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Van de redactie
Het eerste hoofdartikel is van de hand van Mirjam Neute-
boom-Dieleman en handelt over de wetenswaardigheden 
van de familie van den Bogaerde na terugkeer uit de Oost. 
Eerdere afleveringen zijn verschenen in 2019. Opmerkelijk 
is het gedeeltelijke uitsterven van de familie waarbij kapi-
tale nalatenschappen in handen kwamen van andere, ver 
verwante families.
In het tweede hoofdartikel behandelt Cornelis Snijder 
twee nieuwe families uit het scherprechtersnetwerk die 
her en der in Nederland hun beroep hebben uitgeoefend. 
Naast het beschrijven van de beroepsuitoefening en 
onderlinge verwantschappen heeft hij ook het spoor terug 
naar Duitsland onderzocht.

In twee kortere artikelen gaat Ruud van der Roest in op 
een paar curieuze sterfgevallen. Rob Dix gaat in op feit en 
fictie bij onderzoek naar een familielegende uit de familie 
Duin/Duijn uit de Beemster.
Op heraldisch gebied hebben we de uitnodiging voor de 
Heraldische Dag te Utrecht op 9 oktober en de reactie 
van een lezer op het artikel over Van Meurs. Voorts treft u 
weer een aflevering van de wapenregistratie van het 
Nederlands College Heraldiek aan.
Tot slot is de rubriek Tijdschriften dit keer gewijd aan 
genealogische tijdschriften uit het buitenland.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat  
Zeventiende eeuwse pijnbank, Utrecht, hout, 60 x 198 x 137 cm. Collectie Centraal Museum, Utrecht, inv.nr. 560.
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Tijdelijk hoofdbestuur 
benoemd

Op 10 juli heeft op verzoek van een aantal afgevaardigden van regionale afdelingen een tussen-
tijdse landelijke vergadering (Algemene Vergadering) plaats gevonden. Dit gebeurde naar 
 aanleiding van het terugtreden van drie hoofdbestuursleden vanwege het uitblijven van een 
verantwoording van de ICT-uitgaven. Hierdoor daalde het aantal bestuursleden onder het 
 statutair vereiste aantal van vijf hoofdbestuursleden.
 
Doordat voor het begin van de vergadering ook nog een vierde hoofdbestuurslid terugtrad, 
bleek alleen nog de voorzitter van het hoofdbestuur in functie te zijn. Het verloop van de verga-
dering heeft tot gevolg gehad, dat ook de voorzitter zijn functie neerlegde.
 
De afgevaardigden hebben een voorziening getroffen door het benoemen van nieuw hoofd-
bestuur, bestaande uit Peter van Boheemen (voorzitter), Casper de Jong (secretaris) en Menno 
de Lange (penningmeester). Zij hebben zich beschikbaar gesteld tot de landelijke vergadering 
van 20 november met als taak de gerezen problemen op te lossen. Het is de bedoeling om dan 
tot een definitieve invulling van het hoofdbestuur te komen. Op 11 september vindt opnieuw 
een tussentijdse landelijke vergadering plaats om de voortgang te bespreken.
 
De ontwikkelingen hebben helaas geleid tot een blokkade van de landelijke website van de ver-
eniging. Om contact met de leden en afdelingsbesturen mogelijk te maken is een nieuwe, tijde-
lijke website in de lucht gebracht: www.hoofdbestuur-ngv.nl.
 
Peter van Boheemen
Casper de Jong
Menno de Lange

BESTUURSTAFEL

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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1. De regenten van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam op een schilderij uit 1729 door Cornelis Troost. Abraham van den Bogaerde was 
substituut-schout en hoofd-provoost van dat weeshuis. Hij staat waarschijnlijk uiterst rechts.1  (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam).

Een Antwerpse familie in Amsterdam (4)
Terug in Amsterdam: de vierde 
en vijfde generaties Van den 
Bogaerde

MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN
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Hij kwam, nog steeds volgens zijn collega ds. Esgers, in een 
dusdanige goeden reuk  te staan dat hij na zijn afstuderen 
beroepen werd als predikant te Utrecht, maar om de één of 
andere reden ging die aanstelling niet door. Uiteindelijk werd 
zijn eerste gemeente Genemuiden waar hij van 1712 tot 1714 
predikant was. Amsterdam was zijn laatste gemeente. Op 17 
oktober 1731 werd hem door de erfgenamen van wijlen Frede-
ricus Ruysch, in zyn leven professor Anatomiae en Botanni-
ces mitsgaders Doctor medicinae hier ter stede en Maria 
Post een huis en erve opgedragen, staende en leggende opde 
Bloemgragt aen de zuydzyde vooraen by de Princegragt 
 tusschen de Princegragt en de eerste dwarsstraet, van oudts 
genaemt de Roos. Dit was het huis aan de Bloemgracht (thans 
nr. 15) waar de beroemde Nederlandse anatoom, zoöloog en 
botanicus zijn collectie preparaten had opgebouwd en ten-
toonstelde voor het publiek.7

Op 7 december kreeg hij op de Leliegracht een toeval, waar-
aan hij bezweek. De dag er voor had hij nog gepreekt in de 
Westerkerk. Deze laatste preek werd jaren later door zijn zoon 
Pieter van den Bogaerde in druk uitgegeven. Op 12 december 
werd hij begraven in de Noorderkerk te Amsterdam. Cornelis 
van den Bogaerde en Cornelia van Ludick kregen in totaal 

Abraham van den Bogaerde, hoofd-provoost van 
het Aalmoezeniersweeshuis

Deze Abraham van den Bogaerde was een zoon van Pieter van 
den Bogaerde, een kleinzoon van Jasper van den Bogaerde, de 
gouverneur van de Molukken en een achterkleinzoon van 
 Cornelis van den Bogaerde die circa 1589 Antwerpen verliet 
en zich rond 1595 in Amsterdam vestigde.2

Hij overleed in 1739, hetzelfde jaar als zijn broer ds. Cornelis 
van den Bogaerde en werd op 15 mei begraven. Hij staat, als 
typisch achttiende-eeuwse Amsterdamse regent afgebeeld 
op een schilderij van de regenten van het Amsterdamse 
 Aalmoezeniers weeshuis. Dat schilderij, dat tegenwoordig tot 
de collectie van het Rijksmuseum behoort, werd in 1729 
gemaakt door Cornelis Troost. Abraham was hoofd-provoost 
van dat weeshuis. Voordien, rond 1721-1725 was hij gemeente-
secretaris van Waverveen, een klein dorp in de polder 
Groot-Mijdrecht. In 1739 woonde hij op de Prinsengracht. Hij 
was getrouwd met Eva Ens, dochter van een predikant.3 Eva 
Ens was lidmaat te Hoorn op 18 september 1720.
De huwelijksafkondiging op 30 september 1724 vond dan ook 
plaats te Hoorn, waar Abrahams broer Cornelis van den 
Bogaerde op dat moment predikant was. Het stel trouwde te 
Waverveen op 18 oktober 1724. Van Abraham en Eva zijn geen 
kinderen bekend.

Cornelis van den Bogaerde, predikant te 
Amsterdam

De lijkrede die ds. Esgers uitsprak bij de begrafenis van 
ds. Cornelis van den Bogaerde in 1739 bevat de genealogische 
informatie, die mijn vermoeden bevestigde dat Cornelis van 
den Bogaerde, de oom naar wie de latere predikant vernoemd 
werd, degene was die rond 1685 VOC-dienaar was in Golcon-
da (India).4 Cornelis van den Bogaerde was sinds 23 november 
1721 predikant te Hoorn toen hij in 1726 beroepen werd te 
Amsterdam als gasthuispredikant. Hij werd op 16 februari 
1726 als zodanig bevestigd en in september 1726 als predikant 
voor alle Nederduits-gereformeerde kerken in Amsterdam. 
Daarvoor was hij predikant te Purmerend, waar hij op 23 mei 
1717 intrede deed, komende uit Hilversum (1714-1717 en daar-
voor uit Genemuiden (1712-1714).Hij bezocht de Latijnse school 
in Amsterdam. Op 4 april 1708 hield hij een redevoering in het 
koor van de Nieuwe kerk te Amsterdam onder de titel De 
 erigendis animis in omni casu ad Deum.5 Ds. Esgers, die de 
lijkrede bij de begrafenis van ds. Van den Bogaerde uitsprak 
kon zich dat in 1739 nog goed herinneren want hij had de 
plechtigheid als scholier bijgewoond. Zijn theologische studie 
deed Cornelis van den Bogaerde aan de Hogeschool te 
Utrecht, waar hij onder meer  heilige talen en oudheidkunde 
studeerde bij zijn neef den alom beroemde Hadrianus 
Reland.6

2. Titelblad van de in druk uitgegeven lijkrede van ds. Joannes Esgers bij 
de begrafenis van zijn collega, ds. Cornelis van den Bogaerde, te 
Amsterdam op 12 december 1739 in de Noorderkerk.
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negen kinderen, van wie er slechts vier volwassen werden. De 
drie zonen Pieter, Jacob en Abraham bleven allen ongehuwd. 
Alleen de dochter Josina Maria van den Bogaerde trouwde in 
1759 met de weduwnaar Jan Servaas Haij. Ook zij kreeg geen 
kinderen. Behalve dat het aanleggen van kunst- en rarireiten-
kabinetten een typisch achttiende-eeuws verschijnsel was, 
moet de liefde voor kunst en de verzamelwoede bij één van 
de zonen van Cornelis van den Bogaerde en Cornelia van 
Ludick, Pieter van den Bogaerde, van moederskant gekomen 
zijn. Lodewijk van Ludick (1607-1669), de overgrootvader van 
Cornelia was een belangrijke kunsthandelaar in Amsterdam in 
het midden van de zeventiende eeuw. Hij was een goede 
vriend van Rembrandt, van wie hij schilderijen kocht, onder 
andere in 1644 een Rubens8, aan wie hij geld leende en voor 
wie hij borg was. Men vermoedt dat het schilderij van een 
oudere man, dat door Rembrandt in 1667 geschilderd is en dat 
nu tot de collectie van het Mauritshuis te ’s-Gravenhage 
behoort, een portret van Lodewijk van Ludick is.

Overigens kwam ook Lodewijk van Ludick op het laatst van 
zijn leven dusdanig in geldnood dat hij zijn collectie kunst 
moest verkopen. Zijn zoon, Cornelia’s grootvader, ook Lode-
wijk van Ludik genaamd (1629- ?) was een Amsterdamse land-
schapsschilder. Hij trouwde in 1657 met Cornelia Bosmans, 
naar wie Cornelia van Ludick die geboren werd in 1696, ver-
noemd werd.

Pieter van den Bogaerde, klerk ter secretarie en 
kunstverzamelaar

Pieter van den Bogaerde gaf, zoals eerder vermeld,  in 1748, 
negen jaar na het overlijden van zijn vader, diens laatste preek 
die gewijd geweest was aan Job XXII vers 21 en getiteld De 
heilzame raad van Eliphaz aan Job, in druk uit. Cornelis van 
den Bogaerde had deze preek uitgesproken in de Westerkerk 
te Amsterdam op 6 december 1739, de dag voor zijn plotselin-
ge overlijden. Pieter was sterk betrokken bij de Amsterdam-
se Stads Tekenacademie, de voorloper van de huidige Rijks-
academie van beeldende kunsten, die in 1750 een nieuwe start 
kende met 20 kunstenaars en ‘liefhebbers’, regenten die 
kunstverzamelaar of mecenas waren. Pieter van den Bogaer-
de was één van deze regenten (commissarissen) en in 1772 het 
oudste honorair lid van de Academie, welke eer hem al in 1759 
te beurt viel. Blijkbaar fungeerde hij ook als archivaris van de 
Academie want in 1768 memoreert iemand in een toespraak 
over de lotgevallen van de Academie dat veele van de oude 
papieren in handen van den Heer Pieter van den Bogaerde 
waren, welke eertijds commissaris deeser Academie was.9 In 
1767 verhuisde deze Academie naar twee vertrekken in het 
stadhuis op de Dam. Misschien had dat ook iets te maken met 
Pieter, want hij was zijn leven lang werkzaam op het stadhuis, 
als klerk ter secretarie. In 1757 woonde hij op de zuidzijde van 
de Bloemgracht, in het zevende huis vanaf de Prinsengracht, 

3. Zicht op de Westerkerk te Amsterdam, vanaf de Bloemstraat, 
uitkomende op de Prinsengracht (1778). In deze kerk hield Cornelis van 
den Bogaerde op 6 december 1739 zijn laatste preek. (SA Amsterdam, 
beeldbank)

4. Titelblad van de uitgave van de laatste preek van Cornelis van den 
Bogaerde, uitgesproken op zondag 6 december 1739 in de Westerkerk te 
Amsterdam en uitgegeven door zijn zoon Pieter van den Bogaerde in 
1748.
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in 1763 op de zuidzijde van de Lauriersgracht, tegenover het 
Lutherse weeshuis.10 Er was ook een relatie met de familie 
Ploos van Amstel. Cornelis Ploos van Amstel was directeur 
van de Academie en één van de belangrijkste kunstverzame-
laars uit de achttiende eeuw en bovendien een schoonzoon 
van Cornelis Troost, de schilder die in 1729 de regenten van 
het Aalmoezeniersweeshuis, onder wie Abraham van den 
Bogaerde, vereeuwigde. (zie afb. 1). Een Jacob Ploos van 
Amstel was twee maal doopgetuige bij de dopen van twee 
kinderen van ds. Cornelis van den Bogaerde en Cornelia van 
Ludik. Pieter van den Bogaerde was in 1772 belast met het 
toezicht op het graveren van de afbeeldingen op de gedenk-
naald die op 1 december 1773 plechtig werd onthuld in de Gro-
te kerk van Veere, ter ere van en ter nagedachtenis aan Johan-
nes van Miggrode (Aalst 1531-Veere 1627), laatste pastoor en 
eerste predikant van Veere. Enig zoeken op internet leverde 
verscheidene vermeldingen op, zoals in het Jaarboekje voor 
de geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 
uit 1977, waarin een bundel mengelgedichten wordt vermeld 
waarin: Eerzang voor den kunst lievende Heer Jacobus 
Houbraken en Dankbetuigingen aan de kunst lievende Hee-
ren Pieter van den Bogaerde, Hendrik Pothoven en Jacob 
Houbraken, toen zij gezamenlijk mijne afbeelding in eene 
gegraveerde kunst-plaat ter Nagedagtenisse geschonken 
hebben. In de bijbehorende noot wordt gezegd dat er over P. 
van den Bogaerde geen nadere gegevens bekend zijn.11 Maar 

Pieter van den Bogaerde moet in zijn tijd een belangrijk 
kunstverzamelaar zijn geweest. In De gedichten van Philip 
Zweerts vol. 1, vinden we:

Lof en Mengeldichten op de verzamelde prentkunst van den 
heere Pieter van den Bogaerde uit 1759:

Gy die in hoven of in kerken wilt bezoeken,
Al wat ‘er van de kunst op ’t Schoonste is uitgezocht,
Wat Sacchi, was Carats, wat Guido heeft gewrocht,
Wat Rubbens en van Dyck bregt op paneel en doeken.

Laat Brabant, laat Itaalje: en wilt u niet verkloeken
Ten kosten van uw beurs tot zulk een’ verren tocht.
Hier is by één vergaêrd, verkreegen, en gekocht,
Al ‘r fraai dat gy verlangt, bezie vry deeze boeken.

Schoon gy de kleuren derft, Graveerkunst boet die Schàe
Volg Edling met uw oog, Drevet, en anderen na.
Zie ’t werk van Golzius, gy hebt niet ver te reizen.

Bekoort u Vorstermans, de Jode, Frei, Roullet,
Dank VAN DEN BOGAERD’, die in ’t keurlyk kabinet,
U al ’t sieraad laat zien van kerken en paleizen
MDCCLIX

5. Een door Rembrandt in 1667 geschilderd portret van een oudere man, 
van wie vermoed wordt dat het de Amsterdamse kunsthandelaar 
Lodewijk van Ludick (1607-1669) was. Deze Lodewijk van Ludick was de 
betovergrootvader van Pieter van den Bogaerde .

6. Gesigneerd schilderij van Lodewijk van Ludick, de overgrootvader van 
Pieter van den Bogaerde. Hij schilderde Italiaanse landschappen in de 
stijl van Jan Both en Jan Asselijn. Het is niet bekend of hij ooit in Italië 
verbleef. Er is weinig over hem bekend. Zelfs zijn overlijdensdatum is 
onbekend.
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       Gillis van den Bogaerde   X Antwerpen 1549   Maria Boot 
       Antwerpen 1516-1566  † Antw. voor 1585 

  ________________________________________________________________________ 
             
Jasper Cornelis      Carel Anthonie  Anna  Joris 
v.d. Bogaerde   v.d. Bogaerde v.d. Bogaerde   v.d. Bogaerde    v.d. Bogaerde     v.d. Bogaerde

† A’dam  na 1626  † Keulen 1590      * Antw. ca.1559 * Antw. ca.1566
     X           X (4)  X  X  X 
 A’dam 1597  A’dam 1603  Antw.1587 
  Janneken  Maria  Agnete  Abraham   Catharina 
   Backlier  van de Voorde  van Gershoven  Cuvelier    Stevens 

       *.Antw. ca.1574 
_________________________________    uit Cornelis’ 1e huw.  ____  onbekend uit welk huw. 

                 
    Balthasar  Jasper  Constantijn v.d.B.   Cornelis v.d. B. de jonge 
v.d. Bogaerde v.d. Bogaerde * Keulen 1591    komt voor A’dam 1622 
A’dam 1605-1685  A’dam 1604-1668  ______ 

X (1) Batavia 1636 X (2)  tussen 1648 en 1655 
Annetgen van Adrichem  Johanna de Brull 
Delft 1618 – Ternate vóór 

1655 
  __________________________________________ 
              
 Maria  Maria Judith         Cornelis   Balthasar  Pieter 
v.d.B. v.d. B. v.d. B. v.d. B v.d. B.  van den Bogaerde 
* 1637  1639-1676  † circa 1670 * 1648   Batavia 1655 -  A’dam 1734 

X  X (2)  X   X 
A’dam 1661  A’dam  1658    A’dam/ Haarlem 1681 

Adriaan  Cornelis       Maria  Josina 
Roos  van Quaelberg    de Helt  Oosterlandt 

† A’dam 1682  1623-1687  † A’dam 1721 
   

5 kinderen - Anna v.Q. - Anna v.d. B.
ged. te - Catharina - Maria v.d. B.
A’dam v. Quaelberg     Batavia 1685  4 kinderen o.w. 

