksmuseum.
nl/nl/ontdekmeesterwerken. Bezoek brengt u meteen in 
een zaal met schilderijen. Klik de tekst aan en u ziet diver-
se schilderijen. Een meesterwerk aanklikken geeft dit 
 vergroot weer. De ‘i’ rechtsonder geeft meer info. De pijl 
ernaast geeft gesproken tekst over het kunstwerk. Toon 
kaart (links) geeft een plattegrond met de werken die u 
kunt bekijken en waar u informatie over kunt krijgen [nr. 13, 
september 2011 en nr. 29, januari 2013].

12.  Door het vervallen van ‘zoekakten’ en het niet meer aan-
vullen van genver.nl moest ik een vervanger vinden. Die is 
er: familysearch.org. U kunt op deze site uw genealogi-
sche gegevens uploaden en zoeken in bestanden die ande-
ren hier online zetten. Ook zonder zelf in te leveren kunt u 
zoeken. U ‘moet’ wel even een (gratis) account aanmaken. 
Geef na inloggen Zoeken, stamboom en geef naam op. 
Indien u een vinkje zet achter de naam, dan krijgt u deze 
met de exacte spelling. Doet u dat niet, dan geeft hij de 
naam in allerlei schrijfwijzen. Meer zoek/leeswerk, maar 
soms zit daar net de persoon tussen die u moet hebben. 
Ook hier geldt: indien mogelijk de door genealogen ingele-
verde gegevens te controleren.

 familysearch.org/search/collection/list geeft een over-
zicht van 2.893 collecties die u kunt doorzoeken of waar-
van u de afbeeldingen kunt bekijken (Browse Image). 
Gerangschikt op Place, Date en Collections. Bij Availabili-
ty (beschikbaar) kunt u aangeven of u alleen collecties wilt 
zien met afbeelding. Ook veel Europa, Amerika, Canada 
enz. [nr. 31, maart 2013 en nr. 36, aug. 2013].

13. En dan zijn er nog tijdelijke Favorieten. Dat is bij mij 
momenteel het archief waarin de requestboeken van Gro-
ningen staan, met scan. In deze boeken met verzoek-
schriften van stad Groningen komen allerlei soorten ver-
zoeken voor. Verzoek om echtscheiding, vraag om een 
bevel voor het maken van een inventaris, plaatsing in een 
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column, websites
afbeeldingen, kranten, boeken

Dolhuis, verzoeken om examen te mogen doen, op de 
markt te mogen staan enz.

 U vind ze op groningerarchieven.nl. Toegang 1605, Stads-
bestuur van Groningen 1594-1816, de nummers 579 tot en 
met 652, de jaren 1672-1805. Een deel van de boeken is 
getranscribeerd (vertaald).  Voor de rest is het bladeren in 
de scans, maar u bent wel uren lekker bezig. Het leest als 
een roman.

14. Mijn digitaal over pdf in Vanalles in Gens Nostra juli/
augustus 2019. Ik heb hem geprint en zoek er nog regel-
matig in. Bijvoorbeeld hoe je (gratis twee taken per dag) 
diverse pdf’s kunt samenvoegen. Als je dat maar vaak 
genoeg doet, zoals bij alles, dan gaat dat automatisch. 
Omdat ik dat – ondanks dat ik het stuk zelf schreef – niet 
vaak doe, heb ik het stuk ook nog maar even vastgezet als 
Favoriet.

15.  Een paar site om begraafdata te zoeken zijn ook altijd 
handig. Op graftombe.nl staat de inventarisatie van 
begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland. Als u een 

grafsteen hebt gevonden 
kunt u die (na gratis regis-
tratie) in het bestelmandje 
stoppen, waarna hij (weder-
om zonder kosten) wordt 
toegezonden. Informatie 
over Graftombe staat onder 
Informatie onder Algemeen 
en FAQ. In de linker kolom 
staan de provincies onder 
Categorieën. Er is ook zoek-

mogelijkheid op naam, via Zoeken in de balk bovenin. [nr. 
9, mei 2011].

 Op mensenlinq.nl staan vanaf april 2006 de overlijdens-
advertenties van diverse kranten. De site start met het 
zoekscherm. Naam en datum (tussen twee datums) invul-
len en een lijst met namen verschijnt. Op de gewenste 
naam klikken en u kunt de advertentie(s) zien. Mogelijk is 
het condoleanceregister bij een overlijdens-annonce ook 
ingevuld. Eronder staan de meest gelezen overlijdens-
berichten. [nr. 8, april 2011].

 onlinebegraafplaatsen.nl heeft 1.602.826 grafmonumen-
ten, 2.907 begraafplaatsen, 2.524.813 personen online en 
telt 425 vrijwilligers. Zoeken kan op begraven per provin-
cie of op naam. Afbeeldingen zijn op te vragen.

 Op onlinefamilieberichten.nl kunt u zoeken in ruim 1,1 
miljoen geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, 
bidprentjes, rouwbrieven, enz. Onder Statistiek kunt u 
onder andere zien van welke kranten gegevens zijn inge-
voerd.

 Op findagrave.com staat, zoals ze zelf zeggen, de groot-

ste verzameling begraafplaatsen ter wereld. Meer dan 
190 miljoen gedenkplekken door de gemeenschap aange-
maakt sinds 1995.

16. Uiteraard mag geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 
hier niet ontbreken. Sinds 1997 houden Herman de Wit en 
Hein Vera bij welke digitale bestanden via internet te 
doorzoeken en te downloaden zijn of bij de makers te 
koop worden aangeboden.

 Aanklikken internet geeft (per plaats) een alfabetische 
lijst digitale bestanden, die openen door op de vette tekst 
te klikken. Onder NIEUW, links in de blauwe balk in een 
goudkleurig kader, staan de digitale bestanden die de 
laatste tijd ter beschikking zijn gesteld. Bovenin de linker 
kolom onder Passagierslijsten (2e item) staan tientallen 
scheepslijsten, verdeeld over t/m 1736 en na 1736. In 
dezelfde kolom, bijna onderaan, onder Hulp/plaats en taal 
vindt u info over plaatsen in Nederland, België en Luxem-
burg. Onder Taal staan enige Latijnse woordenboeken, 
een Middel/Oud-Nederlands woordenboek (de site van 
Hanz Meulenbroeks) en een verzameling woorden en 
begrippen voorkomend in DTB’s (André Dumont). Daaron-
der, onder Overzicht van cd-roms, staat een lijst van 
genealogische boeken/tijdschriften die op CD zijn gezet 
en te koop zijn. Hier kunt u ook bronnen aanmelden. [nr. 6, 
februari 2011 – nr. 9, mei 2011 – nr. 14, oktober 2011 – nr. 18, 
februari 2012 – nr. 24, augustus 2012 en nr. 26, november 
2012].

17.  cbg.nl staat voor Centrum voor familiegeschiedenis in 
Den Haag. Ontdek je familiegeschiedenis. Onder Door-
zoek alles: kunt u een familienaam intikken, waarna er 
blokken verschijnen met daarboven: Verzamelingen, 
Bibliotheek, Stambomen, Familiewapens, Familienamen 
en WieWasWie. Verder staat er het aantal resultaten en in 
hoeveel verzamelingen de treffers voorkomen. In het 
blauwe ovaaltje staat Uitleg, aanklikken draait het blok en 
vertelt wat er in zit. Zo zit onder Verzamelingen (Bekijk 
alle resultaten) onder andere familieadvertenties, Alge-
meen Politieblad, bidprentjes en biografische beschrijvin-
gen. Bij het CBG kunt u persoonslijsten opvragen van 
 personen die meer dan twee jaar geleden overleden zijn, 
hierop staan de namen van de ouders (met hun geboorte-
plaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), part-
ner(s) en kinderen en soms adressen. Ze zijn vanaf 1939 
beschikbaar. Info hierover kunt u vinden onder Diensten 
(Uittreksels PK/PL’s).

 Info over familienamen in Nederland vindt u op cbgfami
lienamen.nl/nfb. In het bestand zijn meer dan 320.000 
familienamen opgenomen. Bij de namen vindt men het 
aantal naamdragers volgens de Gemeentelijke Basis-
administratie van 2007 en de volkstelling van 1947 in ver-
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ze eventuele fouten wilden corrigeren kreeg ik als 
 antwoord dat ze het prachtig vonden. De kleine vertaal 
‘foutjes’ vonden ze helemaal niet storend, alsof ik tegen 
hun sprak met een ietwat Hollands accent. Echt authen-
tiek. Wilt u ook vertalen, maar eens een andere vertaler 
proberen: deepl.com/translator.

*  Extenties zijn de drie letters na de punt die aangeven om 
wat voor soort document het gaat. In te stellen via 
 Windows verkenner, Beeld en dan vinkje zetten bij 
Bestandsextentie of Verborgen items. Wilt u weten wat 
die letters betekenen, dan kan dat https://nl.openoffice.
org/wiki/Bestandsextensie. Bijna onderaan staat Lijst 
van bestandsextenties. Kunt u een bestand niet openen, 
dan wil het nog wel eens lukken de drie letters achter de 
punt te vervangen door anderen, bijvoorbeeld jpg door tif. 
Wel even voor de zekerheid een kopie maken.

*  Een van de leukste rubrieken in Computer Idee is de 
 vragenrubriek. Omdat lang niet alle gestelde vragen een 
plaats in het blad kunnen krijgen worden ze behandeld op 
computeridee.nl/faqman. Iemand belang bij de stapel?

spreidingskaarten getoond. Na het zoeken op een naam 
krijgt u aantal en verspreiding (kaart), analyse en verkla-
ring, documentatie (gegevens en literatuur over de 
gezochte naam), varianten en CBG Bronnen. Bij een deel 
van de namen staat aanvullende info. [nr. 7, maart 2011, nr. 
27 november 2012 en nr. 30, februari 2013].

Tot slot enkele tips uit ‘Computer Idee’ juli 2020:
*  Op https://support.microsoft.com/nlnl/training kunt u 

gratis een training volgen voor diverse programma’s zoals 
Word, Excell, PowerPoint enz. Aanklikken van een item 
geeft blokken met diverse hoofdstukken.