* A’dam 1683  ________________ 
X  1680     

Cornelis Chastelein    Cornelis  Abraham 
1657-1714   van den Bogaerde  van den Bogaerde 

     A’dam 1688-1739          A’dam 1686 -1739 
Anthony Chastelein  X Hilversum 1715     X Waverveen 1724 

† 1715       Cornelia    Eva Ens 
X Anna de Haan   van Ludick 

   A’dam 1696-1754 
Cornelis Chastelein    

1713-1787   9 kinderen o.w. 
       __________________________________________________________________________ 
            
 Josina Maria  v.d. B.  Pieter van den Bogaerde    Jacob  vanden Bogaerde  Abraham van den Bogaerde 
Hoorn 1726 - A’dam 1785     overl. A’dam 1777  A’dam 1731-1760    A’dam 1734 - 1801 
   X A’dam 1759  ongehuwd  ongehuwd   ongehuwd 
 Jan Servaes Haij 
   † A’dam 1801 

 
  geen kinderen 

9. Schema van de Antwerpse Van den Bogaerdes te Amsterdam  in de zeventiende- en achttiende eeuw.
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Pieter van de Bogaerde werd begraven te Amsterdam op 22 
november 1777. Hij woonde toen op de Rozengracht noordzij-
de, waar hij in 1775 ook al woonde: t’7e Huis bewesten de eer-
ste dwarstr. Hij was, evenals zijn twee jongere broers onge-
huwd gebleven. Op 18 april 1767 had hij voor notaris Willem 
Jan Vos te Amsterdam zijn testament gemaakt en zijn enige 
zuster Josina Maria en enig overgebleven broer Abraham als 
erfgenamen aangewezen.12 Zijn andere broer, Jacob van den 
Bogaerde was al op 12 december 1760 te Amsterdam begra-
ven. Hij was boekhouder geweest op het soldijkantoor van de 
bewindhebbers van de VOC in Amsterdam. De erfgenamen, 
Josina Maria van den Bogaerde met haar man Jan Servaas 
Haij en Abraham van den Bogaerde ontsloegen reeds op 30 
januari 1778 de twee executeurs-testamentair en verklaarden 
de gehele boedel overgenomen te hebben en betreffende 
kunstverzameling, voorzover die nog niet door de executeurs 
was verkocht, de uiterste wil van de overledene te zullen uit-
voeren of laten uitvoeren.13 Op 12 februari 1778 verdeelden ze 
de nalatenschap van hun broer Pieter van den Bogaerde. De 
roerende goederen, inboedel en kleding hadden ze al onder-
ling verdeeld. Een aparte vermelding kreeg het gouden horlo-

ge aan een gouden ketting, die de erflater gelegateerd had 
aan zijn broer Abraham. De verdere nalatenschap bestond uit 
twee huizen, VOC obligaties en contanten, in totaal ter waar-
de van 12450 gulden, waarvan partijen ieder de helft kregen.14 
Daaronder was niet begrepen de verzameling teekeningen, 
prentkonst, konstplaaten en bibliotheecq. Pieter van den 
Bogaerde had in zijn testament van 18 april 1767 drie redders 
aangewezen die een catalogus moesten maken van zijn kunst-
verzameling en er voor moesten zorgen dat deze uiterlijk bin-
nen vier maanden na het overlijden van de testateur publiek 
verkocht werd. Mochten zijn erfgenamen echter besluiten de 
verzameling niet te willen verkopen maar voor zichzelf te wil-
len behouden, dan zouden deze erfgenamen dat vrijelijk kun-
nen doen en waren de redders bedankt. De erfgenamen kozen 
dus voor de laatste optie, maar gingen vervolgens binnen kor-
te tijd wel over tot openbare verkoop. Op 16 maart 1778 en de 
dagen erna werd er bij H. Winter te Amsterdam een veiling 
gehouden van de nagelaten kunstverzameling van Pieter van 
den Bogaerde. Het aantal te veilen nummers was 3732: ‘Een 
fraaye party konstige schilderyen, alle door Nederlandsche 
meesters.15

7. Aankondiging van de 
veiling van de kunstverza-
meling van Pieter van den 
Bogaerde te Amsterdam op 
16 maart 1778 en de dagen er 
na in de Amsterdamsche 
Courant op 14 februari 1778.

 8. De Noorderkerk 
met de Noordermarkt te 
Amsterdam in 1783,  
kopergravure van Pieter 
Fouquet junior. (SA 
Amsterdam, beeldbank).
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Tot op het laatst bleef er een band met de VOC: ook de laat-
ste nakomeling van de gouverneur van Ternate in Amsterdam, 
Abraham van den Bogaerde was boekhouder bij de VOC in 
Amsterdam. Abraham overleed ongehuwd en werd op 19 
februari 1801 in de Noorderkerk begraven. Ook hij liet geen 
nageslacht na. Aan zijn zwager, Jan Servaas Haij had hij twee 
obligaties van de VOC nagelaten, ter waarde van tien duizend 
gulden.16 Die zwager had er weinig profijt van, want hij over-
leed zelf binnen een paar weken en werd op 30 maart 1801 
eveneens in de Noorderkerk  te Amsterdam begraven. Abra-
ham had bepaald dat na het overlijden van Jan Servaas Haij de 
twee VOC-obligaties ter waarde van tien duizend gulden zou-
den vervallen aan een viertal zeer verre familieleden: Abra-
ham Jacob Oosterland en Geertruyda Anna Clara Oosterland, 
kinderen van  mr. Jacob Langerak Oosterland, advocaat bij het 

Hof van Utrecht. (Abraham van den Bogaerde noemt  hen zijn 
neef en nicht, in werkelijkheid waren zij zijn achter-achterneef 
en -nicht) en op Hermanus Wilhelmus van Ludik en Aleida 
Catharina van Ludik, van wie ik de graad van bloedverwant-
schap met Abraham van den Bogaerde niet heb kunnen ach-
terhalen. Zij woonden ver weg, in het dorpje Emlencamp in het 
graafschap Bentheim. Na ruim twee eeuwen was de Amster-
damse tak van de Antwerpse Van den Bogaerdes die zich 
rond 1595 in Amsterdam gevestigd had en waarvan verschil-
lende leden de wereld overgetrokken waren, maar uiteindelijk 
terugkeerden in Amsterdam, in 1801 in mannelijke lijn uitge-
storven.

Wordt vervolgd

Noten
1 Volgens Norbert Middelkoop, conservator van het Amsterdam Museum, die 

het schilderij in het kader van zijn onderzoek naar de Amsterdamse 
groepsportretten bestudeerde is Van den Bogaerde de figuur die uiterst 
rechts staat. Helaas is er alleen een nummering van de regenten bekend. Het 
afgebeelde personeel is niet genummerd, maar Middelkoop denkt dat Van den 
Bogaerde, omdat hij in zijn functie hoger in rang was dan opperboekhouder 
Johannes Capiteyn, direct naast de oudst gediende regent staat, Christiaan 
van Westerhoff.     

2 Zie deel 1, 2 en 3 in deze serie ‘Een Antwerpse familie in Amsterdam’, 
verschenen in Gens Nostra 74 (2019), nummer 3, pag. 132-142, nummer 4, pag. 
196-206, en nummer 6, pag. 352-358.

3 Eva Ens kwam ook uit een predikantenfamilie. Haar vader Cornelis Ens was 
predikant te Kwadijk. Drie broers van haar waren eveneens predikant: Petrus 
Ens, die hoogleraar werd aan de hogeschool te Harderwijk, Regnerus Ens, 
predikant te Kwadijk en Zwolle en Everhard Ens, predikant te Buiksloot.

4 Zie deel 2 in deze serie ‘Een Antwerpse familie in Amsterdam. Onverwachte 
vergezichten: Van den Bogaerdes in dienst van de VOC’.

5 Vertaling: Hoe men in alle gevallen zyne ziele tot God moet opheffen.
6 Adriaan Reland (1676-1718) was een zoon van de predikant Johannes Reland, die 

sinds 1677 predikant in Amsterdam was. Adriaan Reland ging op 13-jarige 
leeftijd in Utrecht studeren: Grieks en Latijn, Hebreeuws, theologie, filosofie, 
wis- en natuurkunde. Hij promoveerde op 18- jarige leeftijd in de filosofie, 
waarna hij verder ging studeren in Leiden. Hij leerde Arabisch en schreef in 
1705 een boek over de mohammedaanse godsdienst, waarmee hij geldt als een 
belangrijke vertegenwoordiger van de Verlichting. In 1700 werd hij hoogleraaar 
fysica en metafysica in Harderwijk, in 1701 hoogleraar oosterse talen in 
Utrecht. In 1708/1709 was hij daar rector magnificus. Hij schreef ook een 
bundel Latijnse gedichten, waardoor hij gezien wordt als een van de beste 
Latijnse dichters van zijn tijd. Zijn werk De religione mohammedica uit 1705,  
waarin hij als eerste westerling een objectieve beschrijving van de islam gaf, 
veroorzaakte veel opschudding en kwam meteen op de index van verboden 
boeken van de rooms-katholieke kerk. Er verschenen echter ook snel 
vertalingen in de moderne talen. Toch was hij een overtuigd calvinist en ook van 
mening dat de islam bestreden moest worden.

7 Frederik Ruysch (1638-1731) was aanvankelijk apotheker, maar legde zich later 
toe op de anatomie en ontwikkelde een methode om zijn preparaten te 
conserveren. Hij werd in 1666 hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te 
Amsterdam en in 1685 hoogleraar in de botanie. Zijn dochter Rachel Ruysch 

was een verdienstelijk schilderes van bloemstillevens en hielp haar vader met 
het versieren van de preparaten. Zo werd het ontleden en het conserveren van 
preparaten tot kunst verheven. Zijn enorme anatomische collectie was begin 
achttiende eeuw in Amsterdam een toeristische trekpleister van formaat.

 Frederik Ruysch verkocht in 1717 voor 30.000 gulden zijn collectie aan tsaar 
Peter de Grote. In zestig kisten, verdeeld over twee schepen werd de 
verzameling verscheept naar Sint Petersburg, waar hij werd opgesteld in de 
Kunstkamera. Een deel van de collectie is daar nog altijd te zien. Frederik 
Ruysch was getrouwd met Maria Post, een dochter van de beroemde architect 
Pieter Post. Ruysch had het huis aan de Bloemgracht in 1685 gekocht. Het was 
een huis met drie verdiepingen en stond aan de zuidzijde van de gracht, zes 
huizen van de Prinsengracht af. Hij liet in de gevel een steen met een Roos 
aanbrengen, de naam van het pand. Het huis, tegenwoordig nr. 15 bestaat niet 
meer in de oorspronkelijk staat. Het huidige pand heeft een gevelsteen met 
daarop de tekst ‘De Ridder en ‘De Roos’.

8  Dit schilderij van Rubens, voorstellende de mythe van Hero en Leander kocht 
Rembrandt in 1637 voor bijna 425 gulden en hij verkocht het in 1644 voor 530 
gulden. (ontleend aan: website SA Amsterdam, ‘Stukken’).

9 ‘Redevoering over de Lotgevallen van de Academie der Teekenkunst te 
Amsterdam, gedaan ter gelegenheid van ’t uitdeelen der pryzen, enz. op woens-
dag den 5 October 1768, door Jacob Otten Husly,  p. 32. https://books.google.
be/books?id=i-AlXbdMLP4C

10 ‘Naamwijzer waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen van haar 
Ed. Gr. Achtbare de Heeren Regeerders der stadt Amstelredam dezes jaars 
1763 als mede van eenige bedienden der zelve’ : https://books.google.be/
books?id=q_tcAAAAcAAJ

11 www.oudleiden.nl/pdf/1977.PDF
12 Stads Archief Amsterdam, notariële archieven, inv.nr. 12299 (notaris Willem 

Jan Vos)  aktenr. 1543 (18-4-1767).
13 Stads Archief Amsterdam, notariële archieven, inv.nr. 16172 (notaris Joannes 

Arnoldus Lette) nr. 433 (30-6-1778).
14 Stads Archief Amsterdam, notariële archieven, inv.nr. 16172 (notaris Joannes 

Arnoldus Lette) nr. 443 (12-2-1778).
15 De veilingcatalogus met alleen het schilderijendeel berust in de collectie van 

het RKD in Den Haag.
16 Stads Archief Amsterdam, notariële archieven, inv.nr. 14851 (notaris Dominicus 

van Vianen) aktenr. 728 (31-10-1789).
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Dit familieportret lijkt op het eerste gezicht een beetje ongewoon. Er lijkt een echtpaar 
op te staan, temidden van hun kinderschare met een oudere man (grootvader van de kin
deren?) op de achtergrond. Bij nader inzien lijkt overigens de zittende man links mis
schien ook wel wat jong…

ANDRÉ SCHRÖDERPORTRET

Het gezin van Johann Georg 
Theodor Schröder 
(1838-1898)

1. Op de foto staan (met tussen haakjes hun leeftijden, uitgaande van de fictieve datum voor de foto van 1 januari 1897) v. l. n. r.: Hedwig (10), 
Georg junior (17), Richard (12), Arnold (5), Stans (3), Georg senior (58), moeder Emma (47) met baby Laura (0), Martha (6) en Lies (9) 
Schröder.
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De werkelijkheid is inderdaad toch wat anders: de oudere 
man is de echtgenoot van de vrouw met de baby op schoot en 
hij is de vader van de acht kinderen op dit gezinsportret!

De oudere man, roepnaam Georg, is geboren in Ibbenbüren 
(Duitsland) op 5 november 1838 als zoon van koopman en hoe-
denmaker Bernard Georg Schröder (1800-1868) en Maria 
Ursula Brenninkmeijer (1802-1867).
Met zijn één jaar oude broer Hermann (Hermann Georg Hein-
rich, 1837-1904) trok Georg al op jeugdige leeftijd, en in navol-
ging van zijn Brenninkmeijer verwanten naar Nederland om 
onder andere winkelbediende bij een filiaal van de Gebr. Voss 
in Amsterdam te worden. Broer Hermann nam in 1866 het fili-
aal van Voss in Rotterdam, Hoogstraat 264, over omdat de 
Gebr. Voss geen opvolgers voor die zaak hadden. Pas toen 
Georg zich in 1874 bij zijn oudere broer Hermann voegde ver-
anderden zij de naam van de winkel van Gebr. Voss in ‘H. & G. 
Schröder’, winkel in ‘Knoopen en Kleedermakers-fournituren’, 
later ‘Mode-Artikelen- en Fournituren’.
In 1876 voelden beide broers zich blijkbaar gesvestigd genoeg 
om een huwelijk aan te gaan. Beiden zochten een bruid uit hun 
geboortestreek. De toen 37-jarige Georg huwde in Ibben-
büren op 4 juli 1876 met de 18-jarige (Anna) Maria Gersemann.

De zaak liep goed met als gevolg dat in 1878 een tweede fili-
aal in de Spuistraat, Den Haag, geopend werd. Deze winkel 
kwam onder de leiding van Georg die dan ook met Maria naar 
Den Haag verhuisde en boven de winkel ging wonen. Maria 
Schröder-Gersemann overleed al op 23-jarige leeftijd in het 
kraambed en van de drie kinderen die ze met Georg had 
gekregen overleefde alleen de middelste, Georg junior, zijn 
moeder. Over het korte maar interessante leven van Maria 
heb ik al eerder twee artikeltjes gepubliceerd.1

Georg hertrouwde in 1882 in Mettingen met de 23-jarige 
Emma (Auguste) Berkemeijer en kreeg met haar nog negen 
kinderen waarvan er twee ook jong stierven. De zeven ande-
ren, met Georg junior, zijn op het gezinsportret afgebeeld, 
enkelen van hun met een speelattribuut zoals een springtouw 
en een houten paardje.

De foto, genomen in het atelier van de fotograaf Wilhelm Fre-
derick Antonius Delboy, Passage 22 in Den Haag, is niet geda-
teerd, maar toch is de datum van de opname vrij precies te 
achterhalen. Enerzijds door het duidelijk nog zeer jonge kind 
Laura (geboren 18 oktober 1896) en anderzijds doordat vader 
Georg op 13 mei 1898 in Honnef am Rhein, waar hij verbleef 
voor een kuur, overleed. Waarschijnlijk is de foto dus eind 
1896/begin 1897 genomen.

In 1886/1887 verhuisde het gezin naar de Zoutmanstraat. Na 
het overlijden van Georg senior in 1898 bleef zijn weduwe 
daar met acht deels zeer jonge kinderen achter. In 1912 kocht 
Emma Schröder-Berkemeijer voor 13.000 gulden een huis aan 
de Frankenslag in Den Haag waar ze in 1936 overleed, het huis 
nalatend aan haar ongehuwde dochters Hedwig, Stans en 
Laura (daarom toen ook wel het Dreimädelhaus genoemd).

Volgens de overlevering kon Georg junior niet zo goed 
opschieten met zijn stiefmoeder. En ook mijn moeder, doch-
ter van Georg junior, moest Emma altijd aanspreken met 
‘Grossmama’, en herinnert zich haar vooral als een strenge 
oma. Hierbij zal het ook wel een rol gespeeld hebben dat 
Georg al op 12-jarige leeftijd het huis uit ging (kostschool) en 
ten tijde van de foto in opleiding was in het nieuwe filiaal van 
H & G Schröder in Groningen. 
Later hoorde ik van de nazaten van haar eigen kinderen ook 

2. Briefhoofd postpapier van H.&G. Schröder, Magazijnen van Mode-Artikelen- en Fournituren. 
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andere, liefdevollere verhalen over Emma. 
De foto, die helaas nogal beschadigd is, met zelfs punaise- 
sporen, komt uit de nalatenschap van de weduwe van Georg 
junior. Toen ik rond 1990 deze foto aan ‘baby’ Laura, ondertus-
sen een oude vrouw van meer dan negentig  jaar oud, liet zien 
moest ze hard lachen: ‘dat kleine mormel heeft ze allemaal 
overleefd’!

Het gezin Schröder

Johann Georg Theodor Schröder, geboren Ibbenbüren (Duits-
land) 5 november 1838, koopman, winkelier H & G Schröder, 
overleden Honnef am Rhein 13 mei 1898, trouwt (1) Ibben-
büren 4 juli 1876 Anna Maria Gersemann, geboren Ibben-
büren-Bockraden 12 november 1857, overleden Den Haag 30 
maart 1881, dochter van Johan Georg Heinrich Gersemann en 
Lucia Christiana Goecke, trouwt (2) Mettingen (Duitsland) 15 
november 1882 Emma Auguste Berkemeijer, geboren Mettin-
gen 16 juni 1859, overleden Den Haag 5 januari 1936, dochter 
van Gerard Benedictus Berkemeijer en Elisabeth Maria Lan-
gemeijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lucia Maria Schröder, geboren Rotterdam 3 juli 1877, over-

leden Den Haag 2 maart 1879.
2.  Hermann Georg Johannes Schröder, geboren Den Haag 29 

augustus 1879, koopman, winkelier H & G Schröder, over-
leden Voorburg 5 mei 1946, trouwt Enkhuizen 29 juli 1908 
Maria Josepha Antonia Köster, geboren Enkhuizen 29 juli 
1882, overleden Alkmaar 28 juli 1975, dochter van Hermann 
Heinrich Köster en Maria Catharina Elisabeth Bisping, en 
zus van Marie Köster (zie nr. 5). Uit dit huwelijk nageslacht.

3.  Alfons Heinrich Schröder, geboren Den Haag 22 maart 
1881, overleden Den Haag 24 maart 1881.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Emil Julius Benedictus Schröder, geboren Den Haag 4 

september 1883, overleden Den Haag 22 december 1883.
5.  Richard Carl Schröder, geboren Den Haag 27 september 

1884, koopman, winkelier H & G Schröder, overleden Den 
Haag 12 juli 1920, trouwt Enkhuizen 10 augustus 1910 Anna 
Maria Köster, geboren Enkhuizen 20 oktober 1887, overle-

den Alkmaar 24 juli 1946, dochter van Hermann Heinrich 
Köster en Maria Catharina Elisabeth Bisping, en zus van 
Toni Köster (zie nr. 2). Uit dit huwelijk alleen een op 13-jari-
ge leeftijd overleden zoon.

6.  Hedwig Lucia Elisabeth Schröder, geboren Den Haag 2 
april 1886, ongehuwd overleden Den Haag 31 april 1951.

7.  Elisabeth Ida Schröder, geboren Den Haag 6 mei 1887 
overleden Gennep 7 november 1979, trouwt Den Haag 13 
juli 1916 Johannes Bernardus van der Kolk, geboren Rot-
terdam 31 december 1888, koopman, importeur, overleden 
Voorburg 28 september 1957, zoon van Johannes Antonius 
van der Kolk en Anna Catharina Ensink. Uit dit huwelijk 
nageslacht.

8.  Paul Carl Schröder, geboren Den Haag 5 juli 1889, overle-
den Den Haag 17 augustus 1889.

9.  Martha Maria Schröder, geboren Den Haag 10 juli 1890, 
overleden Deurne 21 februari 1975, trouwt Den Haag 14 
januari 1920 Emire Ferdinand Hippolyte Marie Joseph 
Ghislain de Mullewie, geboren Hamma (België) 14 decem-
ber 1883, o.a. werkzaam in de firma H & G Schröder, over-
leden Antwerpen 13 maart 1962, zoon van Hyppolyte de 
Mullewie en Ernestine Pauline Marie Ferdinande Simon-
art. Uit dit huwelijk nageslacht.

10.  Arnold Louis Schröder, geboren Den Haag 27 juli 1891, 
koopman, winkelier H & G Schröder, overleden Voorburg 7 
november 1959, trouwt Den Haag 5 mei 1920 Annie Elisa-
beth Theodora Josepha Maria Verhey, geboren Oeynhau-
sen (Duitsland) 13 februari 1895, overleden Den Haag 22 
december 1980, dochter van Johannes Verhey en Wilhel-
mina Gertrud Johanna Voigt. Uit dit huwelijk geen nage-
slacht.

11.  Constanze Bertha Schröder, geboren Den Haag 4 juli 1893, 
ongehuwd overleden Loon op Zand 12 februari 1979.

12.  Laura Maria Schröder, geboren Den Haag 18 oktober 
1896, overleden Loon op Zand 7 juni 1993, trouwt Den 
Haag 25 januari 1939 Stephanus Robitsch, geboren Rot-
terdam 15 december 1886, bibliothecaris Tweede Kamer 
der Staten Generaal, overleden Den Haag 11 juni 1967, 
zoon van Stephanus Benedictus Robitsch en Anna Christi-
na Jesse. Uit dit huwelijk geen nageslacht.