*  Een schermafdruk kunt u maken via Print Screen en met 
het Knipprogramma van Windows. Een andere methode 
is: druk de Windows toets + shift + S in, dan wordt de 
afdruk opgeslagen op uw knipbord.

*  Onlangs heb ik voor mijn in Canada wonende familie een 
kort artikeltje vertaald in het Engels. Ik deed dit met 
behulp van Google Translate. Tekst van het artikel links 
plaatsten, rechts taal Engels geselecteerd en voila! Zelf 
nog een beetje bijgewerkt en verstuurd. Op mijn vraag of 

Tips van de Boekenmakers van Probook
Wil je jouw eigen (stamboom)boek maken? We geven je een 
paar kleine tips hoe je jouw teksten kunt schrijven. Het zijn 
maar kleine tips, voor sommige niet allemaal onbekend, maar 
ze kunnen jouw boek net een beetje professioneler maken.

Bedenk van tevoren goed of je jouw boek schrijft in je-vorm 
of u-vorm, zodat je vanaf het begin de tekst al in de goede 
vorm schrijft. Controleer achteraf jouw document of je niet 
toch de verkeerde vorm hebt gebruikt. Gebruik hiervoor 
de zoekfunctie (Ctrl + F) en zoek dan op ‘je’, ‘jij’, ‘jou’, ‘jouw’ 

wanneer je in u-vorm schrijft en op ‘u’ en ‘uw’ als je 
in je-vorm schrijft. Vind je nog de verkeerde 

vorm? Dan kan je het nu nog aanpassen. 
Vermijd als het kan de term ‘hen’, dit is veel 

afstandelijker dan ‘je’ of ‘u’.

Zorg dat de lengte van de zinnen elkaar 
afwisselen. Je wilt geen boek met enkel 

hele lange of enkel hele korte zinnen. 
Probeer hier dus in te mixen en gebruik 

komma’s om een lange zin wat op te breken, 
zodat de lezen een adempauze kan nemen. 

Gebruik naast komma’s ook andere leestekens, 
zoals een punt achter elke zin, maar ook een uitroepteken om 
een zin kracht bij te zetten. Let hierbij wel op dat je maar één 
uitroepteken gebruikt, drie is bijvoorbeeld echt niet nodig.

Gebruik de spellingscontrole van Word om nog eens door 
jouw document te lopen. Zo haal je de eerste typfoutjes 
of spelfoutjes eruit. Daarna kan je het ook nog na 
laten lezen door iemand die de Nederlandse taal 
goed beheerst (of misschien heb je zelfs wel 
meerdere personen in jouw kennissenkring). 
Wij adviseren om het altijd na te laten lezen, 
dus ook wanneer je zelf heel gedreven bent 
in de Nederlandse taal. Vaak halen andere 
mensen er nog wel taalfoutjes uit, waar je zelf 
al heel vaak overheen gelezen hebt. En baadt 
het niet, dan schaadt het niet.

Dan onze laatste tip voor nu; maak jouw boek bij het 
schrijven al gelijk op in een template. Gebruik hiervoor 
de templates en handleiding voor Word die op onze 
website staan. In de handleiding staat o.a. uitgelegd hoe je 
tekststijlen gebruikt. Wanneer je deze gebruikt, kun je later 
bijvoorbeeld in één keer alle hoofdstukkopjes wijzigen van 
kleur of lettertype. Lees de handleiding vooraf door, dit kan 
je een hoop werk achteraf besparen. 

Michelle van Deuveren - Probook



Ammacker, Felin
Gepensioneerd militair
geboren Gadmen, Zwitserland 15 novem-
ber 1843, overleden na 1882
militair register Putten: III 341, van Maas-
tricht 21-5-1882, naar Borgham 21-7-1882.

Baetens, Emile
Gepensioneerd militair
geboren Aalst, België 17 oktober 1862, 
overleden Arnhem 15 maart 1948
(zoon van Baetens, Charles Louis en 
van den Donckt, Marie)
militair register Putten: IV B 150, van Har-
derwijk 31-1-1914, naar St Pieter 2-4-1914; 
V B 74, van Maastricht 14-10-1929, en 
terug 17-10-1930.

Boeuf, Leon
Gepensioneerd militair, hospitaal-
bediende O.I.L.
geboren Dyon, Frankrijk 11 april 1850, 
overleden na 1908
militair register Putten: IV B 22, van 
 Heumen 18-4-1896, naar Maastricht 1-10-
1896; IV B 111, van Utrecht 17-10-1908.

de Bok, Johannes Henricus
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 5 januari 1842, 
 overleden Arnhem 7 november 1922
(zoon van de Bok, Henricus Augustinus 
en Kersten, Petronella Huberta)
militair register Putten: IV B 52, van 
Baarn 26-7-1902, en terug 21-10-1902;  
IV B 81, van Utrecht 1-2-1905, en terug 
1-10-1907; IV B 107, van Utrecht 6-5-1908, 
en terug 4-10-1909; IV B 130, van Utrecht 
3-5-1911, en terug 28-10-1911; IV B 158, van 
Utrecht 21-10-1914, naar Nijmegen 7-12-
1915; IV B 188, van Utrecht 15-6-1920, 
naar Oudheusden 19-7-1920.

Christeler, Louis
Gepensioneerd militair
geboren Lausanne, Zwitserland 2 januari 
1842, overleden Maastricht 29 mei 1906
(zoon van Christeler, Johann Franz en 
Ponnaz, Louize Françoise)
militair register Putten: III 612, en III 654, 
van Rotterdam 15-10-1888, naar Harder-
wijk 2-4-1889.

Clabout, Louis François
Gepensioneerd militair
geboren Boulogne, Frankrijk 20 maart 
1853, overleden na 1887
overgenomen uit archief Barneveld, 
 buitenlanders in Barneveld.
Clabout (Clabaut), Louis François, 
 geboren 20 maart 1852 te Boulogne (F), 
ingekomen 12 april 1884 vanuit Putten op 
het adres Kallbr 565; vertrokken 3 juni 
1884 van het adres Kallenbroek 565 naar 
Putten; ingekomen 14 april 1885 vanuit 
Putten op het adres Zwbr 400; vertrok-
ken 5 juli 1885 van het adres V 400 naar 
Putten; ingekomen 31 mei 1886 vanuit 
Putten op het adres Zeumeren 201; 
 vertrokken 20 juli 1886 van Zeumeren 
201 naar Brummen; ingekomen 19 okto-
ber 1886 vanuit Putten op het adres 
 Garderen 10; vertrokken 24 januari 1887 
van G 10 naar Putten; ingekomen op 
5 mei 1887 vanuit Apeldoorn op het 
adres Garderen 81;

militair register Putten: III 397, van Maas-
tricht 19-7-1883, naar Amersfoort 13-10-
1883; III 405, terug in Putten 20-11-1883, 
naar Barneveld 12-4-1884; III 423, terug in 
Putten 6-6-1884, naar Ermelo 14-7-1884; 
III 443, terug in Putten 17-10-1884, naar 
Barneveld 14-4-1885; III 477, terug in Put-
ten 14-7-1885, naar Barneveld 29-5-1886; 
III 528, van Brummen 4-10-1886, naar 
Barneveld 19-10-1886; III 541, terug in Put-
ten 24-1-1887, naar Apeldoorn 8-4-1887.   

Claeijs, François Joseph
Gepensioneerd militair
geboren Rijsel, Frankrijk 22 januari1854, 
overleden Nijmegen 17 februari 1929
militair register Putten: IV C 10, van 
Amsterdam 19-1-1901, naar Apeldoorn 
18-4-1906; IV C 19, van Wageningen 
24-10-1910, naar België 13-12-1912; IV C 28, 
van Arnhem (Bronbeek) 31-1-1914, naar 
Nijmegen 18-11-1914; IV C 33, van Leiden 
17-7-1917, naar Rotterdam 22-4-1919;  
V C 2, van Maastricht 9-3-1928, naar 
 Nijmegen 2-10-1928.  

Cliquennois, August Joseph
Gepensioneerd militair
geboren Hallennes, les Haubourdi, 
Frankrijk 22 september 1824, overleden 
Vught 15 augustus 1889
(zoon van Cliquennois Florentin Joseph 
en Marquilles Rose Joseph)
militair register Putten: III 158, van 
 Harderwijk 13-7-1878, naar Maastricht 
31-3-1882
trouwt Vught 4 februari 1887
Beks, Johanna
geboren Sint-Michielsgestel 4 februari 
1833 overleden Vught 29 oktober 1894
(dochter van Beks, Petrus en van 
 Vessem, Christina).

Couché, Pieter Antonius Hubertus
Gepensioneerd militair, koffiehuishouder
geboren Maastricht 19 mei 1841, overle-
den Rosmalen 18 december 1884
(zoon van Couché, Nicolaas Hubertus en 
Walheer, Maria Ida)
militair register Putten: III 129, van  
 Harderwijk 17-11-1877, terug 29-6-1878; III 
152, terug in Putten 1-7-1878, en weer naar 
Harderwijk 15-4-1879.
trouwt Amsterdam 29 maart 1882
d’Ancona, Sara
Muzikante
geboren Amsterdam 11 maart 1837, 

Afkomstig van en vertrokken naar Maastricht
Gepensioneerde Militairen te Putten
Vervolg van Gens Nostra 2020, jaargang 75, nummer 6 pag. 357
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 overleden Den Haag 9 september 1917
(dochter van d’Ancona, Isac en van de 
Klundert, Elisabeth).

Cousin, Leonardus
Gepensioneerd militair
geboren Breda 10 december 1815, 
 overleden Putten 9 juli 1894
(zoon van Cousin, Maria)
militaire registers: I 174, van Harderwijk 
naar Putten jan. 1862; II 40, van Maas-
tricht naar Putten d.d. 31-1-1862; van 
 Putten naar Barneveld d.d. 1-4-1863.
trouwt Putten 6 juli 1867
Simon, Maria Geertruida
geboren Putten 11 mei 1831,  
overleden Putten 3 juli 1901
(dochter van Simon, Jacob en Kremer, 
Maria Margrieta).

Dejaefre, Nicolas Joseph
Gepensioneerd militair
geboren St Marie, België 18 september 
1845, overleden na 1889
militair register Putten: III 384, 
van Maastricht 7-4-1883, naar België 
31-8-1889.  