Noot
1 Gens Nostra december 1996 en Gens Germana maart 2006.
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ROB DIX

De klok horen luiden...,
maar waar hangt nou die 
klepel?

Oral history, de monde
linge overlevering van 
(familie)verhalen, nodigt 
uit tot een zoektocht naar 
wat is waar, feiten, en wat 
is fictie, verzonnen of 
veranderd. Dat lijkt een
voudig, maar zo simpel is 
dat niet. Tussen feit en 
fictie ligt een grijs gebied 
waarbij een verkeerde 
interpretatie je volkomen 
op het verkeerde been kan 
zetten voor je zoektocht. 
Hoe kom je daar achter, hoe 
kun je dat voorkomen?
Graag wil ik je meenemen 
in een ervaring die 
 misschien kan helpen in de 
zoektocht naar feit en 
fictie. Een jarenlange 
vergeefse zoektocht naar 
een Simon Duijn die 
uiteindelijk een verrassen
de wending nam met een 
ongelofelijk resultaat.

1. De nieuwe r.k. kerk van Obdam 1893 (bron: beeldbank Starnmeer).
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Mijn grootmoeder van moederskant vertelde mij meer dan 
eens dat haar ouders familie van elkaar waren via de familie 
Duin/Duijn. Hoe dat wist ze niet, maar wel dat de familie Duijn 
een schuilkerk had in hun boerderij in de Wogmeer onder 
Obdam. Veel meer wist ze daarover niet te vertellen.
Die schuilkerk sprak natuurlijk meteen tot de verbeelding. 
Dat ‘feit’ (! ?) zou dan natuurlijk (! ?) voor de Franse tijd met zijn 
godsdienstvrijheid moeten liggen. Ik besloot eerst maar eens 
dat familieverband tussen haar ouders uit te zoeken. Dat leek 
betrekkelijk eenvoudig, ware het niet dat die lijnen niet bij 
elkaar kwamen (zie kader).

Om de ontbrekende kwartieren 40-41 op te sporen stonden 
de volgende gegevens uit kwartier 20-21 ter beschikking: 
Klaas Duijn wordt veelvuldig vermeld met het patroniem Sij-
mese, zijn vader zal daarom – maar nog te bewijzen – een 
Simon Duijn zijn geweest. Het echtpaar had twaalf kinderen. 
Onder de doopgetuigen vinden we in 1788 Jan Sijmesze Duijn 
en Neeltje Tijmesze Breek (naar later bleek echtelieden), en 
tussen 1789-1794 5x Niesje/Nici Sijmesze Duijn. Het zal duide-
lijk zijn dat we in Jan en Niesje (=Agnes) een broer en zuster 
van Klaas mogen zien. Rekening houdend met de reeds 
bekende woonplaatsen in de Beemster en de Schermer en 
het familieverhaal uit Obdam, en het veelvuldig ontbreken 
van de familienaam in de DTB werd de zoekopdracht: zoek 
een Simon met een onbekend patroniem die drie kinderen 
heeft, namelijk Klaas, Jan en Niesje, die naar schatting tussen 
1745-1760 geboren zijn in een wijde omgeving rond de 
genoemde plaatsen. Voor het zoekgebied werd gezien vanuit 
de Beemster vooral in noordelijke richting gekeken. Zo begon 
decennia geleden in het eerst nog computerloze, later nog 
internetloze tijdperk een moeizame en uiteindelijk vruchte-
loze zoektocht naar mogelijke kandidaat gezinnen. Meerdere 
bijna treffers, maar net niet helemaal.
De komst van internet en scans bracht wel verlichting in het 
zoeken maar geen beter resultaat. Totdat ik langs die weg een 
boekwerkje onder ogen kreeg over de geschiedenis van de r.k. 
kerk in Obdam. Niet de huidige St. Victorkerk, want die is in 
1891-1892 gebouwd, maar zijn voorganger die in 1803 in 
gebruik is genomen. Daarin kwam een passage voor dat als 
dank voor de schenkers hun naam op de kerkklok werd ver-
meld. Daaronder ook... Simon Duijn, die zeer vermogend was. 
Simon kocht echter pas circa 1811/12 de boerderij in de Wog-
meer onder Obdam. Hij kon dus onmogelijk een schuilkerk in 
zijn boerderij gehad hebben. Dat sluit evenwel niet uit dat die 
boerderij in vroeger tijden een schuilkerk geweest kon zijn. 
Langzaam bekroop mij het onaangename gevoel dat er iets 
vreselijk mis was gegaan. Deze Simon kon onmogelijk de 
gezochte vader van Klaas zijn, het moest zijn zoon zijn!
Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Achteraf gezien eigenlijk 
heel eenvoudig, maar je moet het eerst ervaren voor je het 
ziet. Van het begin af aan lag de focus in het onderzoek op de 

Vereenvoudigde afstammingsreeks van 
Jacoba Ruiter uit Duin en Duijn.

1.  Johanna Jacoba Maria Ruiter (1890-1968).
2.  Cornelis Ruiter (1852-1906), landman op Groenland te 

Wimmenum, trouwt Egmond-Binnen 1 juli 1885
3. Sijtje Roskam (1854-1931), weduwe Nicolaas 

 Schotvanger.
4. Arien Ruiter (1821-1875), landman in de Zuidermeer 

onder Berkhout, trouwt Berkhout 21 april 1842
5. Neeltje Duin (1823-1895).
6. Wouter Roskam (1815-1894), landman op Groenland 

te Wimmenum, trouwt Alkmaar 26 januari 1845
7. Trijntje Pater (1826-1884).
 
10. Simon Klaasz Duijn, geboren Schermerhorn, gedoopt 

De Rijp 6 maart 1788, landman in de Wogmeer, 
overleden Obdam (Wogmeer) 25 november 1846, 
trouwt (1) Schermerhorn/Beemster 29 april 1810

11. Aagje Jacobsdr Groot, gedoopt Spierdijk 2 december 
1790, overleden Obdam (Wogmeer) 7 december 1826.

12. Pieter Pietersz Roskam, gedoopt Heemskerk 17 juni 
1773, landman op de Oude Zandmijnderij te Varne-
broek (Alkmaar), overleden Alkmaar 13 april 1825, 
trouwt (2) Beverwijk 22 januari 1809

13. Elisabeth Cornelisdr Duijn, gedoopt Velsen 10 
augustus 1784, boerin, overleden Alkmaar 21 septem-
ber 1849.

 
20. Klaas Simonsz Duijn, geboren Beemster circa 1758, 

landman in de Beemster, sinds circa 1787/88 op 
Hartenrust in de Schermer, overleden Schermer 
5 april 1796, (onder-)trouwt (2) Beemster 5/21 oktober 
1781

21. Magdalena Hendriksdr van Baar, gedoopt Beemster 
3 mei 1759, overleden Oudorp 26 september 1831.

26. Cornelis Dirksz Duijn, geboren Velsen circa 1755, 
veehouder in Bresaap 1784-1797, rijtuigverhuurder en 
herbergier in  Beverwijk 1803, overleden Beverwijk 
25 februari 1811, trouwt (1) Velsen 29 april 1781

27. Cornelia Andriesse Heijstek, geboren Velsen circa 
1758, overleden Velsen 4 februari 1797.

40-41. ? (Simon Duijn en N.N.)
52. Dirk Woutersz Duijn, geboren Velsen circa 1725, 

overleden Velsen 12 januari 1774, trouwt Velsen 
26 april 1750

53. Elisabeth Hendriks Tielens, gedoopt Leende 19 
augustus 1725, overleden Velsen 18 februari 1800.
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genealogie. Ik had echter direct ook in de historie van Obdam 
moeten duiken want een schuilkerk is niet niks. Nu stond ik 
weer met lege handen, terug bij af.

Het keerpunt

Ik had al eens gezien dat er families Duijn in de Zaanstreek 
woonden, zowel katholiek als protestant. En in de Kromme-
nieër Kroniek had ik al eens een artikel over een boedelschei-
ding tussen weeskinderen Duijn voorbij zien komen. Een ver-
mogende familie maar de voornamen Willem en Pieter waren 
in ‘mijn’ familie Duijn onbekend. Toeval bestaat niet, het over-
komt je op het juiste moment. Ik vond op de website Wiewas-
wie het overlijden van Niesje Duijn in Schermerhorn op 21 
maart 1813, oud 63 jaar, dochter van Simon Duijn en Jantje 
Brantjes. Eindelijk houvast. Haar leeftijd en woonplaats paste 
precies in het plaatje. Later zou blijken dat de voornaam van 
haar moeder niet Jantje maar Maartje was. Het zij de aange-
vers, geen verwanten, vergeven.
De naam Brantjes bleek de sleutel te zijn om het spoor van de 
familie Duijn te volgen naar De Rijp, Krommeniedijk en Krom-
menie. Toen begon het balletje te rollen. Binnen de kortste 
keren konden de families Duijn en Brantjes enkele generaties 
worden opgevoerd en ook de kwartierstaat vanaf Klaas Duijn. 
Een aantal dopen kon niet worden gevonden, terwijl toch dui-

delijk was dat de betrokken personen bij de gezinnen pasten. 
Het was duidelijk dat aanvullende bronnen geraadpleegd 
moes ten worden.
Gelukkig hebben we in ons informatiecentrum in Bunnik een 
microfichescollectie op de indexen van het notariaat in Noord- 
Holland. Met de hulp van Jos Kaldenbach kreeg ik een lijstje 
Duijn’en met aktenummers en data. Gewapend met deze 
informatie toog ik naar Zaandam. Gewoon prachtig, je loopt 
het station uit en het archief binnen. En achter de schermen 
ontrolden zich boedelscheidingen, testamenten, voogdijstel-
lingen, participaties en – tot mijn stomme verbazing – het rol-
rederscontract van Willem Duijn dat als bijdrage in het artikel 
over de rolrederij (Gens Nostra 2020 nummer 3 pag. 132-133) 
is verwerkt. Het bleek dat zowel de familie Duijn als de familie 
Brantjes rolreders waren. En het verklaart meteen hoe beide 
families vermogend konden worden.
Het voorlopige resultaat van het onderzoek is neergelegd in 
twee stamreeksen, Duijn en Brantjes, elk van vijf generaties. 
Helaas reikt de stamreeks Duijn niet ver genoeg terug om de 
uitspraak van mijn grootmoeder, dat haar ouders familie van 
elkaar waren via de familie Duin/Duijn, te bevestigen. De ver-
wantschap komt dan wel erg ver terug te liggen, reden om aan 
te nemen dat de uitspraak van mijn grootmoeder waarschijn-
lijk eerder is ingegeven door  de overeenkomst in familienaam 
dan door een feitelijk overgeleverd zeker weten.

2. Kaart van de Starnmeer en omgeving waar de families Duijn en Brantjes gegoed waren. Bovenaan ligt Graft-De Rijp, onderaan sluit aan op 
Krommenie dijk (bron: beeldbank Starnmeer).
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De r.k. familie Duijn

I. Jan Duijn.
Vader van:
1.  Agatha (Aegt) Jansdr Duijn, erfgename van Cornelis Cor-

nelisz Kardinaal 1687, overleden na 19 november 1687, 
trouwt voor 1687 Gaaff Claasz Viskoper, overleden na 19 
november 1687.

19-11-16871: comp. Pieter van Broeck nots., Marie Claas, wedu-
we van zal: Corn: Corn: Kaardinael, tot Crommenie eenige 
tijdt verleden overleden, ende hebbe aen haer uijt den naame 
ende vanwegen Sijmon Jansz Duyn, voor hem selven, item 
Gaaff Claese Viskooper getrowt met Aegt Jans Duijn, teza-
men eenige ende universele erfgen: ab interstato van den 
gemelten overledene Kardinael, ingevolge seeckere testa-
mentaire dispositie tusschen den genomden Kardinael ende 
de voors: sijne huisvrouwe opgeregt voor den nots. Pt. Oortle-
den ende seeckere getuygen tot Westzanen in dato den 7 
aug. 1681 gedaan de navolgende insinuatie, versoeck ende 
protestatie (...)
[de weduwe is bang dat zij in haar belangen c.q. rechtmatig 
aandeel in de nalatenschap geschaad zal worden; feitelijk wil 
zij het vruchtgebruik behouden, maar het probleem is even-
wel dat als zij zou hertrouwen de boedel toch verkocht zou 
moeten verkopen om af te rekenen].
2.  Simon Jansz Duijn, volgt II.

II. Simon Jansz Duijn, geboren circa 1640 (schatting), overle-
den 14 maart 1712 (impost betaald ƒ3.0.0, kerk ƒ4.0.0), trouwt 
(2) Krommenie 19 april 1704 (impost betaald ƒ3.0.0) Catharina 
(Trijn) Huijbertsdr, van Assendelft, trouwt (1) Akersloot 5 juni 
1677 (getuigen Huijgh Janssen, Vaster Claessen) Duijfje Wil
lemsdr, gedoopt Akersloot 17 juni 1640 (peet Mari Pieters), 
overleden Krommenie in 1704, dochter van Willem Jansz, 
woonde in Akersloot in de Woude, en Alewer (Aluer) Jansdr.
30 april 17042: Is bij de Heere Weesmeesteren van Cromme-
nije en Crommenijdijck genomineert en gestelt tot voogden 
over de twee onmondige kinderen van Sijmon Jansz Duijn, 
geteelt bij Duijfje Willems, genaamt Jan Sijmonsz en Willem 
Sijmonsz Duijn, Daniel Willemsz, wonende in de Akerslooter 
Woude, oom van ‘t ‘s moeders zijde en Dirck Dircksz Jonge 
Engels tot Crommenije, omme de voorsz. onmondige kinde-
ren behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te 
staan en daarvan is ‘t noot rekeningh bewijs ende reliqua te 
doen, Aldus gedaan dato uts. [etc.]. Idem 30 april 1704: Inven-
taris van de goederen ter weeskamer gebragt en bewesen 
door Symon Jansz Duyn aen sijn twee onmondige kinderen 
geteelt bij Duyfje Willems, genaamt Jan Symonsz en Willem 
Symonsz Duyn, ten overstaan van Daniel Willemsz en Dirck 
Dircksz Jong Engels voogden van ‘t voorsz: weeskint; (...) is 
aen de twee voorsz: kinderen bewesen een somme van twee-
hondert gulden sijnde elcks een somme van ƒ100.0.0 komt 
tesamen als vooren ƒ200.0.0. Aldus gedaan [etc.]. 22 septem-
ber 17063: comp. Jan Symonsz Duyn en Willem Symonsz Duyn 
die beyde getrout zijnde en verclaarde van desen vooren-

staanden inventaris in allen deelen voldaan te zijn verclaarde 
derhalven de heere Weesmeesters en voogden te bedancken 
voor haare goede voorsorge over haare goederen en effec-
ten gehadt, ten oirconde soo hebben wij dese getekent dato 
uts. en geroyeert [w.g.] Jan Symonsz Duyn.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Simonsz Duijn, volgt III.
2.  Willem Simonsz Duijn, geboren circa 1680, rolreder, woon-

achtig te Krommenie, zijn nalatenschap bij de weeskamer 
bedroeg in 1736 ƒ39.338,0.0, overleden Krommenie 16 
november 1729 (impost betaald ƒ15.0.0, kerk ƒ4.0.0), 
trouwt Krommenie 10 juli 1706 (impost betaald ƒ6.0.0) 
Trijntje Cornelisdr Keijsers, geboren voor 1685 (schatting), 
overleden Krommenie 28 januari 1728 (impost betaald 
ƒ15.0.0, in de kerk ƒ4.0.0). Uit dit huwelijk 5 kinderen.

8 oktober 17104: comp. Pieter Broerze nots., Willem Sijmonse 
Duijn – en de de voogde van Guertie Kornelis wonende tot 
Crommenie ter eenre – ende Anne Joris, bejaerde vrijster – 
geass: met Pieter Janse Joor, haar oom, (mede won. ald.), ter 
andre zijden, ende verklaarden sij repective comparanten 
ende contractanten met malkanderen te sijn gecontracteert 
ende sonder eenige de minste reserve te sijn veraccordeert, 
in desen voegen – eerstelijck dat de drieduijsent en vierhon-
dert gulden, dewelke Anne Joris voor haar derde part inde 
rolrederij van Willem Sijmonse Duijn heeft bij opgemelte Wil-
lem Duijn voortaan op intrest sal werden gehouden tegens 
drie en een halve gulden vant hondert int jaar, bedragende 
jaarlicks aan intrest een somma van eenhondert en negen-
tien gulden, hetwelk sijn ingangh sal nemen van dato deses 
dat dit contract voltroken is, ten anderen dat opgemelte 
somma van driesuijsent en vierhondert gulden bij meerge-
melte Willem Duijn soo langh op intrest behouden sal mogen 
werden tot dat Anne Joris komt te trouwen en haar inden 
houwelicken staat te begeven ofte desen werelt komt te 
overlijden, en sal meergemelte Willem Duijn als dan mogen 
volstaan de opbrenghingh van de meergemelte somma van 
drieduijsent en vierhondert gulden te doen in rolle gaaren as 
en hennip lijden op sijn prijs ook in gelt na gelegentheijt van 
de rederij, en is mede gecontracteert, dat het hasar- en prij-
cul van brand tot die tijt toe voor een darde part sal sijn en 
blijve ten laste van Anne Joris, ende verklaarden sij compa-
ranten ende contractanten hier in te nemen volkomen conte-
ment ende vergenoegen, renoncieren dien volgende voerbe-
dagh.. van alle relivemente, van reghten die dese eenighsins 
souden konne contrarieren, ende wel speciaal van reductio 
haar houdende van de kragt ende wenkinge, van dien te 
door.... [overschreven tekst] sijn onderright, alles onder den 
verbanden van haar respective personen en goederen, stel-
lende ten bedwangh ende executie van alle regthen ende spe-
ciaal den Ed: Hove van Holland ende consenteerde hiervan 
gemaakt te werden een acte in behoorlicke forma, dat aldus 
geschiede ten huijsse van Jan Baartse tot Crommenie en heb-
ben de comparanten hetselve met haar gewoonlick handte-
ken ondertekent, w.g. [Anne Joris is een tante van moederszij-
de die dus voor 1/3 participeert in de rolrederij].
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12 oktober 1710: comp. Pieter Broerze nots., Willem Sijmonse 
Duijn en Trijntie Kornelis e.l., ‘man ende vrou van haar eerste 
houwelick, wonende tot Crommenie, ons bekendt, beijden 
gesont’, volgt testament.
8 augustus 17215: comp. Jacob Beets nots., David de Wit, spin-
baas te Steenwijk, en Willem Simonsz Duijn, koopman en rol-
reder, rolrederscontract (zie kader in voorgaand artikel over 
de rolrederij).
14 mei 17326: comp. Jacob Beets nots., Claas Roodt als in 
huwelijk hebbende Barbertje Gerrits, mitsgaders Barbertje 
voorn. (...) verclaerden bij desen vercogt te hebben ende der-
halven in vollen vrijen eijgendomme te cedeeren ende trans-
porteeren, aen en ten behoeve van de voogden over de twee 
onmondige kinderen van wijlen Willem Duijn en Trijntje Corne-
lis, met naemen Sijmon en Duijfje Duijn, twee obligatien hou-
dende ten laste van Westvriesland en ‘t Noorder Quartier, ten 
comptoire der stadt Alkmaar, staende beijde op de naeme 
van Johan Coenraedt Nouf, groot in capitael ider een duijsent 
guldens, gedateert Een Julij 1704 en beijde gefolt: 3494, 
[volgt titel van aankomst]. Op 13 augustus 1733 volgt nog een 
obligatie, op 24 juli 1735 verstrekken de voogden geldlening, 
op 8 juli 1737 volgt een boedelscheiding tussen Simon en de 
voogden over zijn nog minderjarige zuster Duijfje. De obliga-
ties belopen ƒ8450.