Desnoijers, Louis Maurice Sublet 
Danger
Gepensioneerd militair, ziekenoppasser 
O.I.L.
geboren Port Louis, Mauritius 5 mei 1835, 
overleden Mook 28 oktober 1900
(zoon van Desnoijers, Jean Louis en 
 Bolle, Susanna Flore)
militair register Putten: III 617, van 
 Maastricht 19-11-1888, naar Vught 
 1-4-1889; IV D 12, van Luik 8-10-1897, 
naar Luik 15-1-1898.

van Dijck, Theodorus
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 23 december 1868, 
overleden Utrecht 1 april 1945
(zoon van van Dijck, Joannes en van 
Slogteren, Catharina)
militair register Putten: V D 14, van 
Maastricht 26-2-1924, naar Venlo  
4-1-1925.
trouwt Maastricht 19 januari 1916
Engelen, Regina
Ventster
geboren Maastricht 12 juni 1863, 
 overleden na 1945

(dochter van Engelen, Joannes en  
 Bisschops, Anna Maria).

Domstorff, Johan Hendrik
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 7 maart 1867, 
 overleden 26 november 1944
(zoon van Domstorff, Albertus Gerardus 
en de Vries, Maria)
militair register Putten IV D 64, 
 ingekomen van Apeldoorn d.d. 11-8-1915; 
naar Rotterdam d.d. 27-10-1916.
trouwt Moergestel 14 juni 1906
den Decker, Elisabeth Adriana
geboren Aardenburg 13 juli 1872, 
 overleden Vught 12 april 1944
(dochter van den Decker, Johannes 
 Adriaan Waeijhaart en Vorsterman van 
Oijen, Dina Elise Susanna).

van Eimeren, Heinrich
Gepensioneerd militair
geboren Materborn, Duitsland 8 juli 1856   
overleden Maastricht  28 juni 1936
(zoon van van Eimeren, Wilhelm en 
van der Meulen, Elisabeth)
militair register Putten: IV E 29, van 
 Wijchen 2-11-1911, naar Sittard 31-1-1912.

Engelen, Michiel Leonard Lambert
Gepensioneerd militair, fuselier O.I.L.
geboren Maastricht 13 maart 1855, 
 overleden na 1898
(zoon van Engelen Johannes en 
 Beenkens Maria Helena)
militair register Putten: IV E 2, van 
 Harderwijk 30-7-1896, naar Antwerpen 
16-5-1898.

Francke Franciscus
Gepensioneerd militair
geboren Brugge, België 1 november 1823, 
overleden Putten  2 mei 1894
(zoon van Francke, Johannes en van de 
Kerckhove, Maria)
militair register Putten: II 77, van Harder-
wijk 7-4-1863, naar Maastricht 3-10-1863; 
II 163, van Harderwijk 8-7-1867.
trouwt Putten 3 december 1869
Rakhorst, Teunisje
geboren Putten 29 januari 1822, 
 overleden Putten 13 januari 1900
(dochter van Rakhorst, Willem Gijsbert
sen en Bakker, Berendje Lubberts).

de Groot, Cornelis
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 31 mei 1858, 
 overleden Maastricht 16 februari 1928
(zoon van de Groot Albert en de Mazier 
Suzanna)
militair register Putten: IV G 27, van 
Ermelo 20-1-1902, naar Meersen 2-8-1902; 
IV G 50, van Ermelo 4-11-1909, naar Rot-
terdam 11-7-1917; IV G 68, naar Groningen 
13-11-1917; IV G 70, van Groningen 23-2-1918, 
naar Rotterdam 25-2-1918; IV G 81, van 
Maastricht 27-1-1921; V G 5, van Maas-
tricht 27-1-1921, naar Mook 18-10-1921.

van der Herts, Hendrik
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 16 maart 1802
(zoon van van der Herts, Cornelis en 
Gilissen, Maria Ursula)
niet in militair register Putten
trouwt Putten 7 februari 1835   
Wolf, Maria Magdalena  
geboren Veur, gem. Voorburg 15 maart 
1787 
(dochter van Wolf, Johannes en Vermijn, 
Catharina)

Janssens, Petrus
Gepensioneerd militair
geboren Gent, België 3 februari 1824, 
overleden na 1877
militair register Putten: III 68, van 
 Harderwijk  8-7-1876, naar Maastricht 
4-4-1877.    

Keijdeneers, Jean Henry
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 3 december 1819, 
overleden na 1872
(zoon van Keijdeneers, Henricus en 
 Wikken, Barbara)
militair register Putten: II 135, van 
 Harderwijk 2-1-1866, naar Limburg 
29031866; II 199, van Maastricht  
14-7-1869, naar Helmond 28-8-1869; 
naar Luik 18-8-1872.

Krummenacker, Jakob Philipp
Gepensioneerd militair
geboren Bazel, Zwitserland  3 oktober 
1870, overleden  Maastricht na 1919
militair register Putten: V K 47, van  
‘s Gravenhage 1-11-1929, naar Rotterdam 
29-1-1930.    
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Lemaire, Willem
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 131881, overleden na 
1933
(zoon van Lemaire Leonardus en 
 Hendrix Joanna)
militair register Putten: V L 20, ingeko-
men van Amsterdam d.d. 30-7-1924, 
terug naar Amsterdam d.d. 5-9-1924;  
V L 38, ingekomen van ‘s Gravenhage 
31-7-1933.

Mann, Guillaume Henri      
Vergulder, gepensioneerd militair
geboren Amsterdam 1 december 1874, 
overleden Arnhem 27 mei 1938
(zoon van Mann, Wilhelm Elie en 
 Hendriks, Gijsbertjen)
militaire registers Putten: V M 16,  
 ingekomen van Arnhem 14-6-1927, naar 
Maastricht 26-8-1927; V M 19, terug naar 
Putten 24-10-1927, naar Amsterdam 15-11-
1929; V M 26, terug in Putten 7-8-1930.
trouwt Amsterdam 6 augustus 1902
gescheiden Amsterdam 10 maart 1911
Kist de Ruijter, Willemina Hendrika
geboren Amsterdam 19 april 1880 
Amsterdam, overleden Amsterdam15 
augustus 1973
(dochter van Kist de Ruijter, Jacob 
 Daniël en Degger, Willemina Hendrika).

Mathus, Jean Antoine Simeon
Gepensioneerd militair, hoornblazer 
O.I.L.
geboren Mabompré, België 24 maart 
1844, overleden Putten 1 december 1921
militaire registers Putten: III 576, ingeko-
men van Maastricht 18-10-1887, naar 
Barneveld 12-7-1889; III 644, terug in 
 Putten 23-7-1889; IV M 4, naar Utrecht 
8-5-1899; IV M 19, ingekomen van Vught 
19-7-1899; V M 1, vanaf 1-1-1921 in Putten 
woonachtig.    

(van der) Poelen, Simon Hubert
Gepensioneerd militair
geboren Rijsel, Frankrijk 3 april 1823, 
overleden Amersfoort 26 mei 1897
(zoon van (van der) Poelen, Guillaume en 
van der Steen, Catharina)
militair register Putten: II 231, ingekomen 
van Harderwijk 28-11-1870, naar Maas-
tricht 22-4-1871.

Riols, Isara
Gepensioneerd militair
geboren Rimella, Italië 29 oktober 1855, 
overleden na 1885
militair register Putten: III 464, van 
 Harderwijk 15-11-1885, naar Maastricht 
29-9-1885.            

van Rooijen, Wilhelmus
Gepensioneerd militair
geboren ‘s Hertogenbosch 4 juni 1821, 
overleden Oosterhout18 oktober 1891
(zoon van van Rooijen, Jacobus en van 
den Heuvel, Agnes)
militair register Putten: II 282, van Indië 
ingekomen, vertrokken naar Maastricht 
29-3-1873.
trouwt ‘s Hertogenbosch 7 februari 1874
Mieranda, Maria
geboren ‘s Hertogenbosch 29 januri 1829, 
overleden na 1891
(dochter van Mieranda, Carel Jacob en 
van Moser, Maria)

Schons, Peter
Gepensioneerd militair
geboren Trier, Duitsland 22 september 
1846, overleden Nijmegen 21 april 1926.
militair register Putten: IV S 129, van 
 Nijmegen 90801916, naar Maastricht 
7-11-1916; IV S 143, van Wijchen 20-9-1920, 
naar Maastricht.               

Schroders, Hendrik Karel
geboren Maastricht 21 mei 1874, 
 overleden Rotterdam  14 mei 1940
(zoon van Schroders, Hendrik en Nikkel, 
Marianne)
militair register Putten: IV S 126, van 
Wageningen 26-5-1915, naar Leerdam 
26-1-1917; IV S 130, terug in Putten 22-2-
1917, naar Leerdam 17-7-1917; V S 30, van 
Utrecht 15-7-1925, naar Ermelo 19-7-1929.

Schwelschen, Johannes Matheus
Gepensioneerd militair
geboren Maastricht 24 juni 1838, 
 overleden na 1908
(zoon van Schwelschen, Mathijs en 
 Coumans, Catharina Elisabeth)
militair register Putten: IV S 80, van 
Ermelo 2-11-1907, naar Veenhuizen, Norg 
25-7-1908.

Spereizen, Franz Ludwig Barnabas
Gepensioneerd militair
geboren Niederwill, Zwitserland 23 
november 1850, overleden na 1892
militair register Putten: III 229, van 
Maastricht 20-3-1880, naar Utrecht 3-7-
1880.
trouwt circa 1884
van Waardenburg, Francisca
geboren Teeffelen (NB) 13 november 
1864
(dochter van van Waardenburg, Jacobus 
en de Groot, Petronella).  

Stoffel, Auguste
Gepensioneerd militair
geboren Barmen, Duitsland 27 november 
1845, overleden Wychen 2 oktober 1927
(zoon van Stoffel, Auguste en Fanecher, 
Elisabeth)
militair register Putten: III 599, van 
Maastricht 23-6-1888, naar Rheden 
11-10-1888; III 632, terug in Putten 23-4-
1889; IV S 99, van Schijndel 7-8-1909, 
naar Bronbeek 31-12-1909.

Superti, Luigi
Gepensioneerd militair
geboren Italië 10 juni 1845, overleden na 
1885
militair register Putten: III 463, van 
 Harderwijk 15-4-1885, naar Maastricht 
29-9-1885.                 

Tesch, Hermann Friedrich Carl
Gepensioneerd militair
geboren Rathenord, Duitsland 1873, 
overleden Maastricht 8 januari 1916
(zoon van Tesch, Carl en Henschel, 
 Hendrica)
militair register Putten: IV T 24, van Har-
derwijk 28-7-1914, naar Boxtel 1-10-1914.

Theunissen, Gerardus Petrus 
Antonius
Gepensioneerd militair N.O.I.
geboren Maastricht 12 juni 1840, 
 overleden Putten 29 maart 1907
(zoon van Theunissen, Gerardus en 
 Haenen, Maria Anna)
militair register Putten: III 535, van   
‘s Hertogenbosch 30-10-1886, naar 
Ermelo 20-10-1887; IV T 18, ingekomen 
van Wageningen d.d. 1-11-1906.
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Heraldicum Disputationes, jg. 25, 2020-1. P. Donche: Henri 
Michel Delacroix, heraldisch schilder van de koning 1814-1853 
[van Leopold I]; A. Overgaag: Een geheim wapen 3 [van de Brit-
se Security Service]; J-M. van den Eekhout: Jan van Brugge, 
heer van Spiere, en Jan van den Gruuthuyse [levensschetsen 
en wapens van de twee gelijknamige zonen van Lodewijk van 
Brugge en x ca 1455 Margaretha van Borselen]; A.M. Bosters: 
Pieter Stoffels Uyt Mattemburgh (ca. 1560-1627) rentmees-
ter van de Oranjes [uit Nieuw-Vossemeer, overleden kasteel 
Bouvigne bij Breda]; A.C. Zeven: Het verworden van zegels 
met de tijd: van Buchelius (1630) tot Corpus Sigillorum Neer-
landicorum (1925) [veelal overeenstemming tussn beide col-
lecties; merkwaardigerwijs stelt de auteur dat de barensteel 
in een wapen (hier van der Wateringe) op bastaardij zou 
 wijzen]; Disputationes: o.a. HD valt opnieuw in de prijzen [prijs 
prins Alexander de Merode, niet uitgereikt door diens wedu-
we, zoals wordt vermeld, maar door de zuster van de onge-
huwde prins]; Dalfs blauw [bier uit Dalfsen], heraldische tatoe-
ering en heraldische kerstwensen.

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 75, 2020 nr. 429. G. Walte-
nier: La religieuse et l’anarchiste [Zélie Carouy 1851-1923 

en  douard Carouy 1883-1913 
waren’third cousins once remo-
ved’]; J-C. Vermant: Entre Arden-
ne et Gaume, la famille Hénaux 
au comté de Chiny [verv.]; R. 
David: Les familles à jumeaux 
dans le canton de Dour [verv.; tal-
rijke tweelingen onder de naza-
ten van 1. Jean Dehon x 1681 
Anne Noël 2. Pierre Berlemont x 
ca. 1660 Catherine Lejeune en 3. 
Jean Jonas x ca. 1681 Marguerite 
Maire]; G. Waltenier: Dispenses 
matrimoniales … de Hainaut, 

18e siècle [verv. huwelijken te Thieulain, Thieusies, Thoricourt, 
Thuin, Thulin, en Thumaide, met verwantschapschema’s].
 Idem, 2020 nr. 430. Y. D’Hoir: De nakomelingn van Livinus 
Deveylder uit Aalst [gehuwd 1686; parenteel uitgewerkt tot 
ca. 1900; Vinck, De Haeck, Van den Broucke, De Pierre]; 

J-C.  Vermant: Entre Ardenne et Gaume, la famille Hénaux au 
comté de Chiny [verv. takken te Lesve]; J-M. Zimmerman: 
Quelques Belges émigrés en Fance, dans la Marne, aux XIXe 
siècle [ca. 30 gezinnen, in de jaren 1870 gevestigd in de nabij 
Reims gelegen plaatsen Auménancourt, Cormicy en Courcy; 
Brasseur, Blemont, Wassene]; G. Waltenier: Dispenses matri-
moniales … de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Tollem-
beek enTourpes met verwantschapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 51, 2020-2. S. de Groote: Nieuw 
wapenschild Deinze verwijst naar bloedige kruistochten; 
J.  Luyssaert: Van de duustput naar de IJsput in Vosselare; 
A.  Bollaert: Van Lotenhulle tot Vinkt: streekgenoten erecon-
sul in Amerikaanse Moline [lijst van zes personen met bijzon-
derheden; voorgeschiedenis]; E. Vaernewijck: Ad multos 
annos. Een beknopt levensverhaal van broeder Gommarus 
[(1844-1925), broeder en kunstenaar; Doncker, Lomme, van 
Vynckt]; P. Huys: Nevelaar vermoordde Deinse sigarenkoop-
man (1886) [Debbaut (1856-1886), vermoord tussen Tholen en 
Duiveland door de 18-jarige Hendrik Wyngaert uit Nevele, met 
fragment-kwartierstaat]; F. Develtere: Over een uniek en 
onbemind instrument. Het Lovaertorgel van Marialoop (Meu-
lebeke) [maker Leo Lovaert (1802-1872)].
 Idem, 2020-3. Themanummer: Het Land van Nevele in 
 honderd oude familiefoto’s [gerangschikt per dorp, met toe-
lichting bij de foto’s op personen, aanleiding en jaar; enkele 
namen: De Craene, Cnudde, van Ooteghem, van Hoecke, 
Schatteman, Kluyskens, T’Hooft, Luttens-De Brouwer, Loot-
ens, Lievens, De Wulf, De Vlieger, Vandenbrande, De Vogelae-
re].

De Mechelse Genealoog, jg. 43, 2019-5. L. Vervloet, L. Buts: 
Kolveniers Gilde van Itegem [verv.; 1e deel oprichtingsakte 
1688, lijst ondertekenaars (19) met bijzonderheden; histori-
sche voorvallen ; Fijns/Fijnckx (1686-1716), Peeters (1690-
1708), van We(e)senbeeck (1690-1741), Rampart (?-1710), van 
Heerle (1689-1726)]; I. Dockx: Voorvader Laureys Mans was 
schoonbroer van Pieter II Bruegel [via de familie Goddelet, 
met schema]; P. Janssens: Een boze koning [verzameling uit-
spraken van Leopold I invloed verkiezingen en onderwijs tus-
sen 1835 en 1864].

Enkele gebruikte afkortingen
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
Bd. = Band
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)

jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
nr.  = nummer
e.a.  = en anderen (auteurs) 
o.a. = onder andere
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen 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 foto kopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. 
 Tijdschriften worden niet uitgeleend.
De rubriek tijdschriften is verzorgd door het team Tijdschriften, bestaande uit: 
Jos  Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Bert Kamp (België, Luxemburg, 
 Frankrijk) en Rob Dix (Nederland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika en coördinator).
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 Idem, jg. 44, 2020-1. Koekoekskinderen (geen auteur ver-
meld) [1 tot 2 procent per generatie]; E. Nelissen: Inschrijvings-
registers nu online [universiteit Leuven 1425-1797]; De genea-
logie van Pieter Breughel [volgens J.M. Dubois]; L. Vervloet: 
[Misschien heb ik wel een matroos van de VOC in mijn familie 
diverse voorbeelden 18e eeuw uit Lier en Mechelen]; S. Crick: 
Obiits: de heraldische liefdesknoop ontward; L. Vangeel: 
 Oudste grafplaat Rijmenam [van Jan Versweyven x 1629 Anna 
Van den Eynde].
 Idem, jg. 44, 2020-3. A. van der Hoeven: En nog meer 
 opvarenden bij de VOC [Gilloe, Verbist en anderen]; Courant 
geld en wisselgeld [verv.]; Pandemieën in de geschiedenis 
[verschillende pestgolven, Spaanse griep; De schepenakten 
[uitleg bron; van Winckel, van de Venne, Verhaegen, van Eicke]; 
J.M. Debois: Van Paus Alexander VI (Borgia) naar koning Filip I 
van België [met schema’s; diverse verwantschappen in de 
13e-18e graad].

Le Parchemin,  jg. 85, 2020 nr. 445. M. Lupant, C. Pauwels: 
Nouvelle réglementation relative aux armoiries des membres 

de la Maison Royale [besluit uit 
2019; het wapen Saksen, niet 
meer gevoerd sinds 1921, wordt 
weer een onderdeel van de 
wapens van de leden van het 
koninklijk huis]; H. Douxchamps: 
Les quarante familles belges 
les  plus anciennes subsistantes, 
Udekem [stamreeks 17 gen. 15e 
eeuw tot heden; van Eyll, Komo-
rowska]; idem: idem, Vilain XIIII 
[Vilain quatorze; komt van 
wapen spreuk ‘verdien (viertien) 
in hope’; stamreeks 14 gen. 