III. Jan Simonsz Duijn, geboren circa 1679, rolreder, voogd 
over de kinderen van zijn broer Willem 1729, overleden Krom-
menie 4 februari 1758 (impost betaald ƒ30.0.0), trouwt Krom-
menie 24 januari 1705 (impost betaald ƒ6.0.0)
Godefrida (Guurtje) Claasdr Bisschop, geboren na 1674 (op 
14  januari 1699 nog onmondig), van Krommenie, overleden 
Krom me nie 29 december 1730, dochter van Claas Jorisz 
 Bisschop en Agatha (Aagtje) Baertsdr Schouten, 1 maart 
17587: comp. voor weesmeesteren Claas Duyn die heeft ver-
toont de acte van voogdij van wijlen zijn vader Jan Duyn 
gepasseert voor wijlen de notaris Jacob Beets en zekere 
getuijgen tot Crommenie in dato 28 Juni 1754 waaruit blijkt 
dat zijn vader over zijne minderjarige kindskinderen en erfge-
namen, tot voogden en administrateurs had aangestelt Jas-
per Al, Simon Duyn en Claas Duyn met ‘magt van assumptie 
en zurrogatie en dat onder uytsluyting van de weescamer 
van de plaatse des sterfhuyses en van allen anderen’ Mij Pre-
sent J Beets, secrets.
Uit dit huwelijk:
1.  Agje Jansdr Duijn, overleden Krommenie 6 januari 1708 

(impost betaald ƒ3.0.0; in de kerk ƒ2.0.0).
2.  Aegie Jansdr Duijn, overleden Krommenie 8 november 

1712 (impost betaald ƒ3.0.0; in de kerk ƒ2.0.0).
3.  Duijfje Jansdr Duijn, geboren circa 1710, overleden na 31 

augustus 1743, trouwt Krommeniedijk 1 juli 1731 Jasper 
Jansz Al, gedoopt Assendelft 20 maart 1706 (getuige: 
Haasje Roelofs).

4.  Nicolaas (Klaas) Jansz Duijn, gedoopt Krommenie 27 juli 
1711 (peet Trijntje Crelis), overleden Krommenie 28 decem-
ber 1789 (aangifte classis ƒ3.0.0), trouwt Krommeniedijk 

22 augustus 1757 Grietje Willemsdr Kuijper. Uit dit huwe-
lijk 4 zonen.

5.  Aagje Jansdr Duijn, geboren eind 1712, overleden Kromme-
nie voor 30 april 1713.

6.  Aagt Jansdr Duijn, gedoopt Krommeniedijk 30 april 1713 
(getuige: Lijsbeth Crelis), overleden Krommenie 26 mei 
1714 (impost betaald ƒ3.0.0, kerk ƒ2.0.0).

7.  Aagje Jansdr Duijn, gedoopt Krommeniedijk 7 juni 1715 
(getuige: Trijntje Crelisse Kijsers), overleden voor 27 
maart 1718.

8.  Simon Jansz Duijn, volgt IV.
9.  Aagt Jansdr Duijn, gedoopt Krommeniedijk 27 maart 1718 

(getuige: Trijntje Crelis), overleden Krommenie 21 oktober 
1718 (impost betaald ƒ3.0.0, op ‘t kerkhof ƒ0.10.0).

10.  Jacob Jansz Duijn, gedoopt Krommeniedijk 29 september 
1719 (getuige: Guurtje Jans), overleden Krommenie 20 juli 
1765 (impost betaald betaald onder protest ƒ3.0.0, kerk 
ƒ4.0.0), trouwt voor 1750 Godefrida (Guurtje) Jansdr 
Rachel. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

IV. Simon Jansz Duijn, gedoopt Krommeniedijk 22 mei 1716 
(getuige: Trijntje Crelisse Kijsers), begraven Krommenie (kerk) 
13 mei 1775 (impost betaald betaald ƒ6.0.0, kerk ƒ4.0.0), 
ondertrouwt Krommenie 26 mei 1747 (impost betaald betaald  
ƒ6.0.0), trouwt (Burgerlijke Gemeente en kerk) Krommenie-
dijk 11 juni 1747 Maria (Maartje) Jansdr Brantjes, gedoopt 
Beemster 20 maart 1719 (peet Belie ---; van de Starnmeer 
onder de banne van Wormer), overleden Krommenie 11 juni 
1785, begraven Krommeniedijk 14 juni 1785 (impost betaald 
ƒ15.0.0; aangever haar zoon Jan Duijn, begraven in de kerk, 
recht ƒ 4.0.0), dochter van Joannes (Jan) Arendsz Brantjes en 
Agnes (Niesje) Jansdr Koen.
Op 17 november 1758 verschenen Niesje Jansdr Koen, Jan en 
Arent Brantjes en Simon Jansz Duijn als echtgenoot van 
Maria Brantjes voor notaris Cornelis Beck te De Rijp in ver-
band met de verdeling van de nalatenschap van Jan Arentse 
Brantjes. Elk kind erfde een kindsdeel ter waarde van ƒ2000,--. 
Uit de akte blijkt dat de kinderen hun deel al in 1756 uitge-
keerd hebben gekregen.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes (Jan) Simonsz Duijn, gedoopt Krommeniedijk 13 

maart 1748 (getuige: Jan Symese Duyn), overleden Krom-
menie 17 oktober 1801, trouwt Krommeniedijk 13 mei 1770 
Neeltje Tijmansdr Breeck, overleden Krommenie 10 
novem ber 1801.

2.  Agnes (Niesje) Simonsdr Duijn, geboren circa 1750, overle-
den Schermerhorn 21 maart 1813 (BSO akte 2103; oud 63 
jaar, als dr. van Simon Duijn en Jantje Brantjes), trouwt 
(Schepenbank) Schermerhorn 25 oktober 1789/Beemster 
25 oktober 1789 (getuige: Nicolaus Duijn, Joanna Beuijs-
jen) Hermanus Peijvoet, van Schermerhorn.

3.  ? Johanna (Jannetje) Simonsdr Duijn, geboren circa 1753 
(schatting), vrijster, ongehuwd, overleden Krommenie kort 
voor 30 mei 1785 (aangifte classis ƒ3.0.0).

4.  ? Godefrida (Guurtje) Simonsdr Duijn, overleden Kromme-
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niedijk 20 september 1801.
5.  Klaas Simonsz Duijn, volgt V.

V. Klaas Simonsz Duijn, geboren Beemster circa 1758, land-
man, veehouder, woonde van 1781-1787 in de Beemster, daarna 
op de boerderij Hartenrust onder Schermerhorn, overleden 
Schermer 5 april 1796, ondertrouwt/trouwt (1) Beemster 
(Schepenbank) 1/18 februari 1781, Antje Jansdr Jonker, begra-
ven Beemster 3 mei 1781, ondertrouwt/trouwt (2) Beemster 
5/21 oktober 1781 (getuige: R.D. Ter Laar, Joanna Berkel) 
Magda lena Hendriks van Baar, gedoopt Beemster 3 mei 1759 
(getuige: Maartje Crelisse Gras), overleden Oudorp 26 sep-
tember 1831. Zij trouwt (2) Beemster 31 december 1797 Her-
manus Jansz van Wonderen.
NB: van Klaas Simonsz Duijn circuleert in verschillende publi-
caties als doopdatum 17 oktober 1758 (Beemster, RK). Dit is 
onjuist want op die datum is alleen een Nicolaus als zoon van 
Simon Gras en Guertje Pieters gedoopt.

De r.k. familie Brantjes

I. Jan Brantjes.
Vader van:
1.  Arend Jansz Brantjes, volgt II.
2.  ? Agnes (Niesje) Jansdr, begraven Alkmaar 15 februari 1727 
(in de Schermeer bij ‘t Jaeghuijs; pro Deo)8.

II. Arend Jansz Brantjes, geboren circa 1660 (schatting), 
woont aan de Westringdijk in de Beemster 1703, aan de Vol-
gerweg in de Beemster 1711, overleden De Rijp 29 december 
1711, begraven Beemster 31 december 1711 (impost betaald 
ƒ3.0.0; in de Beemster overleden tot Rijp begraven: Arent 
Jansz Brantjes, aan de Volgerweg, buiten ƒ7.16.0), trouwt 
Graft (Gerecht) 3 december 1684 Maartje Maartensdr, uit de 
Beemster.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes (Jan) Arendsz Brantjes, volgt III.
2.  Anna Arentsdr Brantjes, gedoopt Beemster 9 augustus 

1688 (getuige: Gerretie Maertens), jong overleden.

3. Villa Clementine te Purmerend, nu na een omvangrijke restauratie een monumentale trouw- en vergaderlocatie.
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3.  Maarten Ariensz Brantjes, gedoopt Beemster 13 oktober 
1693 (getuige: Willemont Pieters), trouwt (1) Agnes (Nies-
je) Simonsdr, begraven De Rijp 2 maart 1723 (impost 
betaald ƒ3.-.-, in de Beemster overleden en tot Rijp begra-
ven), trouwt (2) Beemster 20 oktober 1726 (getuige: Grie-
tie Pieters, Neeltie Jacobse, Trijntie Albertze) Agatha 
(Agie) Baltensdr. Uit het tweede huwelijk 6 kinderen.

4.  Antje Arentsdr Brantjes, overleden/begraven De Rijp/
Beemster 29 juni/1 juli 1703 (kl. ƒ3.0.0; uijt de Beemster tot 
Rijp begraven: Antje Arents Brantjes, aan de Westringdijk, 
De Rijp klasse ƒ7.16.0).

III. Joannes (Jan) Arendsz Brantjes, geboren Graft (Noorde-
ijnd), gedoopt De Rijp 23 oktober 1685 (getuige: Trijn Gerrits), 
woont in de bedijkte Schermeer bij de Woude 1724, 1726, later 
in de Beemster, overleden Starnmeer 26 maart 1748, begra-
ven Wormer 31 maart 1748 (impost betaald ƒ3.0.0), trouwt 
Agnes (Niesje) Jansdr Koen, gedoopt Beemster 9 augustus 
1693 (getuige: Lijsbeth Crelis), overleden Starnmeer, begra-
ven Wormer 18 november 1779, dochter van Jan Gerritsz Koen, 
landman in de Beemster, en Jannetje Engelsdr (dochter van 
Engel Engelsz en Geertje Jansdr).
17 november 17589: comp. Niesje Jansdr Koen, Jan en Arent 
Brantjes en Simon Jansz Duijn in verband met de verdeling 
van de nalatenschap van Jan Arentse Brantjes. Uit de akte 
blijkt dat Jan Arentse Brantjes zonder huwelijkse voorwaar-
den gehuwd was en ab interstato overleed in 1748, zodat 
Niesje Koen de helft plus een kindsdeel verkreeg en elk kind 
een kindsdeel ter waarde van ƒ2000,-- erfde. Dat de drie laat-
ste comparanten bij uitkoop voor hun helft des boedels of 
vaders erf van de eerste comparante zouden ontvangen ieder 
de somma van tweeduizend guldens, waardoor het vermogen 
van Jan Arentse Brantjes gesteld kan worden op ƒ16.000,--. 
Uit de notariële akte blijkt voorts dat de kinderen hun deel al 
in 1756 uitgekeerd hebben gekregen.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria (Maartje) Jansdr Brantjes, gedoopt Beemster 20 

maart 1719, trouwt (Burgerlijke Gemeente en kerk) Krom-
meniedijk 11 juni 1747 Simon Jansz Duijn (zie familie Duijn 
generatie IV).

2.  Joannes (Jan) Jansz Brantjes, volgt IV
3.  Arnoldus Jansz Brantjes, gedoopt De Rijp (St. Bonifatius) 

26 september 1726 (getuige: Jannitje Engels, Maerten 
Arentz Brantjes), landbouwer, veehouder en rijke groot-
grondbezitter, woonde aanvankelijk in de Schermer, later 

op de hofstede Oversaen in de Starnmeer, daarna op een 
huisinge aan de Jisperweg in de Beemster, overleden 
Graft 2 juli 1794, trouwt Alkmaar 3 juni 1765 Maartje Pie-
tersdr Bloothoofd, geboren Schermer, gedoopt Alkmaar 
(RK statie Zuidervaart) 3 december 1739, overleden De 
Rijp 29 oktober 1795 (impost betaald ƒ30.0.0), begraven 
Graft (in de kerk). Uit dit huwelijk 2 dochters.

IV. Joannes (Jan) Jansz Brantjes, gedoopt De Rijp (St. Bonifa-
tius) 30 september 1724 (getuige: Jannetje Engels, Geertje 
Jans Koene), heemraad 1795-1807, overleden in 1807, trouwt 
Wormer (Gerecht) voor 26 maart 1785 (impost betaald 
betaald ƒ30.0.0) Grietje Dirksdr Eijtjes (Ytjes), geboren 
Graft, gedoopt De Rijp (St. Bonifatius) 14 november 1759, 
overleden Purmerend 3 november 1820, dochter van Dirk 
Jansz Eijtjes en Antje Jacobsdr Bakker.
Jan Brantjes was een vermogend man. Hij bezat in 1807 negen 
boerderijen en 290 morgen land in de Beemster, de Schermer 
en de Starnmeer.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Brandjes, geboren Starnmeer, gedoopt Krommenie-

dijk 1 maart 1786 (getuige: Niesie Duin), jong overleden.
2.  Jan Brandjes, geboren Starnmeer, gedoopt Krommenie-

dijk 6 november 1787 (getuige: Maartje Pieters).
3.  Arie Jansz Brandjes, geboren Starnmeer, gedoopt Krom-

meniedijk 5 september 1790 (getuige: Arend Jansse Brand-
jes).

4.  Nicolaas (Claas) Jansz Brantjes (Brandjes), geboren Starn-
meer 31 maart 1793, gedoopt Krommeniedijk 1 april 1793 
(getuige: Jan Dirkse Ytjes), landbouwer, koopman in hout, 
traankoker, reder en wethouder te Purmerend, overleden 
Purmerend 2 november 1869, trouwt Purmerend 23 mei 
1813 Maartje Stuijt, geboren 4 december 1794, overleden 
Purmerend 8 april 1873, dochter van Petrus Stuijt en Aafje 
Commandeur. Uit dit huwelijk 16 kinderen.

 Zie voor Klaas en zijn nageslacht in Purmerend het boek 
‘Villa Clementine’ waarin de zakelijke, maatschappelijke 
en politieke activiteiten van de familie zijn beschreven.

Literatuur:

C. Booy, Het Starnmeerboek, 1993.
J. Otsen, J. van Kuler, Villa Clementine, Purmerend 2016, uitga-
ve Frits Dix/Attica Beleggingsmaatschappij b.v.

Noten
1 ONA Westzaan, inv.nr. 5426, fol. 51, 19 november 1687
2 ORA Krommenie, inv.nr. 1490, fol. 81, 30 april 1704
3 ORA Krommenie, inv.nr. 1490, fol. 47, 22 september 1706
4 ONA Wormerveer, inv.nr. 5709, fol. 17, 8 oktober 1710, idem 5709, fol. 65, 12 

oktober 1710: testament.
5 ONA Krommenie, inv.nr. 3049, fol. 251, 8 augustus 1721

6 ONA Krommenie, inv.nr. 3059, fol. 1000, 14 mei 1732, idem 3059 fol. 1090, 13 
augustus 1733, idem 3060 fol. 88, 24 juli 1735, idem 3061 fol. 206, 8 juli 1737.

7 ORA Krommenie, Staatboeken, inv.nr. 1494, 1 maart 1758
8 ORA Alkmaar, inv.nr. 590b akte 29082
9 ONA De Rijp, notaris Cornelis Beck, 17 november 1758
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Er is een inspirerende locatie gevonden: 
we komen bij elkaar in het Maltezer Huis 
aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht, waar 
we te gast zijn bij de kanselarij van de 
‘Soevereine Militaire Hospitaal Orde van 
Malta – Associatie Nederland’. Op deze 
dag is er vanzelfsprekend ruim voldoen-
de plaats voor ‘ontmoeting en gesprek’ 
met mededeelnemers.

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd 
twee interessante sprekers te vinden. 
De eerste spreker is de heer J. (Jelle) C. 
Terluin, heraut Frisia I en tweede voor-
zitter van de Fryske Rie foar Heraldyk 
die een lezing zal houden over: Rouwbor-
den en Heraldiek. In de middag zal de 
heer Klaas Padberg Evenboer ons ver-

rassen met: Hendrik van Heessel, 
wapenkoning der Ruwier: Herkomst, 
nageslacht en oeuvre.
Naast genoemde lezingen valt er onge-
twijfeld van alles te ontdekken op de 
‘Heraldische Markt’ met heraldische 
 literatuur, heraldische kunstenaars en 
aanverwante verenigingen en organisa-
ties. De inloop is vanaf 10.30 uur en het 
programma start om 11.00 uur. De dag 
wordt rond 16.00 uur afgesloten met een 
borrel. De kosten bedragen 25,00 euro 
p.p. (incl. drankjes, lunch en borrel), 
 vooraf te voldoen en over te maken op 
rekeningnummer: 
NL 52 INGB 0006 7414 57  
t.n.v. Het Nederlands Genootschap voor 
Heraldiek, o.v.v. HD2021.

Na de ontvangst van het bedrag wordt 
de deelname definitief. Daar de ruimte in 
het Maltezer Huis zijn beperkingen 
heeft, is deelname van 80 personen het 
maximum. Dus meldt u zich zo spoedig 
mogelijk aan bij Hans Duitgenius, 
 Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond, 
e-mail: duit77@gmail.com,  
tel.: 0638 268 193. Graag tot 9 oktober !
Indien het coronavirus op enigerlei wijze 
alsnog een belemmering mocht vormen 
voor het doorgaan van deze activiteit, 
wordt de dag opnieuw uitgesteld tot een 
datum waarop een veilige en aangename 
bijeenkomst mogelijk is. Uw betaling 
wordt, wanneer een mogelijke nieuwe 
datum u niet schikt, zonder enige belem-
mering teruggestort.

Lezers reageren: Van Meurs (Heraldiek)

HERALDISCHE DAG 
2021 UTRECHT
Geïnteresseerden in heraldiek zijn dit jaar op 9 oktober a.s. 

meer dan welkom op de ‘Heraldische Dag’. Dit jaar wordt de 

organisatie gezamenlijk verzorgd door het Nederlands Genoot-

schap voor Heraldiek (NGH) en het Koninklijk Nederlandsch 

Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde (KNGGW).

Vincent van der Es van Steenbergen 
attendeert ons op een fout in de wapen-
kwartierstaat Van Meurs in Gens Nostra 
2021-2 pag. 81-83. Het betreft de echt-
genoot van Isabella van der Brugghen. 
Dat was niet Gillis Quirijn de Cock doch 
Gielis Jacobsz de Cocq (zoon van Jacob 
Quirijnen de Cocq en Arntken Gielis).
Hij vraagt zich ook af waarom bij Fran-
cois van Meurs (1625-1682), sterfjaar 
exact te bepalen op het jaar 1682 via 
Bank van Zuilichem, geloftesignaat 
3186/678, niet gewoon het wapen Van 
Meurs is herhaald doch in plaats daarvan 
een afbeelding van een akte is geplaatst 

met zijn (vaderlijk) wapen waarmee hij in 
1664 zegelde, welke met een loep nog 
niet eens te lezen valt. Zeer ongebruike-
lijk omdat bij vrijwel alle andere Van 
Meursen wel steeds hetzelfde plaatje is 
gehanteerd van het wapen van Tileman 
van Meurs, aldus Van der Es.

Zijn echtgenote Johanna van Cuyck van 
Meteren overleed op 3 maart 1692 (zie 
Nederlandsche Leeuw 2014, blz. 99 met 
haar wapenkwartieren).

Er valt nog wel meer aan datums te 
 verbeteren, doch mogelijk was de rese-

arch van ondergeschikt belang, doch een 
gemiste kans t.o.v. de publicaties in De 
Nederlandsche Leeuw in 2007 en 2014.

1. Wapen van Tileman van Meurs, 
 circa 1610. Bron: Wapenboek Gelderse en 

 Overijsselse Studenten Vereniging Utrecht.
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VAN DER VLOET 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: gevierendeeld: I en IV in rood een zilveren abacus met vier rijen 
van vijf (1+4) kralen en aangevende het getal 2020; II en III in zilver 
een zwarte schoenmakersleest.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een rode draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van zilver.
Devies: FORTIS IN UNUM

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van 
de naamdragende nakomelingen van de oudst bekende voorvader van 
de aanvrager: Jan Peters van der Vloet. Hij trouwde met Icken N.N en 
is overleden te Zeelst vóór september 1669, was van beroep schoen-
maker en in 1617 borgemeester van Zeelst. Hetzelfde beroep en de 
functie werd ook uitgeoefend door zijn zoon: Wilbort Jansen van der 
Vloet, begraven te Zeelst op 3 juli 1669, getrouwd met Eijken Joris Lij-
berts Borchouts. Door de eeuwen heen werd de familienaam verschil-
lend gespeld en tegenwoordig ook nog als Van der Vloed en Vervloed.

Geregistreerd op verzoek van Franciscus Ivo Maria van der Vloet, 
geboren te Geldrop op 18 mei 1961, wonende te Waalre, zoon van Wil-
helmus Leonardus Maria van der Vloet en Elly Josephina Stephanie 
van Lit.