beginnend met Henry Vilain †1607, burgemeester van Alost, 
afstamming uit het geslacht Gand-Vilain is onzeker]; J-J. van 
Ormelingen: Une crosse pour les prieurs cisterciens de 
Waterschoot à Gand (1650-1796) [religieuze heraldiek]; M. 
 Belvaux: La famille Lenhendrick [uit Melen nabij Luik; drie 
gen. 17e en 18e eeuw; Waucky, Lorent, Pirmez]; S. Decarnières: 
Faux baron, faux espion et escroqueries, la famille des barons 
de Graillet dans la tourmente [Henricus Reeser 1852-1911/18,  
uit Amsterdam, exm. Anna Maria de Graillet, noemde zich in 
Frankrijk baron de Graillet, 15 keer veroordeld als oplichter].
 Idem, 2020 nr. 446. M. Belvaux: La famille de Quebedo 
[genealogie Belgische officiersfamilie, oudste: Joseph de 
Quebedo 1791-1870 uit Salamanca; in 1981 uitgestorven]; 
H. Douxchamps: Les quarante familles belges les plus ancien-
nes subsistantes, Voorst (tot Voorst) [uit het geslacht van 
Heeckeren; stamreeks van de Nederlandse en de Belgische 
tak, 20 gen.]; D. de Kerckhove dit van der Varent: Le profes-
seur Nicolas-Gisbert Fossion (1811-1879) et sa famille [hoog-
leraar geneeskunde; genealogie Fossion, 10 gen., ca. 1700-20e 

eeuw]; Marquis de Trazegnies: Herzelles: Correspondance 
diplomatique [keuze uit de correspondentie van Ambroise- 
Joseph Markies van Herzeele 1680-1759, diplomaat in dienst 
van Maria Theresia; o.a. over Theodor von Neuhof, in 1736 eni-
ge maanden koning van Corsica]; J-J. van Ormelingen: Nos 
beaux ex-libris, Baron Firmin van den Bosch  [1864-1947, jurist 
in Egypte, kwst. t/m nr. 15]; M. Belvaux: Nos beaux objets 
armoriés. Quelques souvenirs héraldiques des familles 
Zaman et d’Huart; M. Belvaux: Nos beaux portraits. Thérèse 
Lamarche (1881-1974)  [1881-1974;  x 1900 baron Dieudonné 
Ancion].
 Idem, 2020 nr. 447. J-F. Houtard: La famille de De Keule
neer originaire de Laeken [genealogie, 13 gen., ca 1600- heden; 
landbouwers en kwekers, later ook stukadoors. Architect 
François De K. bouwde voor de wereldtentoonstelling in 
 Brussel, x 1949 Marie Jeanne De Naeyer, haar stamreeks. Hun 
jongere zoon Eric *1952, president van de Vrije Universiteit in 
Brussel, in 2008 verheven tot baron (individuele titel) x 1984 
Françoise Blouard, genealogie 10 gen.]; H. Douxchamps: Les 
quarante familles belges les plus anciennes subsistantes, 
Waha [geslacht uit het Luikse, sinds ca. 1300, stamreeks 
21  gen. van de nog bloeiende tak (van de baronnen) de Waha 
 Baillonville; de Trina, Brant, Draeck]; C. Pauwels: Armoiries de 
Lode van Hecke, 31e évêque de Gand [febr. 2020,*1950]; 
M.  Belvaux: Généalogie de la famille (de) Wacken, de 
Saint-Hubert à Vienne; La famille Ambrosy [Matthieu Wac-
ken, 1731-1807, rechter onder het Oostenrijkse bewind, huwde 
1761 te Saint-Hubert Marie-Catherine Ambrosy; hun zoon nam 
als jurist deel aan het Wener Congres, in 1823 verheven tot 
baron; uitgestorven 1863; Gourcy de Droitaumont, Wald-
stein-Wartenberg, Thomassin]; M. Belvaux: Nos beaux ex- 
libris, du Faing comte de Hasselt et baron de Jamoigne [van 
Philippe François du Faing + 1680 of van één van zijn twee 
zoons]; vragenrubriek: antwoord de Rouveroy à Verlaine 
[genealogie, 5 gen. 16e-17e eeuw].

De Rode Leeuw, jg. 51, 2020-3. B. Stoffels: In memoriam Thieu 
Kunnen [(1951-2020), met kwartierstaat 62 kwn.; Janssen, 
Broens, Creemers, Segers, Gorissen]; K. Booten, T. Schalen-
borgh: De hoofdgeldbelasting en bevolking in Riksingen en 
Gelinden in de tweede helft van de 18e eeuw [bronbeschrij-
ving; lijst gemeentenaren met bijzonderheden 1763; Nartus, 
Sovreijns, Moens, Partoens, Caproens, Jans, Vanherck, Swen-
nen]; D. Purnal: Het mysterie achter Jan Purnal (1681-1712) [uit 
Montenaken; overleden te Heeze, vermoedelijk teut, laat 
kapitaal na in Bloemendaal (bij Haarlem)]; M. Kuyckx: De fami-
lie Kuyckx en aanverwanten [tientallen schrijfvarianten!, lijst 
aanverwant families]; J. Maenen: Zonen van de familie Mae-
nen-Nijs uit Zutendaal in dienst van het Franse leger tijdens 
het ancien régime [vijf personen, met bijzonderheden]; T. 
Schalenborgh: Limburgse burgers als slachtoffers van de 
‘Groote Oorlog’ (7) [verv.]; Allem@@l digit@@l: Nieuwe rege-
ling voor raadpleging akten burgerlijke stand.
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Stamboom & Familie, 2018. Uitgave van de Roularta Media 
Group in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen. 
Uiterst nuttige handleiding met honderden concrete tips over 
genealogiebeoefening, archieven, bronnen, weetjes en ach-
tergrondinformatie op aantrekkelijke en handzame manier 
gepresenteerd.

Vlaamse Stam, jg. 56, 2020-2. Dossier: muziek. M. Larmuseau: 
Verborgen in het DNA (32): Namen geven op een vergeten 

kerkhof [archeologisch-genetisch 
onderzoeksproject; pilots: Qubec 
en St. Truiden]; P. Eyckerman: 
Muziek op de foto [portretfoto’s 
vóór WOI, analyse carte-de- 
visite formaat, kabinetformaat, 
postkaarten en andere formaten]; 
J. Roelstraete: Muzikale ont-
moetingen [Herman Roelstraete 
(1925-1985); Jacob van der Vaet 
(1530-1567); fam. Pevernage/
Bever nage, 7 gen., 1551-1815]; J. 
Vandeghinste: Pieter Vanderg

hinste musicus (1789-1862); K. Descheemaeker: Er zit muziek 
in... Het archief van Harmonie Les Bons Vivants (Wettere, 
1804-...) in Liberas [historie van de harmonie, ontwikkeling 
harmoniewezen]; M. van den Cloot: Pierre de Geyter, compo-
nist van de Internationale [(1848-1932), familie, verhuizing 
naar Frankrijk, herkomst familienaam, auteursrecht, kleine 
kwartierstaat]; J. Dewilde: Musiceren en componeren van 
vader op zoon: muzikale dynastieën uit onze contreien 
[16e-20e eeuw; Barbe, Fiocco, Tobi, Hanssens, Benoit, Tinel, 
van Durme]; W. Devoldere: Lionel ‘Tamboer’ Bauwens, markt- 
en volkszanger (1892-1974); R. Debbaut: De muzikale tak van 
de familie Duysburgh [13 gen., 1525-1964; Schauteet, Pyf-
feroen, Maenhout; de voornaam Marie als jongensnaam(!), uit-
gelicht: koorleider Joseph Duysburgh, componist Florestan 
Duysburgh (gehuwd met Regina Maria Meyer uit Schiedam, 
*1877)]; A. Coucke: Huwelijkscontracten in de Brugse protocol-
len van de klerken van de Vierschaar (3) [verv.; bijna 200 con-
tracten, 1562-1583; akten on-line raadpleegbaar op www.
archiefbankbrugge.be]; P. Donche: Het ‘Heraldisch Fonds’ in 
het Algemeen Rijksarchief [historie en inhoud van dit fonds; 
bevat meer dan alleen heraldiek in enge zin, onder andere 
afschriften uit de in WOII resp. WOI verloren gegane paro-
chieregisters uit Doornik en Ieper!]; L. Claus: Antwerpse kop-
pen [kwartierstaten (31 kwn.) van: Walter van den Bergh 
(1909-1982), directeur van de Zoo; Max Wildiers (1904-1996), 
theoloog en wijsgeer; Lodewijk De Barsée (1914-1990), archi-
tect]; M. Martelé: RootsTech, London 2019 (2) [verv.; verslag 
kleine lezingen waarin opsporen in brede internationale 
 context werd geplaatst, o.a. Digital Resources for Welsh 
Research, Digital Collections at the British Library, 5 Tips for 
finding Female Ancestors, Kerkarchief (in Duitsland), Austro- 
Hungarian, Russian, Prussian? No – Polish!, Transmigration 
through Britain].

Westhoek, jg. 36, 2020-1. P. Donche: De familie van Pollinchove 
in de kasselrij Veurne, te Westouter, Doornik en Douai (1) [met 
wapenbeschrijvingen; vroege vermeldingen 1171-1567; genea-
logie 7 gen., 1365-1785; Zannekin, van den Beleke, van Cadsant, 
van Heule, van Crequy, van Haveskercke, van Uytkercke, van 
den Berghe, Knibbe]; M. Vandekasteele: Het leengoed van de 
proost van Voormezele in Langemark anno 1559 [overzicht 
goederen en ligging]; N. Boussemaere: Getuigenverhoren van 
personen verdacht van heresie anno 1561 [heresie=calvinis-
ten; overzicht beschuldigden en 11 getuigenverhoren]; A. Pre-
neel: Criminele vonnissen van de baljuw en schepenen van de 
Zaal en Kasselrij Ieper, 1568-1572 [99 gevonnisten, beknopt 
uitgewerkt; Cappron, Boulet, Perse, van Yseghem, Bollaert, 
Du Gardyn, Bocxstale]; A. Preneel: Veroordeelt tot de galeien 
1569 [drie veroordeelden; toelichting op transport].

Duitsland/Oost-Europa

An Niers und Kendel [Goch e.o.], 2020 nr. 64. H.-J. Koepp: 
Geschichte der Weberei und des Tuchhandels von Goch [Wül-

lenamt-reglementen; uit Brugge; 
bond uit 1142 met Wesel, Xanten 
Rees en Emmerich; gilde van St. 
Severus; statuten; belastingen 
voor de graven van Geldern, 
 vanaf 1357 voor de stad; ook ver-
koop in Den Bosch; Hanze met 
Nijmegen, Roermond, Duisburg; 
Lombarden voor het geld; na 
1478 terugloop; armenzorg: J. 
Geirlix’ huis in 1455 geschonken, 
van Boikweit, Liebfrauenbruder-
schaft; concurrentie van Enge-
land in 1535; tractaat van Venlo in 

1560; Brüns, Bosman, Jahmans, Heukelum en Coenen, na de 
industrialisering Schlüpers; opbloei; beunhazen; linnenweven; 
van Wyck, vlas uit Pfalzdorf; edict van 1752: verbod voor 
Joden; na godsdienstoorlogen vooral naar Haarlem gevlucht; 
zijdenwevers en -schilders; Blesting; Willert, Zangs, Bartmann- 
Oldenkott, Lindenkott, Lindner, Weygand, Boos en Buchinger]; 
In.Memoriam F. Gommers.