Registratie NRF 2020.333, Amsterdam, 27 november 2020

Motivering:
De wapenstukken zijn ontleend aan de werkzaamheden van stam-
vader Jan Peters van der Vloet die schoenmaker van beroep was 
(driearmige schoenleest), maar ook als borgemeester de financiën 
van het dorp bestierde (abacus). Het getal 2020 op de abacus geeft 
het jaar aan waarin het wapen is ontworpen.
Het helmteken verwijst naar de woonplaats van de oudste genera-
ties: Zeelst. Sint-Joris is de patroon van het in de zeventiende eeuw 
opgerichte gilde van Zeelst dat nog steeds bestaat. De kleuren rood 
en zilver zijn ontleend aan de Brabantse vlag. Het devies, SAMEN 
STERK, slaat op de saamhorigheid binnen de familie.

VAN BEERS 
(Meerveldhoven, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in groen een klimmende gouden beer, getongd en genageld 
van rood, aan beide zijden vergezeld van een gouden korenaar (rogge), 
en een schildvoet van een gouden vlechtwerk.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van goud.
Helmteken: O.L.V. ter Eijk gekleed in groen met gouden nimbus en 
goud ingebakerd kindje van natuurlijke kleur en aan de voet gouden 
eikenbladeren.
Devies: BERESTERK EN BEREGOED

Dit wapen is in 2020 ontworpen door aanvrager samen met Johanna 
E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg en bestemd voor de 
naamdragende nakomelingen van Martinus Leendert van Beers. 
Deze oudst bekende voorvader was als landbouwer en wever werk-
zaam in Meerveldhoven, alwaar hij overleed op 1 mei 1729. Hij trouw-
de te Zeelst op 12 jul 1682 met Magdalena Hendrick Medegaels. De 
familienaam wordt in latere generaties en tegenwoordig ook nog 
geschreven als ‘van Bers’.

Geregistreerd op verzoek van Cornelis Johannes Maria van Beers, 
geboren in Steenbergen op 7 augustus 1956, wonende te Eindhoven, 
zoon van Arij Marie van Beers en Johanna Henrica Hermus.

Registratie NRF 2020.339, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
De naam ‘Van Beers’ van deze stam uit Meerveldhoven is een topo-
niem die historisch voornamelijk in het oostelijke deel van Noord- 
Brabant voorkomt. De herkomstplaats van de voorvaderen kon ech-
ter niet in akten worden vastgesteld, maar gezien de intensieve 
migratie binnen de Kempen is een connectie met de plaats Beerse 
(België) waarschijnlijk. Vanwege de naam is gekozen is voor het spre-
kende element dat ook in het wapen van Beerse staat: een trotse 
beer, vergezeld van tekens die de vroegste familie beroepen symbo-
liseren waarmee men in het levensonderhoud voorzag als landbou-
wers van vooral rogge (lasten werden in rogge betaald) en wevers (de 
familie bezat een aparte weefkamer). De kleur groen staat daarbij 
voor het gewas en het goud voor het graan en de verdienste daaruit.
Het helmteken verwijst naar de patrones van het schuttersgilde van 
Meerveldhoven, de stamplaats van deze lijn in de zeventiende eeuw.
Het devies verwoordt de sterke en goede positie van de stam.

In het Nederlands Register Familiewapens zijn ingeschreven de familiewapens van:
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Nederlands
College

Heraldiek

BIEZEN 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving: 
Schild: doorsneden door een rode keper: A in zwart goud schuin 
getralied; B in goud een geplante groene pol biezen.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
zwart, gevoerd van goud.
Helmteken: de pol biezen van het schild.
Devies: SCIRPAMUS

Dit wapen is in 1967 ontworpen door J.A.M.P. Biesen uit de tak Zee-
land. Het is ook geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealo-
gie op 28 november 1995 onder nummer CBG 677 op verzoek van de 
hieronder genoemde aanvrager: Norbertus Johannes Maria Biezen. 
Het wapen is in 2020 hertekend door Tanja E. van Achterberg waarbij 
tevens het devies is toegevoegd.
Het mag gevoerd worden door de nakomelingen van Paulus de Biese, 
die de naam Biezen of Biesen dragen. Hij leefde in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw te Zeelst en had drie zonen: Michiel, Niclaes en 
Jan. Aanvrager stamt af van laatstgenoemde Jan Pauwels de Biese, 
vermeld te Zeelst tussen 1614 en 1620, en getrouwd met Elisabeth 
Jan Jansen Bliecx.

Geregistreerd op verzoek van Norbertus Johannes Maria Biezen, 
geboren in Tilburg op 3 mei 1934, wonende te Boxtel, zoon van Alber-
tus Jacobus Biezen en Josephina Maria Antonia Nuijten.

Registratie NRF 2020.341, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
Dit sprekende wapen verbeeldt de familienaam op twee manieren: 
door een groeiende pol biezen en door het vlechtwerk van de biezen-
mat. Ook het helmteken refereert hiernaar.
Het zwart verwijst naar de zwarte, moerassige grond waarop de bie-
zen groeien en het goud naar de kleur van een biezenmat.
Het devies, “Wij zullen vlechten”, duidt enerzijds op de productie van 
biezenmatten, maar is anderzijds overdrachtelijk bedoeld voor de 
wijze waarop de stam zich in alle rangen en standen van de maat-
schappij vlocht in communicerend samenwerken.

BELDERBOS 
(Oerle, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: uitgeschulpt doorsneden: A in zilver elf bomen om en om ver-
hoogd en verlaagd geplaatst; B in rood een zwemmende brilduiker 
eend in natuurlijke kleur.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een rode draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorste-
kend, alles van zilver.
Devies: ÊTRE LIBRE COMME L’AIR

Dit wapen is in 2020 ontworpen door aanvrager samen met Johanna 
E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van de 
naamdragende nakomelingen van Aert Baltus van de Belderbosch. 
Hij is geboren rond 1600 en was onder meer schepen en borgemees-
ter van Oerle. Hij was getrouwd met Anna Lambrechts en overleed te 
Oerle op 19 februari 1678. Generaties lang woonden zijn nazaten in 
Oerle en Zeelst, maar Theodorus Belderbos, geboren op 5 juli 1733, 
verhuisde naar Wilrijk in België alwaar hij op 17 mei 1802 overleed.

Geregistreerd op verzoek van Camille Alphons Belderbos, geboren in 
Schelle (België) op 8 april 1937, wonende te Reet (Rumst, België), 
zoon van Joseph Belderbos en Maria Paulina Langmans.

Registratie NRF 2020.338, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
Er is hier sprake van een sprekend wapen: belder is een van de oude 
volksnamen voor de brileend (Bucephala clangula (L., 1758) en zwemt 
voor het bos. De elf bomen staan voor de elf kleinkinderen van de 
stamvader die de volwassenheid bereikten.
Het helmteken verbeeldt Sint-Joris en de draak. Sint Joris is de 
patroon van het gilde van Zeelst waar een voorvader halverwege de 
zeventiende euw woonde.
De kleuren rood en zilver zijn de Noord-Brabantse kleuren, het 
gebied waar de stamvaders het levenslicht zagen.
Het devies, in het Nederlands “Zo vrij als een vogel”, herinnert aan de 
vrijheid van reizen en verhuizen over de landsgrenzen en de zee die 
vele leden van de familie al langere tijd ondernemen.
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BASELMANS 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in goud twee schuingekruiste omgekeerde zwarte spaden en 
in een verlaagd zwart schildhoofd een gouden ploeg.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
zwart, gevoerd van goud.
Helmteken: een zwarte draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van zilver.
Devies: ALTIJD IN TOUW

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van 
de naamdragende nakomelingen van de oudst bekende voorvader, 
voor zover die de familienaam Baselmans of Bazelmans dragen. Deze 
stamvader was Willem Jan Iewens Janssen, geboren in 1574, woon-
achtig te Zeelst en getrouwd met Jenneken Dircx uit Oirschot. Van de 
zonen Wilhelmus en Petrus, genoemd met patroniem Jan Ieuwens 
Baselmans, kennen we huidige nakomelingen.

Geregistreerd op verzoek van Johannus Thomas Gerardus Maria 
Baselmans, geboren te Meerveldhoven (gem. Veldhoven) op 3 juni 
1947, wonende te Veldhoven, zoon van Adrianus Wilhelmus Basel-
mans en Antonetta Catharina Sanders.

Registratie NRF 2020.334, Amsterdam, 27 november 2020

Motivering:
Dit wapen is gebaseerd op het koningsschild van Jan Baselmans 
(Meerveldhoven, 1740-1794) waarop ploeg en spade te zien zijn. De 
hoge rendementen in de zandlandbouw van zuidelijk Nederland en 
Vlaanderen werden toegeschreven aan het gebruik van de spade, 
waarbij men niet één spade diep ging, maar meerdere, het zoge-
naamde delven. Gildekoning en landbouwer Jan vond dit blijkbaar 
belangrijk om niet alleen de ploeg maar ook de spade op zijn konings-
schild te zetten. Het zwart slaat op de aardkleur waar de boer met 
bemesting en delven naar streefde. Hoe donkerder de teelaarde was, 
hoe groter de opbrengst. Het goud slaat op het geld dat verdiend 
moest worden. Sint-Joris en de draak geeft de afkomst uit Zeelst 
weer, waar vanaf de zeventiende eeuw een Sint Joris gilde actief is, 
niet te verwarren met het O.L. Vrouwe Gilde waar de eerdergenoem-
de Jan koning was. De voorouders woonden in beide dorpen.
Het devies, ALTIJD IN TOUW, verwijst naar de voorouders, boeren, 
die altijd letterlijk in touw waren om hun brood te verdienen. Ook de 
meeste handelaren en ambtenaren in de familie bleven harde werkers.

Hendrikus W. Zeitzen 
(Stam Maria N.N. te Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in rood, goud gekapt, een lage keper en beneden een 
spinrok, alles van goud.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in rood, gevoerd van goud.
Schelpteken: een rode draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorstekend, 
alles van goud.
Devies: NIL SINE LABORE (Niets zonder arbeid)

Dit wapen is in 2020 ontworpen door aanvrager samen met Johanna 
E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg, bestemd voor nako-
melingen in rechte vrouwelijke lijn van Maria N.N. die te Zeelst vóór 
1668 minstens vier kinderen kreeg, waaronder drie dochters. Zij 
trouwde voor januari 1654 met Jan Hendricx uit Zeelst, zoon van 
 Henrick Jan Matijssen en Catalijn Jan Ansems. Beschreven bij de 
 boedeldeling door de kinderen en erfgenamen van Jan Hendricx op 
19 november 1699 (Veldhoven RA 40 fol. 313). Aanvrager stamt in 
matrilineaire lijn af van voornoemde Maria te Zeelst.

Geregistreerd op verzoek van Hendrikus Wilhelmus Zeitzen geboren 
te Eindhoven op 11 januari 1952, wonende aldaar, zoon van Hendricus 
Theodorus Zeitzen en Adriana Johanna van Tongeren.

Registratie NRF 2020.335, Amsterdam, 27 november 2020

Motivering:
De kleuren en de keper zijn genomen uit het wapen van Den Helder 
als verwijzing naar de oorsprong van deze stam. Catharina, dochter 
van stammoeder Maria N.N. en voormoeder van de huidige familie-
leden, was volgens haar trouwakte geboren te Zeelst, maar werd 
aangeduid met Catelijn Jans van Helder. Deze benaming komt in de 
stukken van vaderskant niet voor. De relatie met Helder (tegenwoor-
dige Den Helder) zal hoogstwaarschijnlijk uit de vrouwelijke linie zijn 
gekomen. De spinrok staat voor de spinsters, echtgenoten van de 
thuiswevers, onder de voormoederen. In de schilddekking is de man-
telschelp kenmerk voor het vrouwenwapen en verwijst ook naar het 
matrilineaire karakter van deze stam.
Het schelpteken toont Sint-Joris, de patroon van het eeuwenoude 
schuttersgilde van Zeelst, als een verwijzing naar dit stamdorp.
Het devies is indachtig het altijd aanwezige, noodzakelijke en harde 
werk van de voormoederen om te kunnen overleven. Het zegt iets 
over hun karakters.
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Antonia M.G.T. van den Boomen 
(Stam Catalijn N.N. te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in goud een hoorn boven en onder vergezeld van een 
zaaddoos van de slaapbol, alles in blauw.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in blauw, gevoerd van goud.
Schelpteken: een blauwe draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: EERBIEDWAARDIG OUD

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve 
van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Catalijn N.N., die 
te  Zeelst overleed in april 1669 en gehuwd was met Aert, zoon van 
 Thomas van Thoor. Al haar vrouwelijke nakomelingen zijn, tot op 
heden, op enigerlei wijze verbonden geweest met de plaats Zeelst. 
Aanvraagster stamt matrilineair af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Antonia Maria Gertrudis Theresia van 
den Boomen, geboren te Zeelst op 8 november 1963, wonende te 
Veldhoven, dochter van Johannes Joseph Cornelis van den Boomen 
en Petronella Theresia Maria van Beek.

Registratie NRF 2020.342, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
Volgens de mtDNA haplogroep van deze stam is er een relatie met 
de eerste boerinnen in Nederland die tussen 7500 en 7000 jaar gele-
den woonden en werkten in Zuid-Limburg, genaamd de Bandkerami-
sche cultuur. Onder de uit archeologisch onderzoek bekende zes 
gewassen, die op kleine akkers werden geteeld, waren behalve granen 
en peulvruchten ook oliehoudende zaden als lijnzaad (tevens vlas/ 
linnen) en maanzaad (tevens opium grondstof). De twee slaapbollen 
op het wapenschild verwijzen naar deze associatie met de prehistori-
sche cultuur. De hoorn en tevens de kleuren zijn van het wapen van 
Woensel als verwijzing naar de daaronder vallende plaats Acht, waar 
de dochter van de oudste bekende voormoeder zou zijn geboren.
Het schelpteken verwijst naar Zeelst, de woonplaats van de oudste 
bij naam bekende voormoeder, waar Sint Joris patroon is van het gil-
de.
Het devies verwijst naar de eerbiedwaardige ouderdom van deze 
stam, die de oudste landbouwsters en landbouwers van Nederland 
heeft voortgebracht.

Johanna P.H.W. van den Boomen 
(Stam Jacomijn N.N. te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in zilver met een Andreaskruis in blauw, boven en onder 
vergezeld van een ekster van natuurlijke kleur.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in blauw, gevoerd van zilver.
Schelpteken: een blauwe draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: ARBEID ADELT

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoe-
ve van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Jacomijn N.N., 
die na december 1677 overleed. Zij was gehuwd met Matheus Luijcas 
Boxhooren die overleed te Zeelst op 19 januari 1670. Dit is beschreven 
bij de boedeldeling door de kinderen en erfgenamen van Jacomijn in 
1681 (Veldhoven RA 15 fol. 111v d.d. 1 januari 1681). Aanvraagster stamt 
matrilineair af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Johanna Petronella Henrica Willibrorda 
van den Boomen, geboren te Eindhoven op 19 januari 1942, wonende 
te Sterksel, dochter van Petrus van den Boomen en Petronella Corne-
lia Louwers.

Registratie NRF 2020.343, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
De stammoeder, Jacomijn, erfde van haar ouders een roggerente 
onder het recht van Sint-Oedenrode (= Sint-Oda’s ontgonnen land). 
Volgens de legende was Sint-Oda een Schotse prinses die naar Bra-
bant was gevlucht om een gearrangeerd huwelijk te ontvluchten en 
daar verder als kluizenares leefde waarbij eksters haar bescherm-
den. De kleuren van het wapen zijn ontleend aan de Schotse vlag: in 
blauw een wit Andreaskruis. In dit wapen zijn deze kleuren omgewis-
seld maar staan evengoed voor de Schotse relatie van de streek. De 
beide eksters verwijzen rechtstreeks naar Sint-Oda die vaak met 
een ekster in de hand wordt afgebeeld.
Het schelpteken van Sint-Joris is verwijzing naar het stamdorp Zeelst, 
waar deze de patroon is van het in de zeventiende eeuw opgerichte 
gilde.
Het devies verwijst naar de effectieve en arbeidsintensieve wijze 
waarop de voormoeders haar boerenwerk verrichtten.



1. ‘Gesigt vande Geregts Plaats binnen Utrecht’ (situatie omstreeks 1663). Anonieme 18de-eeuwse tekening, vermoedelijk naar een tekening van 
Herman Saftleven. Gezicht op het Paardenveld te Utrecht met schavot en galg, rechts de ‘Peerdeveltse molen’. Collectie Het Utrechts Archief, 
catalogusnr. 35932.
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Inleiding
De nauw verwante scherprechtersfamilies Nordt 
(Nord, Nort) en Klotz (Klots, Klotsen) vinden hun 
oorsprong in de Duitse deelstaat Hessen, respectie
velijk in de steden Hanau en Frankfurt (am Main). 
De stamvader van het scherprechtersgeslacht 
Nordt, met als nakomelingen de scherprechters 
Nordt te Arnhem 17871803 en Utrecht 17901799 
(zie hieronder), is met zekerheid ‘Meister Scharf
richter’ Johann Jacob Nord (zie gen. I.), scherprech
ter te Hanau 16381678. De stamvader van het 
scherprechtersgeslacht Klotz, met als nakomelin
gen de scherprechters Klotz te Utrecht 17991805 
en 18061809 (zie hieronder), is mr. Johann David 
Klotz, scherprechter en ‘Stöcker’1 te Frankfurt am 
Main 16811691. Beide stamvaders overleden 
respectievelijk op 2 december 1678 te Hanau 
(Altstadt) en op 9 februari 1691 te Frankfurt am 
Main.

In onderstaand parenteel wordt met name het voor- en nage-
slacht van de gebroeders Johann Jacob Nordt (scherprechter 
te Arnhem 1787-1803) en Johannes Nordt (scherprechter te 
Utrecht 1790-1799) gepresenteerd. Gezien hun nauwe relatie 
met het scherprechtersgeslacht Klotz worden deze onderlin-
ge verwantschappen hier ook automatisch ‘in beeld’ gebracht. 
Uit deze verwantschappen ontstonden vaak hechte scher-
prechters-dynastieën, die zowel nationaal als internationaal 
belangrijke monopolieposities konden innemen. Heel verge-
lijkbaar met andere dynastieke groepen, zoals adel, ambtena-
ren en sommige ambachtslieden.2
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De scherprechters Nordt (Nord, Nort)  
te Arnhem en Utrecht
In 1787 en 1790 worden zowel in Arnhem als Utrecht scherp-
rechters uit de Duitse stad Giessen (deelstaat Hessen) aan-
gesteld. Het gaat hier dan om de gebroeders Johann Jacob 
Nordt (zie gen. VIa.) en Johannes Nordt (zie gen. VIb.), telgen 
uit het bekende Duitse scherprechtersgeslacht Nordt (Nord, 
Nort).
 
In Arnhem wordt, na een eerdere oproep in de couranten (zie 
afbeelding 2) met aansluitende sollictitatieprocedure, op 27 
april 1787 besloten om de dan 30-jarige Johann Jacob Nordt 
tot het ‘Ampt van scherprigter des Furstendoms Gelre en 
Graaffschaps Zutphen’ te benoemen.3 Johann Jacob volgt 
daarbij zijn overleden collega mr. Andries van Anholt/Aanhout 
op, de vorige scherprechter van de stad Arnhem en het Hof 
van Gelre 1773-1786.4 Op 20 februari 1787 in Giessen, bij de 
doop van zijn buitenechtelijke dochter Maria Susanna, wordt 
Johann Jacob nog als scherprechter te Giessen (‘Nachrichter 
allhier’) gekwalificeerd. Maar enkele maanden later, bij zijn 
huwelijk met Anna Maria Ockels, wordt hij inmiddels als 
‘Scharfrichter in Arnheim’ bestempeld. Nordts aanstelling tot 
scherprechter in Arnhem leidde toen tot een nieuwe en uitge-
breide scherprechtersinstructie. Elk kwartaal zal hem een 
vierde part van zijn jaarsalaris (430 gulden) ten deel vallen, 
daarenboven nog zijn kledinggeld als mede ‘acht karren bas-
tert turf uit te keeren bij die geene, die ’t zelve gewoon zijn te 
doen’. En als Nordt ‘uitgaat om justitie te doen’ zal hij en zijn 
dienaar voor vacatie en vertering 6 gulden ontvangen, alsnog 
4 gulden voor transport. Bovendien zal hij voor elke handeling 
apart betaald worden. Zo ontvangt hij voor een oor af te snij-
den 3 gulden, voor het zetten van een brandmerk 3 gulden en 
‘voor het hoofd af te houwen’, inclusief het zwaard te reinigen, 
30 gulden. Van iemand ‘te doen rabraaken, het hoofd af te 
houwen met aanslaan van knuppelen [en] op’t rad te zetten’, 
met het hoofd vast op de pin, 60 gulden. En voor een delin-
quent te vierendelen en ieder vierdeel op een staak te zetten 
of hangen en/of andere zaken (‘het zij touwen of andere 
instrumenten’), zal hij en zijn knecht negentig gulden ontvan-
gen. Etcetera, etcetera.5

Johann Jacob Nordt komt onderweg van Arnhem naar Utrecht 
(dienstreis?) in de buurtschap Overlangbroek te overlijden 
(46 jaar oud) en wordt daarna lokaal in Doorn begraven: ‘den 
1 Maart 1803 in Doorn op het Kerkhof Begraven, het Lijk van 
Jacob Nort, Scherpregter van Arnhem’.6

Op 10 augustus 1790 wordt in Utrecht bij het Hof van Utrecht 
mr. Johannes Nordt aangenomen ‘als Scherpregter van dezen 
Hove Provinciaal’, op de tractementen en emoluenten daartoe 
staande. Nog dezelfde dag wordt ook zijn eed als scherprech-
ter afgelegd.7 Kort hierna, op 16 augustus 1790 (ingang tracte-
ment 10 augustus 1790) wordt Nordt vervolgens ook van 
stadswegen als scherprechter aangenomen.8 Hij volgt daarbij 
zijn overleden collega mr. Johannes George Karius (Carius) op, 
de vorige scherprechter van de stad Utrecht en het Hof van 
Utrecht 1774-1790.9 Op 24 oktober 1790 in Giessen (Stadt-
kirche) trouwt Johannes met de leerlooiersdochter Catharina 
Wallbruch (1770-1808). Johannes Nordt komt op 23 oktober 
1799 in Utrecht te overlijden en wordt aldaar op 28 oktober 
1799 in de Jacobikerk begraven, 38 jaar oud. Zijn weduwe her-
trouwt op 22 maart 1801 in Utrecht met Nordts opvolger, zijn 
volle neef Jan (Johannes) David Klotz (1770-1805).

De scherprechters Klotz (Klots, Klotsen) te Utrecht

Op 7 november 1799 wordt in Utrecht bij het Hof van Utrecht 
Jan (Johannes) David Klotz (zie gen. Va.-7) als ‘Meester van 
den Scherpen Zwaarde’ aangenomen en legt nog dezelfde 
dag zijn scherprechterseed af.10 Jan David volgt daarbij zijn 
overleden collega en volle neef Johannes Nordt (1761-1799) 
op, de vorige scherprechter van de stad Utrecht en Hof van 
Utrecht 1790-1799. Vóór zijn scherprechtersaanstelling in 
Utrecht had Jan David (een scherprechterszoon) al veel erva-
ring opgedaan als assistent-scherprechter te Amsterdam 
1789-1794, Haarlem 1794-1799 en Utrecht (12 september-7 
november) 1799. In 1801 trouwt hij in Utrecht met de weduwe 
van zijn voorganger, Catharina Wallbruch. Jan David Klotz komt 
op 16 maart 1805 in Utrecht te overlijden (‘op de Nieuwe gracht 
bij de Groenesteeg’) en wordt aldaar op 25 maart 1805 in de 
Nicolaikerk begraven.

In Utrecht wordt op 17 februari 1806 bij het Hof van Utrecht 
Johannes David Klotz (zie gen. IVc.-1a.) als scherprechter aan-
gesteld ‘op den Eed, in dezen gebruikelijk’. Op 24 februari 
1806 volgt ook zijn benoeming van stadswegen.11 Johannes 
David volgt daarbij zijn overleden collega en achterneef Jan 
David Klotz op, de vorige scherprechter van de stad Utrecht 
en het Hof van Utrecht 1799-1805. Johannes David Klotz komt 
op 27 november 1809 te Utrecht (‘in de Hardebollestraat’) te 

2. Advertentie betreffende scherprechtersvacature te Arnhem, 2 januari 1787. Collectie Geldersche Historische Courant te Arnhem.
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overlijden en wordt aldaar op 30 november 1809 in de Buur-
kerk begraven. Zijn weduwe Maria Elisabetha Nordt (zie gen. 
VIIb.) hertrouwt in 1819 met Jacob Ras (1789-1837), scherp-
rechter te Zwolle 1820-1827 en Amsterdam 1827-1837.

Een scherprechtersmonument

De zeventiende-eeuwse grafzerk van Johann Jacob Nord (zie 
gen. I.), afkomstig van het ‘Deutschen Friedhof’ te Hanau, 
werd ooit ‘als originelles Schaustück’ in de collectie van het 
Hanauer Museum opgenomen. Helaas is dit monument door 
een heftig Brits bombardement van 19 maart 1945 op Hanau 
vernietigd. Wel is er van deze grafsteen nog een oude en 
onscherpe vooroorlogse foto bewaard gebleven (zie afbeel-
ding 4). Onder het symbool van een crucifix wordt hier onmis-
kenbaar de vader met zijn familie afgebeeld (de scherprech-
ter, zijn 3 echtgenotes en 22 kinderen). Onder deze familiaire 
verzinnebeelding bevindt zich nog een tekstgedeelte met 
onder andere de vermelding, dat ‘Maister Jacob Nordt’ circa 
50 (!) jaar scherprechter te Hanau is geweest.

In een oude beschrijving van het grafmonument kunnen we 
(vrij vertaald) lezen: ‘De gehele grafsteen is omlijst met 
barokke ranken en bloemen in de stijl van die tijd. Het boven-
ste gedeelte toont het beeld van de gekruisigde Heiland. Het 
kruis is omgeven door een barokke elipsen stralenkrans. Aan 
de voet van het kruis zijn 25 mensen afgebeeld, verdeeld over 
twee groepen. Links van het kruis een groep met 13 mannelij-
ke personen, gedomineerd door een vader (de scherprech-
ter!). En rechts hiervan staan nog drie vrouwen (echtgenotes) 
met 9 dochters afgebeeld. Een verdeling van de dochters 
naar de drie echtgenotes, is niet te herkennen. Eén dochterje 
is heel klein afgebeeld, drie van de zonen al wat groter. Met 
uitzondering van één jongen, die de basis van het kruis 
gedeeltelijk overlapt, hebben alle afgebeelde personen hun 
handen lichtjes opgeheven, dan wel gevouwen. Allen staande 
naar het kruis toe gericht. Het onderste gedeelte van de graf-
steen wordt door een zware dwarsbalk gescheiden, waaron-
der een elipsvormig tektgedeelte, versierd door een barok 
bloemenkader met engelenhoofdjes’.12

3a en 3b. Twee verschillende lakzegels (1803) van scherprechter 
Jan David Klotz (1770-1805), met als afbeelding een scherprechter, zijn 
initialen “J D K” en “Utrecht”. Collectie Historisch Centrum Overijssel te 
Zwolle.

4. Grafzerk van scherprechter Johann Jacob Nord (1604-1678) en zijn 
familie. Foto collectie: Erich Brücher (†), Bad Nauheim.
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Het tekstgedeelte van de grafsteen van Johann Jacob Nord 
luidt als volgt:

HIER LIGT MAISTER JACOB
NORDT SCHARPFFRICHTER BEI 50 JAR IN HANAV
SEINES (ALTERS) 81 JAR DEN 2 DECEMBR IST ER SELIG
ENTSC(HLAFFEN). SEIN RUFFEN HAT ER MIT DEM 
 APOSTEL
PAULEN. (IST) EHRLICH GERUFFEN IN DER ERSTEN 
 TIMOTIVM
AM 4. ICH HABE EINEN GVETEN KAMPF GEKEMPFT ICH
HAB DEN LAUF VOLLENDET ICH HABE GLAVBEN GEHALT
EN HINFORRT IST MIER BEYGELEGT DIE CRON DER GER
ECHTIGKEIT DIE GOTT DER HERR AN JENEM TAG
DER GERECHTE RICHTER GEBEN WIRD NICHT NUR MIER
SONDER AVCH ALLEN DIE SEINE ERSCHEINUNG LIEBEN

De scherprechter of beul

Scherprechters of beulen (in Latijnse termen ‘lictor’ of ‘carni-
fex’) kende men al in de vroegste tijden. Reeds in de bijbel vin-
den we onder Marcus 6 vers 27 de passage: ‘En terstond zond 
de koning [Herodes] een scherprechter met de opdracht het 
hoofd [van Johannes den Dooper] te brengen. En deze ging 
heen en onthoofdde hem in de gevangenis’. Het gebruik van 
de benaming ‘beul’ leidde in het verleden vaak tot heftige 
onenigheid. In oude en officiële documenten zal men de bena-
ming van beul dan ook niet aantreffen. De scherprechter werd 
toen veelal heel deftig ‘Meester van de Scherpe Swaerde’ 
genoemd. Ook in Frankrijk mocht bij Koninklijk Besluit van 12 
januari 1787 de scherprechter niet ‘bourreau’ (= beul) genoemd 
worden, maar ‘maître des hautes oeuvres’!13

In de late Middeleeuwen werd het scherprechtersberoep op 
grond van het christelijk verbod tot doden nog vaak als zondig 
beschouwd. Het zesde gebod luidde immers: gij zult niet 
doden! Vanaf de zestiende eeuw gold de doodstraf, op basis 
van de strafrechterlijke procedure, als een wil van God en 
werd  het ‘beulswerk’ als rechtvaardig gezien. In de achttiende 
eeuw, onder invloed van de leerstellingen van het natuurrecht, 
werd de doodstraf evenals de handelingen van de scher-
prechter, opnieuw als twijfelachtig beschouwd. Uit deze tijd 
dateert dan ook de dubbele moraal: men verlangde op grond 
van de zogenaamde afschrikking executies, maar verachtte 
de uitvoering hiervan!
De straffen werden in het openbaar voltrokken, zodat de 
bevolking kon zien en controleren dat het recht werd gehand-
haafd. Maar vooral ook eerst zou nadenken voordat men zelf 
de maatschappelijke normen en waarden zou overtreden. 
Met name de voltrekking van de doodstraf was een spektakel 
van de hoogste orde. Deze werd niet alleen bij moord, maar 
ook bij diefstal en brandstichting toegepast. De scherprech-
ter diende een bekwaam vakman te zijn. Hij was volledig 
gebonden aan hetgeen hem werd opgedragen en de geringste 
afwijking kon de strafmaat dus verlichten of verzwaren. Door 

zijn strafrechtelijke functie van terechtstellen en folteren 
verkreeg de scherprechter veel kennis over de anatomie van 
het menselijk lichaam. Minder bekend is dan ook, dat de 
bevoegdheid om zich met de heelkunde bezig te houden in 
vroegere tijden ook aan de scherprechter was toebedeeld (de 
scherprechter-chirurgijn). Medisch gezien waren de toestan-
den toen immers verre van rooskleurig. Door de eenzijdige 
voeding en slechte woonomstandigheden ontstonden er 
allerlei vormen van lichamelijke gebrekkigheid. Met name ver-
krommingen en aangeboren afwijkingen, maar vooral ook fou-
tief gezette of slecht genezen breuken en ontwrichtingen. De 
scherprechters waren dan ook zeer bedreven in de behande-
ling van botbreuken, spierscheuringen, verstuikingen en ver-
rekkingen.14

De scherprechter werd geacht, maar ook gevreesd. Er werd 
immers een ambt bekleed, waarin hij al op voorhand een 
machtspositie vervulde ten opzichte van de gewone burger. In 
de oude archiefstukken werd hij vaak eerzaam ‘Meester van-
den scherpen swaerde’ genoemd, terwijl hij als doopheffer 
ook wel als ‘D[ominus]’ (= de voorname heer) of ‘Mons[ieur]’ 
werd getituleerd.15 De scherprechter leefde zeker niet ano-
niem, hij kreeg bij zijn aanstelling veelal een dienstwoning 
toegewezen en ging vooral lokaal ter kerke. Hoewel niet altijd 
geliefd, werd hij binnen de stad door iedereen herkend. Soms 
door zijn kleding, maar zeker ook als persoon. Immers de str-
afvoltrekking was een groot publiekelijk amusement met 
massa’s aan toeschouwers. Zelfs de jonge schoolkinderen 
moesten daarbij ‘ter lering ende vermaek’ aanwezig zijn!

Levendig geradbraakt

Als straf der straffen gold het radbraken of vierendelen. Dat 
laatste gebeurde met vier paarden, die elk een andere rich-
ting werden opgestuurd. Het radbraken zelf stamt uit de 
 middeleeuwen. De veroordeelde werd op een houten wiel of 
kruis vastgebonden en vervolgens met een ijzeren staaf alle 
ledematen stukgeslagen. Over het algemeen benodigde de 
scherprechter hiervoor 8 slagen. Uiteindelijk volgde een laat-
ste genadeslag in de hartstreek, die dan definitief het leven 
van de veroordeelde beëindigde. De laatste radbraak te 
Utrecht vond nog aan het eind van de achttiende eeuw plaats, 
kort voor de komst van de Fransen en het nieuwe strafrecht.
Op zaterdag 3 mei 1794 voltrok scherprechter Johannes 
(Jacob) Nordt (zie gen. VIb.) deze zwaarste vorm van de dood-
straf. Voor het Utrechtse stadhuis werd toen moordenaar 
Christian Rombach levendig geradbraakt. Hij was schuldig 
bevonden aan ‘eenen met voorbedachten raad en boosaardig 
overleg gepleegden allerafschuwelijksten moord [op Eleazer 
Levi junior], welke naar Godlyke en Wereldlyke rechten met 
den dood moet worden gestraft’. De burgemeesteren en 
schepenen van de stad Utrecht beoordeelden deze moord als 
zeer ernstig, want zij bestraften Rombach ‘om gebracht te 
worden ter plaatse, waar men gewoon is crimimeele justitie 
te doen [voor het stadhuis], aldaar op een kruis gelegd, en de 
leden gebroken te worden, dat ‘er de dood na volge; en dat 
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voords het doode ligchaam zal worden gevoerd naar Enge-
lenburgh16, en aldaar op een rad gesteld, anderen ten 
afschrik en exempel’.17

Op het nieuw opgebouwde schavot bewerkte scherprechter 
Johannes Nordt zijn ‘patient’ systematisch van buiten naar 
binnen en van onder naar boven. Stuk voor stuk sloeg hij met 
een grote voorhamer de ledematen kapot. Daarna de genade-
slag. Rombachs stoffelijk overschot werd conform het vonnis 
naar galgenveld de Engelenburg gebracht en aldaar op een 
rad gezet, omhoog gehesen en tentoongesteld. Overgeleverd 
aan weer, wind en hongerige vogels!

Strop om de hals, brandmerken en geselen, 
Utrecht, 1803

Van scherprechter Jan (Johannes) David Klotz, scherprechter 
te Utrecht 1799-1805 (zie gen. Va.-7), is onder meer een uitge-
breide specificatie bewaard gebleven van de onkosten bij het 
strafproces tegen een veroordeelde bedelaar. Adam Cornelisz 
Slik, 21 jaar oud, afkomstig uit Wormerveer (‘die zich heeft 
overgegeven tot het leiden van een omzwervend bestaan’) had 
in 1803 een paard uit een wei gestolen. Adam werd in Utrecht 
in de Hazenberg (gevangenis) opgesloten en op 14 mei 1803 
door het Hof van Utrecht gevonnist om ‘gebracht te worden 
ter plaatse alwaar men gewoon is criminele justitie te doen, en 
aldaar onder de galg met een strop om de hals strengelijk met 
roeden te worden gegeseld en voorts ook gebrandmerkt’ te 
worden. Ook werd Slik na de strafuitvoering voor eeuwig uit 
de stad Utrecht verbannen. Eerst op de dag vóór het vonnis 
was op het Utrechtse Paardenveld (executieplaats) het scha-
vot opgesteld en tevens ook scherprechter Klotz gewaar-
schuwd (9 stuivers, ‘voor het adverteren van de scherprech-
ter’). ‘Voor het aan de kaak stellen van een veroordeelde met 
brandmerk’ diende Klotz de navolgende rekening in:18

‘Het bordje met opschrift, de lijm of de 
spijkers

1 frank

De koorden, om de veroordeelde aan de paal 
te binden

1 frank

De houtskool [voor het vuurhaardje] 50 centimes

De zalf en het buskruit, waarmee het 
 brandmerk wordt ingesmeerd

1 frank’

Parenteel

I. Johann Jacob Nord (Nordt), geboren Großgartach bij Heil-
bronn 9 juli 1604 (getuige: Jacob Hanne, molenaar), scherp-
rechter te Seligenstadt, daarna scherprechter te Hanau 1638-
1678, overleden en begraven Hanau-Altstadt (Johanneskirche, 
luth.) 2 december 1678 (als: ‘Mr. Jacob Nord Scharpf richter’), 
begraven in de leeftijd van 86 jaar19 (zoon van Marx Nord, hen-
nep- of zakkendrager, en Anna Schnepf)20, hij trouwt (1) ca. 
1626-1627 Barbara Vollmar, geboren [Bensheim?] ca. 1600, 
overleden Hanau ca. 1643-1644, vermoedelijke dochter van 
Leonhard Vollmar (Vollmer), scherprechter en ‘Wasenmeister’ 
te Bensheim, en Anna N.21, overleden Hanau ca. 1643-1644; hij 
trouwt (2) Frankfurt (Dom, r.-k.) (als: ‘Großengarttensis Spicu-
lator Hanoviensis viduus’ [= afkomstig uit Großgartach en 
scherprechter te Hanau, weduwnaar]) 20 september 1644 
(getuigen: Georg Jost mann, Michaël Bad mann) Catharina 
Steinmeyer, geboren Lauterburg (Essingen), Landkreis Aalen 
ca. 1618, overleden Hanau 17 januari 1663 (45 jaar oud), doch-
ter van Matthias Steinmeyer, scherprechter in Lauterburg 
(‘Carnificis Lautenbur gensis’), en N.N.; hij trouwt (3) zomer 
1663 Anna Barbara (Fach) (‘cath[olische] religi on’), geboren 
[Seligenstadt?] ca. 1645, begraven Friedberg 2 oktober 1721, 
vermoedelijke dochter van Hermann Fach, scherprechter te 
Seligenstadt, en N.N.; zij hertrouwt (2) Friedberg (Stadtkirche, 
luth.) 28 september 1679 Henrich Bürger, gedoopt Friedberg 
(luth.) 26 april 1659, zadelma ker en scherp rechter te Fried-
berg (1696-1701), overleden Friedberg 23 januari 1701, begra-
ven aldaar 30 januari 1701, zoon van Nikolaus Bürger, scherp-
rechter te Friedberg 1655-1695, en Elisabeth Schüßler.22

Een meer dan twee meter hoge grafzerk van Johann Jacob 
Nord (Nordt) en zijn familie (1678) was eerder als scherprech-
ters-monument in de collectie van het Hanauer Museum 
opgenomen (als afkomstig ‘vom Deutschen Friedhof’). Helaas 
is deze grafsteen op 19 maart 1945 door een verwoestend 
Brits bombardement volledig vernietigd. Volgens dit grafmo-
nument had Johann Jacob 3 vrouwen en 22 kinderen en was hij 
circa 50 jaar scherprechter te Hanau (zie afbeelding 4). 
Johann Jacob Nord is in Großgar ten (bij Stutt gart) geboren en 
stamt daar uit een familie van zakkendragers.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes Nord, volgt IIa.
2. Johann (Hannß) Henrich Nord, volgt IIb.

 5. Begrafenis-inschrijving 
scherprechter Mr. Jacob Nord, 
Hanau (St. Johanneskirche) 
2 december 1678. Collectie 
Stadtarchiv Hanau. 
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6. Levendig geradbraakt, ets (uitsnede) Jacques Callot (1595-1635), 82 x 185 mm. Collectie Rijksmuseum Amsterdam, objectnr. RP-P-OB-20.665.
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IIa. Johannes Nord, zoon van I., gedoopt Hanau (Marienkirche, 
luth.) 18 juni 1647 (getuige: Johan Schenck [zoon van de scherp-
rechter van Frankfurt]), scherprechter voor het graafschap 
Erbach (standplaats Michelstadt) 1668-1674, scherprechter 
te Hanau 1674-1702, begraven Hanau 7 juni 1711 (63 jaar oud), 
trouwt Groß-Umstadt (luth.) 6 april 1668 Eva N.23, geboren/
gedoopt (Frankfurt am Main) ca. 1651-1653, begraven Hanau 
18 juli 1714 (62 jaar oud), weduwe van Johannes Ross (Rost, 
Rosten)24 [= zoon van de scherprechter te Mainz], kleindoch-
ter van Thomas Schenck25, scherprechter te Butzbach, und 
Eva Pretzel.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Peter Nort, volgt IIIa.