Archiv für Familiengeschichtsforschung [AfF], jg. 23, 2019-2. 
A. Fülling: Familie Kirschbaum zu Unnersberg [en Solingen, 
vanaf 1441; stamboom 6 gen. 1623-1874; Soeter, Melchiors, ter 
Heerbrüggen, Erkenswijk, ten Bergh, Wortmann, Klein, 
Weyersberg]; H. Kühn: Das Stammbuch von Johann Christian 
Schnitter (1688-1741) [door raadsleden uit Zittau; Michael, 
Richter; verwantschapsschema Schnitter, Stoll, Nesen, von 
Hartig, Kaps, Gerber, Mirus]; E.L. Abresch: Woher kam der 
Obristleutnant Friedrich Reineck, genannt Fuchs? [Fuchs, 
Düsberg, Koch].
 Idem, 2019-3. W. Schiller: Johann Carl Gotthelf Rochlitzer - 
Namenspatron einer Schule in Freiberg/Sachsen [1774-1848, 
uit Reichenau; Walther, Wegerich]; O. Volk: Für Kaiser, Volk und 
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Vaterland. Gefallenenlisten W.O. I [193 uit Alsfeld, deel 1 met 
bijzonderheden: Baumann, Hoelscher, Flörsheim, Strauhs, Hill 
t/m Mädel].

Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde 
[BLF], jg. 83, 2020. B. Humburger: Vorsicht Fälschung! Oder: 
Was hat Adelheid von/d‘ Albon mit Eugen Roth zu tun? [1310 
Hr. II. Herwart? Niets. Verkeerde bron]; M. Teuber: Die väter-
liche Ahnenreihe des Rudolph Moshammer [Nordheim, Stein-
leitner, Spingruber, Fantenbergerin, Tuffentsamer, Waitzen-
hofer, Hüttinger,  Ziegler]; A. Mayr: Vom Hüterhaus in die Neue 
Welt [uit Untermauerbach; Riedmair]; A. Mayr: Hüter im Raum 
Aichach/Altomünster [in Arnbach, Obermauerbach, Ober-
schneitbach]; B. Binder: Von Mühlenbesitzern, Posthaltern 
und Widerstandkämpfern …Familie Obermüller [20 molens, 
Reschauer, Mader, Kinateder, Segl, Niederleuthner, Hamm, 
Peppel]; W. Killinger: Die Killinger aus dem Bayerischen Wald 
[o.a. uit Schöllnach, Grattersdorf,  Osterhofen, Auerbach, Klei-
narmschlag, Lohr am Main, Daxstein-Grafenhütt en de Oberp-
falz; Kilian, Enstetter, Winter, Patzinger]; M.J. Kraus: Die 
Ahnen der Braumeisterstochter Maria Magdalena Golling 
Gruber [Hafner, Mayr, Lapperger, Soller, Sperger, Holmer]; G. 
Paulus, A. Probst: Raritäten aus der Sterbebildersammlung  
des BLF [Braun, Berler, Heigemair, Janker, Aschböck, Gruber, 
Vöhmisch, Schmaus, Starnecker]; naamregister.
 Idem, Informationsblatt BLF 2020-2. Die neuen Bibliothe-
ken in Augsburg und München.

Blätter für fränkische Familienkunde [BFFK, GFF], Bd. 43, 
2020. K. Reider: Von Ungarn nach Franken. Türken im reichs-

städtischen Nürnberger Militär 
um 1700 [Beutetürken, vaak als 
dopelingen: Chiau, Sipah, Hussin, 
Hamos, Mustapha en Christian; 
Breittenbach, Dillmann, Schmied-
lein; Hainsmann, Nesen, Vogel]; T. 
Kruk, A. Flurschütz da Cruz: Ob 
Otto Conrad Wiese, Thurmer uff 
Blasenburg, gewillet seij [subsi-
dietroepen, o.a. Brandenburg- 
Bayreuth met Venetië; verdrag 
met carnaval 1687; correspon-
dentie met v. Machwitz; mon-

sterrollen uit 1693/1694; Schönpfluck, Keland, Hertel, Grass, 
Eckheslein, Danioseran, v. Severen]; G. Seibold: Was ein Stu-
dentenstammbuch zu erzählen weiss. Das Album des Nürn-
berger Patriziers Gabriel Harsdörffer (1610-1659) [vaak in uni-
versiteit Marburg, ook in Leiden; v. Schönberg, v. Wallenrodt, 
Pflugk, v. Rechlingen, Rulant uit Aachen; Welser, Simier, v. 
Wimpfen]; J. König: Quellen zum Nürnberger Friedhofswesen 
[bronnen uit het LKA: Kirchenpflegeamt, Kirchnereien, 
 Konvertitenamt, Leichenjournale, Grabbriefregister van 1581; 
Rechnungen, Sachakten: diefstallen; Kirchenstuhlbücher (zit-
plaatsen vererfden in vrouwelijke lijn]; U. Parr: Die Familie 
Wertheimer aus Prichsenstadt in Unterfranken [Joodse Opti-

kus Lippmann Wolf, Pfeiffer, Stern, Kunstadt, Mey, Neumann, 
Aylwin/Eilwyn, Oberndorfer, Theilemann, Ehrenstein]; A. 
Umlauf: Die Bewohner des Oberamtes Zeil im Hochstift 
 Bamberg met Ebersberg, Ziegelanger, Schmachtenberg en 
Steinbach van 1595-1750 [uit Huldigungslisten; Fuchs von 
Dornheim, Voit; naamlijsten uit Wörth, Knetzgau, Sand en Zell: 
Abenberger-Züllich]; M. Petsch: Die Brauerei Petsch in Kulm-
bach [Hering, Sandler, Meussdörffer, Pöhlmann, Rückdeschel, 
Scheissing, Planck, Eulefeld]; P. Engel: Die Vorfahren Feuer
lein meiner Frau Karin, geb. Ulmer [wapens; barbiers en domi-
nees; Wachsmann, Walther, Zenner]; G. Beck: Die Exulanten-
familien Doppelbauer und Haussner in Dornstadt bei 
Oettingen [uit Kaldenbach; Hintermeyer, Kenzer]; Orts- und 
Personenregister.
 Idem, Mitteilungen GFF, 2020 nr. 61. Digitalisate KB, ruim 
640.000 scans; OFB Winterhausen.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN/BGG 
Roter Adler], jg. 15, 2020-2. A. Häring: Nachfahren des Kantors 
und Musikdirektors Michael Polack zu Bernau [verv.; Scholl, 
Schluer, Mendo, Fricke, Hentze, Büttner, Rieser, Wegener, 
Soltmann, Kluge, Blankenburg, Grassow, Hamann, Lypner, 
Finkke, Tietz]; J. Biermann-Volke: Von Ketzin bis Knoblauch. 
Was ist ein devastiertes Dorf? [verlaten]; M. Nowak: Die 
Suche nach meinem Grossonkel Willi Lehmann und die Lös-
ung, an die keiner mehr glaubte [Rebbel, gest. in Champigny- 
St. André (Fr.)].

Computergenealogie [Compgen], jg. 35, 2020-1. Themanum-
mer Verwandtschaftsrecht. H. Hungerige: Im Dschungel der 

Verwandtschatfsgrade [Was ist 
Verwandtschaft?; juridisch en 
biologisch, kerkelijk; schema‘s]; 
H. Hungerige: Was ist ein ‚second 
cousin twice removed‘? [Engelse 
en Latijnse termen]; H. Hungeri-
ge: Die Ahnentafel als Ahnen-
netz [huwelijken van verwanten]; 
D. Reuter: Family Tree Maker 
spricht wieder Deutsch; ‘Juden 
im Deutschen Reich’ - Eine 
genealogische Datenbank; G. 
Drop: Vor 100 Jahren Volksab-

stimmungen in Schleswig [noordelijk deel naar Denemarken].
 Idem, 2020-2. Themanummer Daten Ordnen mit genealo-
gischer Farbmarkierung. D. Reuter: Das genealogische Farb-
system. Das farbbasierte Ablagesysteem [kleur als hulpmid-
del om bestanden en documenten te ordenen]; D. Reuter, 
B.  Riechey: Das genealogische Farbsystem fürs Festplat-
tenarchiv; D. Reuter: Farbmarkierungen in genealogischer 
Software; Kurzmeldungen: Zivilstandsregister 1808/10-1814 
im Nordwesten; Verlustkartei des Zweiten Weltkriegs online 
[kostenpflichtig bei Ancestry!]; D. Reuter: Die 3-2-1 Regel 
[optimale Datensicherung].
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Deutsches Familienarchiv [DFA], Bd. 162, 2020. Herbert Leu-
be: Familie Leube aus Altenburg und Gera [327 pagina‘s; vanaf 
15e eeuw; uit Thüringen, Saksen en Franken/Württemberg; 
veel dominees; Luben/Liepein/Law/Lauwe/ von Leypen; 
Seyler, Schonich, Kühn, Fellenberg, Pezold, Debel/Töpel, Hen-
nebergk, Mezger, Mair, Müzel, Rittmann, von Burkhardt, 
Strecker, Uhland, Dorner, Wucherer, Ceutzscher, Kresz, Keijser, 
Adelmann, Peisel, Schuhmann, Leihss/Keil, Mohrmann, Vogt, 
Hartung, Scholl, Ströhle].
 Idem, Bd. 163: nog niet verschenen.
 Idem, Bd. 164, 2020. P. Gleissner: Gleissner und Apelt/
Opel Teil II. Die Vorfahren der Susanna Ruth Gleissner geb. 
Apelt 1916-2000. Leuba-Görlitz-Böblingen; 503 pag. [een exu-
lantenfamilie uit Bohemen met o.a. Anders, Arlt, Bärsch/
Beers/Persch, Bartsch, Burghardt, Brockelt, Engelmann, För-
ster, Hamann, Hänsch, Hänsel, Hoffmann, Kiessling, Korselt, 
Kretschmer, Lehmann, Maucke, Michel, Neumann, Richter, 
Rolle, Zimmermann].