IIb. Johann (Hannß) Henrich Nord, zoon van I., gedoopt Hanau 
(Johanneskirche, luth.) 1 september 1661 (getuige: Hans Hen-
rich Hirschfeld, ‘carnifex Francofortensis’ (scherprechter te 
Frank furt, en zijn vrouw Eva), scherprechter en vilder te Ober-
Ramstadt, overleden ‘tussen Gundernhausen en Roßdorf’, 
begraven 2 november 1728 Ober-Ramstadt (aldaar met een 
‘Leichenpredigt’ ter aarde besteld, 67 jaar oud), trouwt Groß- 
Umstadt 25 november 1686 Eva Catharina Schwerdt, gebo-
ren Groß-Umstadt (ev.ref.) 21 november 1664, overleden 
Ober-Ramstadt 24 februari 1711 (46 jaar oud), dochter van 
Paulus Schwerdt (Schwert), scherprechter te Groß-Umstadt, 
en Anna Maria N.N.26

Op 13 februari 1708 in Groß-Gerau is Eva Catharina, echtgeno-
te van Johann Henrich North, doopgetuige bij een kind van 
scherprechter Johann Henrich Molter en Anna Catharina 
Großholz.27

Uit dit huwelijk:
1. Paulus Nord, volgt IIIb.

IIIa. Johann Peter Nord, zoon van IIa., geboren Michelstadt 30 
december 1668 (getuige: Johannes Peter Hoffmann [scherp-
rechter te Amorbach]), vilder te Dorheim 1698-1702, scherp-
rechter te Hanau 1702-1720, overleden Hanau 5 september 

1720 (aldaar door een fatale val in de ouderdom van 51 jaar 
overleden), trouwt ca. 1693-1694 (Anna) Elisabetha Schley, 
geboren ca. 1675-1676, overleden Hanau 22 februari 1742 (66 
jaar en 3 maanden oud), dochter van Johann Jacob Schley, 
scherprechter te Büdingen (1684), en Eva N.
In de lutherse kerk van Dorheim bevindt zich een grafsteen 
van de in 1701 geboren en overleden dochter Eva Catharina. 
Een grafmonument voor een kind van 10 maanden was toen 
heel opmerkelijk: ‘Alhier ruhet in Gott Eva Catharina Northin 
so geboren in Dohrheim Ao. 1701 den 20. Juny. Desen Eltern 
Johan Peter North Scharpfrichter in Dohrheim u. seine Mut-
ter Elisabeth. Starb zu groser Betrübnis der Elter den 13. 
Novem[ber] Ao. 1701 d[en] 25. Son(dag trinitate begr)aben’. De 
uit rode zandsteen vervaardigde grafsteen meet 69 bij 114 cm 
en is goed behouden gebleven. De genoemde data zijn niet 
geheel conform de inschrijvingen in het kerkboek. Dit is ech-
ter niet vreemd, daar de grafzerk waarschijnlijk geruime tijd 
na het overlijden van het kind vervaardigd is.28

Uit dit huwelijk:
1. Johann Jacob Nordt, volgt IVa.

IIIb. Paulus Nord, zoon van IIb., geboren en gedoopt Ober-
Ramstadt (luth.) 21 september 1687 (getuige: Paulus Sch-
werdt [scherprechter te Umstadt en grootvader van moe-
derskant]), luthers bevestigd Ober-Ramstadt (‘Konfirmation’) 
1700 (13 jaar oud), scherprechter te Ober-Ramstadt, overle-
den Ober-Ramstadt 1749 (ca. 62 jaar oud), ondertrouwt (1) 
Marburg (luth.) 6 november 1718, trouwt (1) 1718 Eva Catharina 
Döring, gedoopt Marburg (ev.ref.) 21 maart 1697, begraven 
Ober-Ramstadt 29 januari 1732 (34 jaar oud), dochter van 
Johann Christoph Döring, scherprechter te Marburg, en Anna 
(Maria) Elisabeth Busch; hij hertrouwt (2) Harreshausen (luth.) 
29 juli 1732 (conform inschrijving luth. kerkboek Babenhau-
sen)29 Anna Maria Em(e)s, geboren/gedoopt Babenhausen (r.-
k.) 11/14 september 1703 (getuige: Maria Catharina Nord), 
overleden Ober-Ramstadt 1 maart 1766, dochter van Johann 
David Emmes (Emes, Immes), scherp rechter voor het ambt 

< 8. Zeventiende eeuwse smeedijzeren  boeien 
en katrol van geselpaal, Utrecht . Collectie 
Centraal Museum, Utrecht, inv.nr. 1639.

7. Zeventiende eeuwse pijnbank, Utrecht 
(afgebeeld op de omslag van dit nummer, 
bron vermeld onder ‘Bij de voorplaat’).
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Babenhausen, en Maria Margaretha Schwerdt. Zij hertrouwt 
Ober-Ramstadt 27 november 1753 Johann Nicolaus Hoffmann, 
 ‘Müllermeister in der rauhen Mühle zu Ober-Ram stadt’.30

Paulus Nordt ‘von Nieder-Ramstadt’ is op 2 januari 1710 in 
Giessen (luth.) peetvader bij de doop van Paulus Schwerdt, 
zoon van Johannes Schwerdt (1667-1721), scherprechter te 
Groß-Umstadt en Giessen, en Anna Margretha Bast.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johann Henrich Nord, volgt IVb.
2. Maria (Catharina) Ursula Nord, volgt IVc.

IVa. Johann Jacob Nordt, zoon van IIIa., geboren en gedoopt 
Dorheim (luth.) 7/10 april 1698 (getuigen: de beide grootva-
ders Johann Nord en Johann Jacob Schlei), scherprechter en 
‘Wasenmeister’ te Grünberg31 en Giessen, overleden tussen 
24 juli 1765 en 22 juli 177432, trouwt (Oppenrod?) ca. 1724 
Anna/Catharina/Barbara Hirt, geboren ca. 1700-1701 (‘gebür-
tig aus Bobenhausen im Hanauischen’), begraven Giessen 
(Stadtkirche, luth.) 9 februari 1778 (‘weiland Jacob Nords, 
gewesenen Wasenmeisters allhier, ihres Alters 86. Jahr, 
 wurde in der Stille beerdigt’), dochter van Johannes Hirt, 
militair- scherprechter in Hesssisch-Kasselsche dienst, en 
Maria Catharina Emes (Emiß)33.
Johann Jacob Nordt, scherprechter te Grünberg en Giessen is 
“laut Eintragung im Kirchenbuch Grünberg der Vater, des 
1765 in Giessen gestorbenen Scharfrichter-Adjunkten Johann 
Jacob Nord (zie gen. Vb.), folglich also der Großvater des Johan-
nes Jacob Nordt (zie gen. VIb.), Scharfrichter in Utrecht’.34

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Nord, volgt Va.
2. Johann Jacob Nord (Nordt), volgt Vb.

IVb. Johann Henrich Nord, zoon van IIIb., gedoopt Marburg an 
der Lahn (luth.) 30 augustus 1719 (getuige: Johannes Nord, 
‘Scharffrichter zu ober Ramstatt’), scherprechter voor het 
ambt Babenhausen (Altdorf) 1742-1761, aldaar begraven 31 
mei 1761 (41 jaar oud), hij trouwt (1) Babenhausen (luth.) 30 mei 
1742 Anna Gertraud Em(e)s, geboren ca. 1706, overleden 
Babenhausen 2 maart 1752, weduwe van (Johann) Peter Emes, 
scherprechter voor het ambt Babenhausen 1736-1741 (overle-
den Babenhausen 20 augustus 1741), dochter van Johann 
David Emmes (Emes, Immes), scherprechter voor het ambt 
Babenhausen, en Maria Margaretha Schwerdt; hij trouwt (2) 
Babenhausen (luth.) 16 juli 1754 Johanna Maria Nord (zie gen. 
Va.), gedoopt Grünberg (luth.) 27 maart 1731 (getuigen: Anna 
Maria Hirtin ‘van Oppenrod’, en Johannes Nord ‘von Dorheimb’), 
dochter van Johann Jacob Nordt, scherprechter te Giessen, 
en Catharina Barbara Emes. Zij hertrouwt (2) Altdorf (luth.) 
(als weduwe ‘des gewesenen Nachrichters Nachrichters zu 
Altorf’) 16 april 1765 (met ‘hiesiger neuangenommener Nach-
richter’) Peter Anton Klotz, geboren ca. 1738-1739, scherp-
rechter voor het ambt Babenhausen 1765-181835, overleden 
Babenhausen 2 februari 1818 (79 jaar oud, als ‘Wohltäter der 
Waisenkinder’), zoon van Johann David Klotz, scherprechter 
te Groß-Umstadt, en Maria Magdalena N.

Uit het eerste huwelijk;
1. Johann Peter Nordt (Nortt), volgt Vc.
2. Johann Jacob Nord (Nordt), geboren Babenhausen 24 

november 1745, aldaar gedoopt (luth.) 28 november 1745 
(op eerste advent; getuige: Jacob Molter, scherprechter te 
Hassingen).

Uit het tweede huwelijk:
3. Johanna Elisabetha Nord, geboren/gedoopt Babenhau-

sen 14/17 juni 1755 (getuigen: Johann Conrad Hofmann 
[scherprechter te Darmstadt], en zijn vrouw Johanna 
Elisabeth [Nordt]).

4. Johannes Nord, geboren en gedoopt Babenhausen 21 
februari 1757 (tweeling met 5.) (getuige: Johannes Stüber, 
‘Amtsdiener’ te Babenhausen).

5. Eva Maria Nord, geboren en gedoopt Babenhausen 21 
februari 1757 (tweeling met 4.) (getuigen: Maria Ursula en 
Maria Eva [respectievelijk vrouw en dochter van Johann 
David Klotz, scherprechter te Umstadt]).

6. Carl Ernst Nord, geboren/gedoopt 15/17 september 1759 
(getuigen: Carl Ernst Otto en zijn vrouw).

IVc. Maria (Catharina) Ursula Nord, dochter van IIIb., gedoopt 
Marburg an der Lahn (luth.) 23 januari 1722, overleden/begra-
ven Groß-Umstadt 20/22 juli 1791 (69 jaar oud), trouwt Ober-
Ramstadt 14 april 1744 Johannes David Klotz, geboren Hering 
(nu: Otzberg) ca. 17 september 1714, scherprechter en ‘Wasen-
meister’ te Groß-Umstadt, overleden/begraven Groß- 
Umstadt 21/23 december 1768 (luth.; oud: ‘54 Jahre, 3 Monate 
une 4 Tage’), weduwnaar van Maria Magdalena N. (overleden 
Groß-Umstadt 14 december 1743), zoon van Anton Klotz, 
scherprechter te Groß-Umstadt, en Anna Margaretha 
 Schwerdt (Schwert).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Klotz, geboren en gedoopt Groß-Umstadt (luth.) 

3 januari 1753, scherprechter en ‘Wasenmeister’ te Groß- 
Umstadt, aldaar overleden 31 november 1831 (78 jaar oud), 
trouwt Groß-Umstadt (r.-k.) 31 januari 1785 (zij: ‘filia pie 
defuncti Jacobi Hoffmann carnificus in Orb et Anna Bar-
barae natae Lindenmayer’)36 (Anna) Margaretha Hoff-
mann, gedoopt (Bad) Orb (St. Martins, r.-k.) 29 maart 1763 
(getuige: Margaretha Schümelin)37, overleden Groß-Um-
stadt 28 maart 1827, dochter van Johann Jacob Hoffmann, 
scherprechter te (Bad) Orb, en Anna Barbara Lindenma-
yer.38

 Uit dit huwelijk:
a. Johannes David Klo[t]z (Klotsen), geboren Groß-Um-

stadt 26 februari, aldaar gedoopt (r.-k.) 27 februari 
1786 (getuige: Johannes David Klotz39, ‘filius Antonii 
Kloz, carnificus Babenhausen’), assistent-scherprech-
ter te Utrecht (1805-1806), scherprechter te Utrecht 
1806-1809 (per 17 februari 1806 voor het Hof van 
Utrecht, per 24 februari 1806 voor het Departemen-
taal Gerechtshof te Utrecht)40, overleden Utrecht (‘in 
de Hardebollestraat’) 27 november 1809, aldaar begra-
ven (Buurkerk, geref.) 30 november 1809 (‘Aangebragt 
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den 4 Dezember 1809’, 23 jaar oud), ondertrouwt 
Utrecht (gerecht) en Arnhem (burgerlijke gemeente) 11 
juli 1806, trouwt Utrecht (gerecht) 11 augustus 1806 
Maria Elisabetha Nordt (zie gen. VIIb.), gedoopt Arn-
hem (luth.) 17 oktober 1790, overleden Amsterdam 2 
oktober 1838 (48 jaar oud), dochter van Johann Jacob 
Nordt (Nort), scherprechter te Arnhem 1787-1803, en 
Anna Maria Joannetta Ockel (Ockelin, Okeling). Zij her-
trouwt (2) Amsterdam 2 juni 1819 Jacobus Ras, 
gedoopt Gennep (r.-k.) 12 december 1789, assistent- 
scherprechter te Amsterdam 1819-1820, scherprech-
ter te Zwolle 1820-1827, scherprechter te Amsterdam 
1827-1837, overleden Amsterdam 25 januari 1837 (47 
jaar oud), zoon van Jan Hendrik Ras, afdekker (vilder) 
te Gennep, en Eva Antonia Coenen.

 Tekst van de geboorte/doopinschrijving Johannes 
David Klotz:

 ‘Anno millesimo septingentesimo octogesimo sexto 
die decima sexta januarii natus, et die sequente a me 
infra scripto baptizatus est Joannes David Kloz 
honestorum Joannis Kloz carnificis hujatis, et Marga-
retae natae Hoffmännin legitimorum conjugum filius 
legitimus. Patrinus fuit Joannes Joannes David Kloz, 
filius Antonii Kloz, carnificis in Babenhausen. Ant[oni-
us] Lud[ovicus] Saulling manu propia, Parochus.’41

Va. Johanna Maria Nord, dochter van IVa., gedoopt Grünberg 
(luth.) 27 maart 1731 (getuigen: Anna Maria Hirtin ‘von Oppen-
rod’ en Johannes Nord ‘von Dorheimb’), trouwt (1) Babenhau-
sen (luth.) 16 juli 1754 Johann Heinrich Nordt (zie gen. IVb.) 
gedoopt Marburg (luth.) 30 augustus 1719 (getuige: Johannes 
Nord [scherprechter te Ober-Ramstadt]), scherprechter voor 
het ambt Babenhausen 1742-1761, begraven Babenhausen 31 
mei 1761, weduwnaar van Anna Gertraud Emes (overleden 
Babenhausen 2 maart 1752), zoon van Paulus Nord, scher-
prechter te Ober-Ramstadt, en Eva Catharina Döring; zij her-
trouwt (2) Altdorf (luth.) 16 april 1765 Peter Anton Klotz, gebo-
ren ca. 1738-1739, scherprechter voor het ambt Babenhausen 
1765-1818, overleden Babenhausen 2 februari 1818 (overleden 
als ‘Wohltäter der Waisenkinder’, 79 jaar oud), zoon van Johann 
David Klotz, scherprechter te Groß-Umstadt [1768], en Maria 
Magdalena N.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Elisabetha Nord, geboren/gedoopt Babenhau-

sen (luth.) 14/17 juni 1755 (getuigen: Johann Conrad Hof-
mann [scherprechter te Darmstadt] en zijn vrouw Johanna 
Elisabeth).

2. Johannes Nord, geboren en gedoopt Babenhausen (luth.) 
21 februari 1757 (tweeling met 3.) (getuige: Johannes Stüber 
[‘Amtsdiener’ te Babenhausen]).

3. Eva Maria Nord, geboren en gedoopt Babenhausen (luth.) 
21 februari 1757 (tweeling met 2.) (getuigen: Maria Ursula 
en Maria Eva [vrouw en dochter van Johann David Klotz, 
scherprechter te Umstadt]).

4. Carl Ernst Nord, geboren/gedoopt Babenhausen (luth.) 

15/17 september 1759 (getuigen: Carl Ernst Otto en zijn 
vrouw).

Uit het tweede huwelijk:
5. Catharina Margaretha Klotz, geboren/gedoopt Altdorf/

Babenhausen (luth.) 21/24 juli 1765 (getuigen: de groot-
ouders Johann Jacob Nord [scherprechter te Giessen] en 
zijn vrouw Catharina Barbara en Johann Jacob Schenk 
[scherprechter te Grünberg] met zijn vrouw Anna Marga-
retha [Philippina]).

6. Maria Eva Klotz, geboren/gedoopt Altdorf/Babenhausen 
(luth.) 9/11 april 1768 (getuigen: Johann David Klotz 
[scherp rechter in Umstadt] en zijn vrouw Maria Ursula; 
Anton Klotz [scherprechter te Herborn] en zijn vrouw Eva).

7. Jan (Johannes) David Klotz, geboren/gedoopt Altdorf/
Babenhausen (luth.) 10/11 februari 1770 (getuigen: Johan-
nes Klotz, ‘is de [half-]broer van de vader, en zoon van 
Johannes David Klotz [scherprechter te Umstadt]’; David 
Nord [scherprechter te Michelstadt]), bevestigd als luthers 
lidmaat (‘Confirmation’) Babenhausen 178542, lidmaat 
(luth.) Utrecht 27 maart 1801 op attest van Babenhausen 
2  september 179943, assistent-scherprechter te Amster-
dam 1789-1794, Haarlem 1794-1799 en Utrecht (12 septem-
ber - 7 november) 1799, daarna scherprechter te Utrecht 
1799-1805 (‘Mr. van den Scherpe Zwaarde’), overleden 
Utrecht (‘Op de Nieuwegracht bij de Groenesteeg’) 16 
maart 1805, begraven aldaar (Nicolaikerk, geref., 35 jaar 
oud) 25 maart 1805 (datum akte), ondertrouwt/trouwt 
Utrecht 13/22 maart 1801 (huwelijkscontract Utrecht 12 
maart 180144) Catharina Wallbruch (ook wel: Walburg, 
Walbroek), geboren Berghausen bij Wetzlar (Hessen) ca. 
1770, begraven Utrecht (Nicolaikerk, geref.) 7 april 1808 
(‘prodeo, uyt ’t Sieke Gasthuis’), weduwe van Johannes 
Nord, scherprechter te Utrecht 1790-1799, dochter van 
Jan Adam Wallbruch, ‘Weißgerber’ (= leerlooier), en Maria 
N.