Der EisenbahnerGenealoge [BSW], jg. 47, Bd. 8 nr. 9, 2020. G. 
Reiss: Das reformatorische Zeitalter in der Oberpfalz [vanaf 
de renaissance; 1554 alle pastoors weg]; D. Schaefer: Perso-
nenblatt für Philipp ‚Christian‘ Schäfer [1843-1879; uitvindin-
gen; Grohe, Storck, Ilse; Scharpf]; W. Diener: Meine genealogi-
sche Hompage; D. Leusche: Vorfahren der Familie Piernicki 
zur Komponistenfamilie Händel festgestellt [Hoff, Stecher, 
Theuerjahr, Rust, Beichling x Händel]; B. Gerloff: Der Krieg 
1870/71 – Zufall oder Notwendigkeit?; M. Berndt: Die frühere 
Gemeinde Haaren und ihre Eisenbahnstation [nu Aachen; met 
spoormannen Breuer- Tetzlaff]; corr. Jabke x Schulz.

Familie und Geschichte [Sächsisch-thüringischen Raum], jg. 
29, 2020-1/2. W. Schiller: Die Vorfahren des Pfarrers Martin 

Stephan, seiner Ehefrau Juliane 
Adelheid Knöbel und seiner 
treue Anhängerin Louise Günther 
 [Altlutheraner; naar USA; Stie-
pan, Haberfeld, Klor]; G. Kriepen-
dorf: Ahnen der Eheleute Karl 
Fr.  Bern hard Kleinschmidt und 
Natalie Caroline Balédent [Engler, 
 Gschwend, Weise, Schultze, Bec-
ker, Francke, met naamregister 
en lijst bronnen]; M. Rödenbeck, 
H. Roedenbeck: Ratsprotokolle 
und andere Zwickauer Dokumen-

te zu Bürgermeister J. Hölzel (gest. 1732) und dessen Schwie-
gersohn (...) [Vogel, Weise, Schrecken, Seebald, Wagner, 
 Ferber, Kirsch, Zeitler]; K. Weidenbruch: Ein Giftmord im 
 Kirchspiel Saara bei Altenburg [1827; M.Kluge vergiftigde zijn 
vrouw S. Petzold; Flemig]; U. Bauer: Meine Stilpner-Vorfahren 
[uit Krumhermersdorf; Öhm].

Die Funzel [WGfF Bergisches Land], 2020 nr. 101. Jubileum-
nummer 40 jaar [logo’s, besturen];
 Idem, 2020 nr. 102. I. von Eynern: Der Sattelhof Einern und 
die Familien von Eynern [vanaf 1020 in het Wuppertal; abdij 
Werden; op’m Berge, Hartlieffs-, Timmermanns-, Mittel- en 
Lahmburg Gut; met wapenafb.; Wolff, Egeldicks, Freiligrath].

Der Herold, jg. 63, 2020-1/2. E. Henning: Genealogie - heute 
[overzicht, ook genenonderzoek]; P. Teuthorn: Stephan 
Teuthorn. Rektor der Domschule zu Riga 1580-1615 [uit Fran-
kenhausen in Thüringen; godsdienststrijd; kalenderoproer]; 
L.A. Severin: Die Jutrzenka von Morgenstern auf Wendich Sil-
kow (Kreis Stolp) und Groch (Kreis Thorn) [Gendrecka, von 
Baer, Kortmann, Raschke]; H. Nickel: Die Gutenbergbibel, 
Sachsen und Berlin [herkomst]; R. Geike: Kampf der Symbole 
auf einem Geldschein des Iran [overstempeld na revolutie]; 
herdenking 150 jarig bestaan.

Hessische Familienkunde (HFK) Band 43, 2020-1. C. Regner: 
Grabstein-Geschichten: Der alte Bingener Friedhof (4) [verv.; 
Puricelli x Wirtz, Utsch, Marhofer, Doll, Baum, Feyen x Reg-
nier]; L. von Lehsten: Die Vorfahren der Isabella Clara Eugene 
de la Serra, Princess de Nassau [de Montaut, von Sybricht 
von der Nuwerbourg, Lagarrigue de Miraumont,von Sponheim 
gen. Bacharach, von Wolckringen, von Elter], J. Kaldenbach: 
Gelegenheitsfunde in Holland [Carriere, Kersting, Holm, Her-
bert, Hahn]; P. Biemans: Kolb/Kolp huwt Nijmegen 1801 René 
Maizarac [vraag]; OFB Altenritte.

Hessische Genealogie [Darmstadt e.o./HfV]: Index en regis-
ter jg. 2 (2019).
 Idem, jg. 3, 2020-1. Th. Krä-
mer: Die Schäferfamilie Kempf 
im Odenwald und in der Kurp-
falz [3 gen., 1675-1758; Haag, 
Klingler, Halckenhäuser, Wach
tel, Jährling, Seibert, Bollwein, 
Hannewald]; G. Fuchs: Über-
raschungen in der Pfarrerfami-
lie Künreich [verv.; lijkpredicatie 
van 67 pagina’s; Strahm, Ruper
ti, Keydel, von Stein-Steinrück; 
in 1675 werd Wüstensachsen 
weer Rooms; von Ebersberg, 
von Hagen, Jüngert, Zehnert, Seifert, Astrod]; O. Brückel: 
Oberbergmeister Johann Heinrich Jung [eerste mijnbouwon-
dernemer aan de Sieg, Dill en Lahn; met twee verwantschaps-
schema‘s over 4 gen.; Schlooss, Stilling, Kutschauer, von Laf-
fert met de Hollandstollen, Wurmbach, Reifenrath, Stähler, 
Beuys, Conrad, Vogel, Herwig, Jebsen]; H. Banse: Hurenkinder 
in den KB Michelstadt (1) [1625-1755; vaak jong gestorven of 
vermoord; alleen moeder werd veroordeeld; Gebhardt, 
Crantz, Götz, Keyser, Engel, Haag, Obester, Gretz, Ramig, 
Crinkmann, Straub, Rexroth, Kumerell, Herold, Gottwald 
(incest)].   
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 Idem, 2020-2. P. Benz: Freiherr Emil von SenarclensGrancy 
(1835-1919) [Gravelius, ongehuwd; doop in Arheiligen, erkend 
na 18 jaar in 1853]; H. Banse: Hurenkinder in den KB des 18. Jh. 
in Michelstadt (2) [verv.; Nobis, Hartmännin onthoofd, Schild, 
Ehrhardin, Gebhard, Lehrs, Bassler, Trumpfheller, Rath, v. 
Krohn, Hildebrands-Stumpf, Creutz-Geists]; B. Greiner: Wal-
ter von Bodeckers Reise nach Amerika [1902; naar Colombia, 
Panama en Mexico; brieven; 12 gen., 1524-1969; Koch, 
Assmuth, Wien, Glomp]; P. Ramge: Leopold Heinrich Pfeil - 
Goethes Hauslehrer und angeheirateter Vetter [vader Mund-
koch in Butzbach; leraar Frans, Latijn en Grieks; verwant-
schapsschema 4 gen., 1633-1835; Gotthold, Walther, 
Wallacher, Goethe, Jongsma]; M. Bossler: Der berühmte 
Sturm- und Drang-Dichter Friedrich Maximilian von Klinger 
aus Frankfurt; recensie van ‚Hessinnen, 50 Lebenswege‘ door 
S. Zibell.

Informationsdienst ASF [Saarländische Familienkunde], 216, 
3-2020. R. Geiger: Das Kreuz mit dem Namen [Helena 
Demuth/Kreutz uit St. Wendel; kind van Karl Marx?; Malde-
ner]; M. Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern der gräf-
lichen Regierung zu Saarbrücken [verv.; 1724; Heymann, Hoff
mann, Gottlieb, Huber, Bonhomme].

Königsberger Bürgerbrief, 2020 nr. 95. L. Grimoni: Das könig-
liche Waisenhaus [300 jaar oud; Schultheiss von Unfried]; 
J.  Pekull: Die ehemalige Reichsstrasse No. 1 [vanaf Aken]; 
L.  Grimoni: Das Altstädtische und das Kneiphöfsche Gymna-
sium [de oudste; in 1923 gefuseerd]; L. Grimoni: Lovis Corinth 
und sein Triptychon ‘Golgotha’; J. Pekull: Der Architekt Fried-
rich Heitmann [exm. Vogelsang]; E. Neumann-von Meding: 
Johann Friedrich Koenig (1798-1865) [professor Gymnasium; 
Hamann]; V. Napierski: Die Königsberger Diakonissen der 
Barmherzigkeit [verv.; met veel filialen]; L. Grimoni: Neu 
geschaffen: Die 4 Porträtköpfe an der Burgschule [Koperni-
kus, Kant, Herder en Corinth, die in 1925 in Zandvoort stierf]; 
L. Grimoni: Nikolaus von Jeroschin - Chronik des Preussenlan-
des [2. Chronist des Deutschordens; 14e eeuw].

Mitteilungen [Verein für mecklenburgische Familien- und Per-
sonengeschichte/MFP], 2020 nr. 45. G. Ruickoldt, R. Tarnow: 
Rudolf Tarnow - ein Parchimer Jung… [uit Pütt; met kwartier-
staat: Bruns, Pingel, Voss  Schepler, Welzin, Willbrandt, Rose-

nau]; W. Kaelcke: Luthers Schütz-
ling [M. Roloff uit Klein 
Quassow]; D. Schäfer: Das Cal
sow’sche Epitaph in der Kirche 
zu Hohenkirchen [pachter bij von 
Bissendorf; Bade, Kreplin]; D. 
Zeh: Schicksal eines vermissten 
Poelers nach 137 Jahren aufge-
klärt [naar Amerika; Röpcke/
Ropke, Becker, Jörss, Schwartz, 
le Poidevin]; M. Colombe: 
Suchanzeige Grosse [Neubert]; 

D. Schäfer: Das Metelmann- Archiv [schenking; uit Alt Gaarz]; 
D. Schäfer: Von Admannshagen nach Byzanz [Barten, Radloff, 
von Pflugk].
 Idem, MFP  Sonderpublikation 5: A. Parlow: Geschichter 
des Kirchspiels Basse und aller eingepfarrten Ortschaften: 
[aanvullingen op het OFB; Beschrijving vanaf 1364, met 
Duckwitz, Gottesgabe, Lühburg, Nustrow, Samow, Strietfeld, 
Woltow, Wilhelminendorf en Wilhelmshof: von Bassewitz 
naamgevers; von Moltke, Koch, Schepler, von Behr, von Polier, 
von Olivet, von Werle, von Halberstadt, von Schack; lijst 16 
dominees vanaf 1541; de gebouwen; emigranten: Arends-Witt; 
gevallenen en vermisten W.O. 1; naamregister.

Mitteilungen der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadt
geschichte 2020-96. Aus den Lebenserinnerungen von Pastor 
Detlef Juhl [1883-1954, 100 pag., goed tijdsbeeld; leerlooiers; 
Ketelsen, Bierling, Paulig, Keck, Sieck, Twiehaus, Bönck, 
 Thedens, Elderling, Blickensdörfer].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien
kunde [WGFF], jg. 108, 2020-5. H.-U. Osmann: Familie Franzen 
im Stift Rellinghausen  (1) [adellijk damesklooster; heksen 
1551; 6 gen., ca. 1585-1811; Seumann, Greve, Hoffstadt]; W. Nol-
ten: Rolduc und der Abt Petrus Melchior von der Stegh [von 
Saffenberg]; P. Knichel: Peter Knichel, der Auswanderer - ein 
Leben in zwei Welten [uit Ravengiersburg, naar USA, soldaat; 
Knöchel, Mosel].
 Idem, 2020-6. H. Osmann: Familie Franzen im Stift Rel-
linghausen [verv.; wapen; Köhler gen. Volcke, Osmann, Bönner, 
Wölting, Brauns, Heimeshoff, Worring gen. Feldmann, Kirch-
feld]; M. Frauenberger: Historischer Rückblick auf die Pfarrei 
Beulich bij Münstermaifeld, met Morshausen [Zinsregister 
1480-1641 van o.a. Herrschaft Sevenich; met lijfeigenen; Geiss, 
Conmanss, Becker, Kremers, Lenz/Lorenz]; L. Müller- Westphal: 
Wappen und Hausmarken bürgerlicher und bäuer licher Fami-
lien nach Originalquelle (19) [verv.; Baur/Bour, Collmann, 
 Bremen, Driess, Froitzheim, Judden/Jüdden, Floeren, Heister, 
Nagel, Naass, Schomus, Strerath, Udenheimer,  Wilhelm/
Willms].
 Idem, 2020-7. J.-W. Euwens: gekreuzte Klingen. Zur Vita 
und den Familienverhältnissen des Grevenbroicher Bürger-
meisters Fedor von Goldammer (1809-1862) [von Duherrn, 
Tschernitz, Spickernagel, Quack]; G. Remmet: Das Findelkind 
von Sponsheim. Vom Sposheimer Acker nach New York [C. 
Hanfacker]; M. Degenhard: Liste der Höchstbesteuerten des 
Kantons Düsseldorf 1812 [100 man; Baron de Kylmann was de 
rijkste].

Mitteilungsblatt [Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin-
gen/AGT], jg. 32, 2019-123. E. Hubrich: AL/ 32 kwartieren: N. 
Hubrich geb. Heil  [Jung, Peter, Weisheit, Holland-Moritz, 
Stade, Lust]; B. Hoffmann, A. Zerbst: Die Familie des Martin 
Zerbst (1606-1689) [aanvulling; uit Eisenach; Roth, Schrader]; 
W. Faber: Das Seelenregister der Pfarrei Schmiedefeld von 
1699 [naamlijst met gezin,  geloof en eigenschappen: Seyf
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farth is sittsam und nahrhaft; 
von der Wieth, Unger, Francke, 
Gräffe, Heintze, Liebmann, Lei-
be]; B. Hoffmann: Die Hochzeit-
sordnung der Stadt Ohrdruf aus 
1592 [von Pyrmont und Spiegel-
berg, von Honstein zu Kletten-
berg]; J. Keyssner: Auszüge aus 
den Sell’schen Büchern (16): Olp 
[Brauel, Schramm, Hattenbach, 
Krantz, Pfnör, Cäsar, Witthauer, 
Zütterich]; idem (17): Glass [Hof-

mann, Müller, Steinmann, Breithaupt, Kessler, Bechmann]; 
idem (18): Gassert [Schubert, Schnapp, Schmidt, Widder, Rein-
hardt]; idem (19): (von) Gerstenberger [Teithorn, Neucke, Butt-
städt, Schade, Goldstein, Ilgen, Stenger, Stiede]; corr. Ritter; 
Geschlechter in Erfurt.
 Idem, 2019-124. H. Ulle: Familienwappen in Thüringer 
 Kommunalwappen (7) [verv; von Ziegelheim, von Calowitz, 
Waldenburg, von Thumshirn, von Starkenberg, von Tegkwitz, 
von Devin]; B. Hoffmann: Ordnung im Herzogtum Gotha bei 
Verlöbnissen, Hochzeiten, Kindtaufen, Begräbnissen und 
 Trauern anno 1778 [48 minutieuze paragrafen]; H. Richard: 
Louis Spohr [1784-1859, componist, beroemd violist; Scheid-
ler]; J. Keyssner: Auszüge aus den Sell’schen Büchern (20): 
Gerhardt [Breitsprach, Berndes, Zöllner, Hoffmann, Kummer, 
Schellhas, Bachoff, Hommel]; idem (21): Glümper [Weidner, 
Rewing, Freyboth, Hartmann, Anschütz, Sauerbrey, Leffler; 
register KB Eigenrode 1633-1802 en Neustedt 1486-1750.
 Idem, 2019-125. H. Richard: Verzeichnis der Schüler des 
Staatl. Kath. Gymnasiums zu Heiligenstadt 1805-1929 (1) 
[alf.  naamlijsten met. geb./opmerkingen: Abicht-Durstewitz]; 
T. Engelhardt: Vorstellung unseres Mitglieds 226 [werkte aan 
Böttcher alias Ringelnatz, Wieck-Schumann, Thienemann, Flex, 
Heydrich, Mutschnann, Hahnemann, v. Clausewitz, v.  Hell wig, 
Hess, Kamprad, Lenin [joodse moeder; uit Grosswerther,  
Höfer x Zerbst]; T. Engelhardt: Genealogie in Thüringen [veel 
bronnen en mogelijkheden]; J. Keyssner: Auszüge aus den 
 Sell’schen Büchern (22): Gotter [Siptrot, von Zedtwitz, Präto-
rius, Zang, Giessbach, Hanwacker, Ziller, Schultes]; R. Kleij: 
Caspar Jobst und seine Nachkommen [Just, Knoll, Metzebeck; 
dominee, boedelscheiding uit 1841 en 1903; Zwinkau, Rup-
precht, Freisass].
 Idem, 2019-126. H. Richard: Verzeichnis der Schüler des 
Staatl. Kath. Gymnasiums zu Heiligenstadt (2) [verv. naam-
lijsten Eberhard-Fütterer]; J. Keyssner: Chronik des Dorfes 
Urbich / Kirchenchronik und Schulchronik [von Gleichen, von 
Sachsen, Kersman, Knobe, Bodini, Eyssel, Natzius, Urbich, 
Schäddrich, Näser, Engelhard, Frobenius; leden Burschen- en 
Sangverein]; B. Nilsson: Struve/Straube aus Schmalkalden, 
Tuchmacher in Jönköping/Schweden [1590; legeruniformen; 
adelstand als Leijonsten; Fuchs]; A. Reijssland: Zur Familie 
des Graveurs Johann Peter Haseney (1812-1869) [maker 1e 
Duitse postzegel; Schlegelmilch]; correctie Gotter.

Mitteilungsblatt [Anglo-German Family History Society 
(agfhs.org)], 2020 nr. 125. C. Lovatt: British Seaman, Enemy 
Alien and Bigamist: My Great grandfather Karl Hauser [uit 
Mannheim, Baden; Grosch, Holzbauer, Hanson, Moore]; 
S.  Bateman: Rene Horlock’s Letters to Franz Joseph Buch 
1934-1939 [verv.; 256 brieven]; Internment Research Centre in 
Hawick geöpend; Knockaloe Visitor Centre for WW I Intern-
ment.
 Idem, 2020 nr. 126. H. Bell:  The Stobs Camp Project (inter-
neringskamp WO I; P. Neujackn, O. Nuding uit Esslingen]; 
J.  Wagner: Katherine Schweibinz (1881-1968) [uit Villingen, 
tr.  Cairo 8-7-1911 W.F. Sinclair, gingen naar Eastbourne]; 
E.  Lawrence: Researching Civilian Prisoners of War [WO I;  
https://grandeguerre.icrc.org]; J.D. Laxton: Samuel Swains
bury of Mile End - Who was he? [J.H. Schweinsberg, 1724-1779, 
bakker uit Gottsburen].

Mosaik [Klever Land], 2020-2. J.-W. Euwens: Singen, Rechnen, 
Schönschreiben [Küsterfamilie Janssen gen. Vedder, 1669; 
voerden Memoriboek en ‘Lehrstoff der Volkschule‘ in Dons-
brüggen; Eickholt, Birsenbruch; donorlijst nieuwe monstrans; 
Verhohlen]; R. Janssen: Van der Grinten [verv. Ordners; van 
Laak, in Zevenaar]; H. Scheeres: Schiedsgericht - Ombouds-
mann - Keeken [W. Hoffmann-Krephting, bedrogen; Wolzing 
sloeg haar in 1819]; B. Schweers: Die Grafen von Geldern und 
Zütphen [von Nassau, von Wassenberg, Flamens, von 
Antoing, von Avalgau, von der Wetterau, von Verdun, de Pont].

Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde [NLF], 
Sonderveröffentlichung 46/2020. Maren Dieke: Die ev. 

lutherischen Heiratsregister des 
Hochstifts Hildesheim 4: Das 
Amt Peine met de huwelijken 
vóór 1800 uit de dorpen Aden-
stedt, Berkum, Bierbergen, 
Clauen, Dungelbeck, Equord, 
Gadenstedt, Gross/ Klein Ilsede, 
Gross Lafferde, Gross Solschen, 
Handorf, Hohenhameln, Lengede, 
Mehrum, Münstedt, Oberg, 
Rosen thal, Rüper, Schmeden-
stedt, Schwicheldt, Sossmar, 
Vöhrum en Woltorf. Weer een 

kloek deel van 652 pagina’s, nu in totaal al honderden dorpen 
en steden van Abbensen tot Zwiesicke in en rond Hildesheim, 
met indexen op beroepen, namen en plaatsen.
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