Op 7 november 1799 werd Jan David Klotz, volle neef (‘Ger-
main Neef’) van de kort daarvoor (op 23 oktober 1799) overle-
den Johan Nordt, aangesteld als nieuwe scherprechter van 
Utrecht. Voordien was Klotz al 4½ jaar assistent-scherprech-
ter te Amsterdam en 5¾ jaar assistent-scherprechter te 
Haarlem geweest. Acht weken voor zijn Utrechtse aanstelling 
was hij zijn zieke neef al te hulp geschoten en hem op zijn 
sterfbed beloofd zorg tezullen dragen voor diens weduwe 
(Catharina Wallbruch) en hun vier minderjarige kinderen. Klotz 
had dit beloofd onder de voorwaarde dat hij dan tot ‘Bewaar-
der van den Scherpen Zwaarde’ (= scherprechter) te Utrecht 
zal zijn aangesteld. Klotz nam toen de kinderen als zijn eigen 
kinderen aan en trouwde in 1801 met de weduwe.45

Op 12 augustus 1803 schreef Jan David Klotz voor zijn vader 
een sollicitatiebrief (met eigen lakzegel, zie afbeeldingen 3a. 
en 3b.) voor de dan vakante scherprechtersplaats in Deventer 
(Departementaal Hof van Justitie in Overijssel):
‘Mijn Heer. Alzo ik in de courant vernomen hebbe dat de 
plaats van Scherp Rechter der stede Deventer vacant, zoo 
heeft mijn vader mijn geschreven dat hij wel zoude genegen 
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hebben dezelve plaats te bekleeden. U Edele kan brieven van 
attestatie etcetera in ordre bekomen, terwijl mijn vader 
thans fungerend scherpRegter is te Papenhausen (= Baben-
hausen). Verzoek bij deeze om hier op een lettertje van 
 antwoord te mogen ontvangen, blijve in die verwagting na 
vriendelijke en gunstige recommanditie, met alle hoogating, 
Mijn Heer, U Edele Dienaar, per ordre: Jan David Klotz, Mr. van 
den Scherpe Zwaarde te Utrecht (Utrecht den 12 Augustus 
1803).’46

Vervolgens op 9 september 1803 schrijft Jan David Klotz in 
een brief aan ‘mijn Heer den Heere Kock, Deurwaarder bij het 
Hof [te] Deventer’, dat hij inmiddels een brief met een kopie 
van de attestatatie van zijn vader ontvangen heeft. Hij laat 
daarbij nog weten dat zijn vader binnenkort naar Utrecht 
komt en hierop een bezoek aan het Hof van Justitie in Deven-
ter zal afleggen. Jan David geeft aan dan samen met zijn 
vader naar Deventer te komen, om de attestatie persoonlijk 
af te leveren. Zijn vader wordt echter niet als scherprechter in 
Deventer aangenomen, maar mr. Johannes Martinus Retzner, 
scherprechter te Dordrecht (1800-1804), die via zijn vrouw 
ook nauw verwant is aan de scherprechtersfamilie Nordt.47

Uit dit huwelijk:
a. Anna Catharina Klotz (Klots), geboren Utrecht 30 

januari 1802, aldaar gedoopt (luth.) 31 januari 1802, 
werkster te Amsterdam [1823-1849], patiënte in het 
Buitengasthuis te Amsterdam (1840, 1842 en 1849), 
wonende Amsterdam in de Joden Houttuinen (gang) nr. 
10 [1851-1853]48, wonende Amsterdam aan de Amstel, 
kanton 1, buurt W, nr. 773 (1869), overleden Amsterdam 
25 juni 1869, ongehuwd.

 Anna Catharina Klotz woonde in Amsterdam samen 
met haar half-zusje Jacobina Petronella Nordt (1796-
1873), zie hier gen. VIb.-4.

b. Pieternela Antonia Klotz, geboren Utrecht 5 maart 
1804, aldaar gedoopt (luth.) 7 maart 1804, overleden 
Utrecht 9 juli 1804 (‘op de Nieuwe gracht bij de 
Groene  steeg’), begraven (datum akte) Utrecht (Nico-
laikerk, geref.) 16 juli 1804 (‘begraaven gratis’).

8. Johanna Friederica Klotz, geboren/gedoopt Altdorf/
Baben hausen (luth.) 7 augustus 1772 (getuigen: de burger 
en meesterschoenmaker Henrich Augustinus Cassian en 
zijn vrouw Johanna Friederica).

Vb. Johann Jacob Nord (Nordt), zoon van IVa., gedoopt Grün-
berg (luth.) 2 april 1733 (getuigen: Johann Jacob Hirt [‘catho-
lisch’] en Maria Eva Nordin [‘lutherisch’]), adjunkt-scherprech-
ter te Giessen, begraven Giessen (Stadtkirche, luth.) 4 januari 
1765 (31 jaar oud), trouwt Giessen (Stadtkirche, luth.) 17 mei 
1753 Maria Elisabetha Steinmeyer, gedoopt Braunfels 2 okto-
ber 1733, overleden Giessen 16 mei 1792, aldaar begraven 
(Stadtkirche, luth.) 18 mei 1792 (58 jaar oud), dochter van 
Johann Jacob Steinmeyer, scherprechter, en Maria (of Anna) 
Elisabetha N.49 Zij had als ‘weduwe Nord’ in 1767 een relatie 
met Johann Peter Nordt (Nortt), waaruit een onwettige doch-
ter is geboren (zie gen. Vc.-1).50 Zij hertrouwt (2) Giessen 

(Stadtkirche) 23 september 1772 (luth.) Johann Andreas Sten-
ner (Sterner), vildersknecht (‘Wasenknecht’) te Giessen, zoon 
van Johann Georg Stenner en N.N.

Met verwijzinig naar de inschrijving van 4 januari 1765 in het 
begraafboek van de Stadtkirche (luth.) te Giessen werd 
‘Johann Jacob Nord, Scharfrichter-Adjunct allhier’ met alle eer 
begraven (31 jaar en 9 maanden oud): ‘er wurde von Fuhrleu-
ten getragen und aus allen Zünften gingen nebst dem Peinl. 
Gericht, Herrn Beamten, Bürgerm[eister] und etliche Schöp-
fen und Mitglieder des 16er Raths etliche mit zur Leiche’.
Op 17 februari 1774 wordt te Giessen (Stadtkirche, luth.) gebo-
ren en gedoopt (Maria) Elisabeth Sterner (Sternen, Stennen, 
Steldering, ook wel genoemd: Noort, Nord), overleden Deven-
ter 17 december 1847, dochter van Maria Elisabetha Stein-
meyer (= weduwe van Johan Jacob Nord) en Johann Andreas 
Stenner, ‘Wasenknecht’ (scherprechtersknecht) te Giessen. 
Dus is dit kind met zekerheid een halfzuster van de hieronder 
genoemde gebroeders Johann Jacob, Johannes en Johann 
Peter Nordt.51 Genoemde (Maria) Elisabeth Sterner onder-
trouwt Amsterdam 9 februari 1798 (getuigen: Jan Luhrman, 
Maria Johanna Sandering), trouwt Amsterdam (stadhuis) 4 
maart 1798 (Johannes) Martinus Retzner, geboren ca. 1766, 
‘van Wiedenberg in den Paltz’ (vermoedelijk identiek met de 
huidige wijk Weidenberg in de stad Speyer [Rijland/Palts]), 
woonde 1798 in Amsterdam ‘op den Hyligeweg’, scherprechter 
te Dordrecht 1800-1804 en Deventer 1804-1819, lidmaat 
(luth.) Deventer 1804 (‘op attestatie van Weitenburg, gegeven 
anno 1788’), overleden Deventer 2 december 1819; nageslacht 
9 kinderen. 
Uit dit huwelijk:
1. Johann Jacob Nordt (Nort), volgt VIa.
2. Johannes (Jacob) Nordt, volgt VIb.
3. Johann Peter Nordt, gedoopt Giessen (Stadtkirche, luth.) 

7 maart 1763 (getuige: Johann Peter Schenck, scherprech-

9. Het geboortehuis van scherprechter Johann Jacob Nord te Grünberg, 
de oude scherprechterswoning (‘Scharfrichterei’).  
Foto fa. Halbich, Grünberg (1999).
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terszoon uit Grünberg), scherprechter te Giessen 1792-
180052, aldaar begraven (Stadtkirche, luth.) 24 mei 1800 
(‘Scharfrichter allhier, alt 37 Jahr’), trouwt Giessen (Stadt-
kirche, luth.) 28 juli 1793 en trouwt Frankfurt am Main 
(Dom, St. Bartholomäus, r.-k.) 16 augustus 1793 (getuigen: 
Johann Philipp Nord, Jacob Nord) Catharina Nord (North), 
gedoopt Frankfurt am Main (Dom, St. Bartholomäus, r.-k.) 
22 april 177153, begraven Giessen (St. Bonifatius, r.-k.) 11 
december 1804 (33 jaar oud), dochter van Johann Philipp 
Nord (North), Stöcker (‘Lictoris Secundarii’)54 te Frankfurt 
am Main, en Eva Elisabetha N.; nageslacht 3 kinderen.

Op 28 juli 1793 is: ‘Peter North, Scharfrichter allhier, weiland 
Johannes Norths, Scharfrichters allhier, hinterlassener ehe-
licher jüngster Sohn, und Catharina, Johann Philipp Norths, 
Scharfrichters in Frankfurt, ehelicher Tochter, sind in Frank-
furt unter dem bemerkten dato copulirt worden’.55

Op 16 augustus 1793 is: ‘Joannes Petrus Nordt legitimus et 
relictus defuncti Joannis Jacobi Nordt Lictoris in Giesen filius 
et Lictor ibidem et Virgo Catharina Legitima Joannis Philippi 
Nord Lictoris Secundarii in Franckfurt (: Stöcker :) filia factis 
debito modo promulgationibus et obtentis a venerabili viro ac 
Domino Müller Superintendente et Parocho Giessae testimo-
niis et dimissorialibus inthronizati sunt Coram testibus Joê 
Philippo Nord et Jacobo Nord, a me Parocho Kauth’.56

Vc. Johann Peter Nordt (Nortt), zoon van IVb., geboren/
gedoopt Babenhausen (luth.) 19/21 april 1744 (getuige: Johann 
Peter, zoon van Paulus Nord [scherprechter in Ober-Ram-
stadt]), bevestigd als luthers lidmaat (‘Confirmation’) Baben-
hausen 15 maart 1761 (palmzondag), lidmaat (luth.) Utrecht 
november 179257 (op attest van Babenhausen 11 oktober 1792, 
zie hieronder), assistent-scherprechter te Utrecht 1792-1799, 
wonende Utrecht ‘in den Pottenstraet’, aldaar overleden 14 
augustus 1799, begraven Utrecht (Jacobikerk, geref.) 17 
augustus 1799, aktedatum 19 augustus 1799 (55 jaar oud), ‘laat 
na broeders, begraven door order van ’t stadsbestuur’, 4 gul-

den.58 Hij had in 1767 een relatie met Maria Elisabetha Stein-
meyer, gedoopt Braunfels 2 oktober 1733, overleden Giessen 
16 mei 1792, aldaar begraven (Stadtkirche, luth.) 18 mei 1792 
(58 jaar oud), dochter van Johann Jacob Steinmeyer, scherp-
rechter, en Maria (of Anna) Elisabetha N.
Op 11 oktober 1792 vinden we in Utrecht (lutherse gemeente) 
de ingekomen attestatie uit Babenhausen van Johann Peter 
Nordt met de tekst:
‘Possessorem Joannes Petrum Nordt, ex nostra civitate orun-
dum, defuncti Jo. Henrici Nordt, praefecturae Babenhusance 
quondam carnificis, et Anna Gertrudis, ux. legitimum filium, - 
anno 1747 [= 1744!], d[ie] 19. April[is] natum dieq[ue] 21. d[icti]. 
mens[is] baptizatum, - in nostra Religione evangelica, ut 
dicunt, Lutherana, s[anctae] august[anae] confessionis invari-
atae, Dominica Palmarum 1761 una cum aliis Confirmandis 
publice confirmatum et tunc ad s[acrum] Coenam admissum, 
huc usque, dum intern nos viveret, ita se christianum prae-
buisse, ut etiamilli apud alios coetus religionis nostrae ad 
s[anctam] mensam adire uenia dari possit, sigillo ecc[l]esiae 
nostrae his litteris impresso manuque propia testor. Baben-
husae in comitatu Hanau, d[ie] 11o [= undecimo] Octobris 
MDCCLXXXXII [= 1792]. Georg[ius] Schaefer, p[ro]t[empore] 
pastor primarius ibid[em]’. (Vrij vertaald:) “De bezitter van 
deze getuigenis, Johann Peter Nordt, geboortig uit onze stad, 
legitieme zoon van wijlen Johann Henrich Nordt, gewezen 
scherprechter van het ambt Babenhausen, en diens echtge-
note Anna Gertrud, werd in het jaar 1747 [accuraat: 1744!] op 19 
april geboren en op 21 april gedoopt. Op Palmzondag 1761 
werd hij samen met andere confirmanten in onze evangeli-
sche, zoals men zegt, lutherse religie, in de onvoorwaardelijke 
Bekentenis van Augsburg [Luther] openlijk bevestigd en daar-
na tot het heilige avondmaal toegelaten. Tot heden, zolang hij 
hier woonde, heeft hij zich als een christen gedragen, zodat 
hem ook bij de andere gemeenten van onze religie de toe-
stemming gegeven kan worden om aan de Tafel van de Heer 
te gaan. Dit getuig ik met de zegel van onze kerk, dat op deze 

10. Johann Peter Nordt, lidmaat (luth.) Utrecht, november 1792. Collectie Het Utrechts 
Archief.

11. Zeventiende eeuwse galg- of beulskist van de stad 
Utrecht, hout, grenenhout, ijzer, polychromie, 47 x 89 x 59 
cm. Collectie Centraal Museum, Utrecht, inv.nr. 50010.
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getuigenis afgedrukt is met mijn eigen handtekening. Baben-
hausen in het graafschap Hanau, 11 oktober 1792. Georg 
Schaefer, voor nu eerste pastoor aldaar’.59

Op 23 juni 1800 leggen Martinus Retzner [scherprechter te 
Dordrecht]60, zijn echtgenote Johanna Elisabeth Sternerinn 
en nog meerdere getuigen, op verzoek van Catharina Wal-
broek (als moeder en voogdesse van Petronella Nortt) voor 
notaris Mattheus Jacobus van Buuren te Utrecht een verkla-
ring (attestatie) af omtrent de nalatenschap van de op 14 
augustus 1799 overleden Peeter Nordt. Peeter Nordt woonde 
in het huis (in de Pottenstraat) van wijlen Jan Nortt en Cathari-
na Walbroek (Wallbruch) en heeft altijd verklaard dat zijn 
nalatenschap aan zijn ‘Doop of Peetekind, genaamd Petronel-
la Nortt’ (zie gen. VIb.-4.) zou toekomen. Deze uitspraak werd 
dan ook volledig door de opgekomen getuigen bevestigd.61

Uit deze relatie:
1. Maria Friderica Nordt (Steinmeyer), gedoopt (onwettig) 

Giessen (Stadtkirche, luth.) 7 juli 1767, aldaar begraven 25 
april 1771.62

VIa. Johann Jacob Nordt (Nort), zoon van Vb., gedoopt 
 Giessen (Stadtkirche, luth.) 21 december 1756 (getuige: de 
grootvader van vaderskant), scherprechter te Giessen [1787] 
(‘Nachrichter allhier’), daarna scherprechter te Arnhem 1787-
1803, overleden Overlangbroek (46 jaar oud), begraven Doorn 
(kerkhof) 1 maart 1803 (‘den 1 Maart 1803 in Doorn op het 
Kerkhof Begraven, het Lijk van Jacob Nort. Scherpregter van 
Arnhem’)63, trouwt Giessen (Stadtkirche, luth.; als ‘Scharfrich-
ter in Arnheim’) 16 juni 1787 Anna Maria Joannetta Ockel (ook 
wel: Ockelin, Ockels, Okeling), gedoopt Giessen (Stadtkirche, 
luth.) 26 december 1767 (getuigen: Anna Margaretha Flattin, 
Maria Magdalena Müllerin), overleden Amsterdam 2 decem-
ber 1836 (bijna 69 jaar oud), dochter van Johannes Ockel en 
Susanna Maria Schneider. Zij hertrouwt (2) ca. 1803 (geen 
huwelijkscontract) Johannes Gerhardus (‘Gradus’) Jansen, 
gedoopt Stadtlohn (St. Otger, r.-k.) 29 september 1774 (getui-

gen: Gerhard Schmitz, Isabella Willemsen), assistent- 
scherprechter te Amsterdam, daarna scherprechter van het 
Departementaal Gerechtshof te Arnhem 1803-1807, stads-
scherprechter te Amsterdam 1807-1811, scherprechter voor het 
Cour d’Assises te Amsterdam 1811-1826, wonende Amster-
dam ‘in de Nieuwe Looijerstraat Nr. 5’, overleden Amsterdam 
15 oktober 1826 (52 jaar oud), zoon van Henrich Wilhelm 
 Caspar (‘Wilhelm’) Jansen, vilder te Stadtlohn, en Anna Maria 
Haveress (ook wel: Haveresch, Haveres, Averesch).64

Op 10 november 1786, na het overlijden van Andries van Anholt, 
scherprechter te Arnhem 1773-1786, werd besloten ‘dat van 
deese vacatuire de nodige bekendmakinge in de couranten zal 
worden gedaen’. In meerdere couranten verschijnt er dan ook 
een advertentie, zoals op dinsdag 2 januari 1787 in de Gelder-
sche Historische Courant te Arnhem (zie afbeelding 2).65

Op 14 december 1786 vroeg de rechter en schout van Bommel 
om een scherprechter te zenden en kreeg als antwoord: ‘Dat 
wegens vacatie van de scherp Richtersplaats, een andere tot 
executie der sententie zal moeten nemen’.66

Op 27 april 1787 wordt Jacob Nord in het Commissieboek van 
het Hof van Gelre en Zutphen als de nieuwe scherprechter 
van het Hof van Gelre en Zutphen ingeschreven.67

In het lidmatenboek van de Evangelisch Lutherse Kerk te Arn-
hem worden er over het hele jaar 1787 (heel ongebruikelijk) 
geen nieuwe lidmaten ingeschreven. Johann Jacob was in 1787 
als scherprechter aangesteld, maar wordt dat jaar (of later) 
niet als lidmaat ingeschreven.68

Op 20 november 1787 wordt op ordonnantie aan scherprech-
ter Jacop Nord bij kwitantie zes gulden betaald ‘wegens het 
straffen van een manspersoon met geeseling’ en ‘voor een 
paardwijdens’ zestien gulden.69

Op 28 januari 1799 wordt op ordonnantie ‘aan scherprechter 
Jacop Nord weegens op den 25 augustus 1798 en 19 januari 
1799 gedaane executie’ bij kwitantie de somma van vijftien 
gulden betaald.70

12. Begrafenisinschrijving scherprechter Johann Jacob Nordt (Nort) te Doorn, 1 maart 1803. Collectie Het Utrechts Archief.
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Op 31 juli 1799 wordt op ordonnantie aan scherprechter Nord 
voor het straffen met geseling van twee personen negen gul-
den betaald.71

Op 6 juli 1800 wordt op ordonnantie zes gulden betaald ‘aan 
den scherprichter J. Nord’ wegens het straffen met geseling 
van een vrouwspersoon. Op 30 januari 1801 wordt aan scher-
prechter Nord zijn jaarlijks tractement uitbetaald ad honderd 
guldens, tevens vijftien gulden voor huishuur en zestien gulden 
voor ‘paard weijdens’. Op 29 mei 1801 wordt ‘aan den scherp-
rigter J. Nord’ zes en dertig gulden betaald wegens het ont-
hoofden van Jan Bosveld en zes gulden wegens het straffen 
met geseling van een vrouwspersoon.72

De familie Nord(t) had in de Evangelisch Lutherse Kerk te 
Arnhem een vaste zitplaats (bank 13) en betaalde hiervoor 4 
gulden per jaar. Op 18 november 1802 wordt voor het laatst 
(door Johan Jacob) 2 gulden aan plaatsgeld (½ jaar) afgedra-
gen, hierna betaalt zijn weduwe tot mei 1807, halfjaar lijks één 
gulden. Eerst nog als ‘weduwe Nordt’, maar vanaf 15 mei 1805 
als ‘juffrouw Jansen’.73

Op 30 januari 1802 wordt aan Jacob Nord ‘als Scherprechter 
deser stad’ zijn jaarlijks tractement ad honderd gulden
betaald. Ook wordt hem vijftien gulden betaald voor huishuur. 
Tevens komt ‘Den Scherprigter J. Nord voor een paard weijdens 
de somma van sestien guldens’ toe.74

Op 30 januari 1803 wordt aan Jacob Nord ‘als Scherpregter 
deser stad’ zijn jaarlijks tractement ad honderd gulden 
betaald. Ook wordt hem vijftien gulden betaald voor huishuur. 
Daarna wordt ‘aan de weduwe van den Scherprichter Jacob 
Nordt zestien gulden betaald ‘voor een paard weijdens’.75  
Op 24 mei 1803 volgt Gradus Jansen de overleden Johann 
Jacob Nordt op als scherprechter van het Departementaal 
Gerechts hof van Gelder land (Arnhem). Dit alles ‘onder expres-
se conditien ende voorwaarde dat hij binnen deeze Stad 
 Arnhem steeds zijne residentie en woning zal houden’. Op de 
dag van zijn benoeming legt Gradus ook zijn eed af, om ‘zig 
naar jegenwoordige Commissie te zullen reguleren, ende alles 
doen dat een goed Scherprichter toestaat ende behoord’.76

Op 20 mei 1811 wordt Gradus Jansen door ‘Procureur Général 
de la Cour Justice Imperiale’ benoemd tot `Exécuteur des hau-
tes oeuvres à Amsterdam et dans le département du Zuider-
zee’. Op 2 oktober 1811 laat Gradus per rekest aan `Monsieur 
le Comte de Celles, Préfet du département du Zuiderzee’ 
weten, dat hij sinds zijn benoeming nog geen enkele betaling 
heeft ontvangen (!), ondanks dat hij reeds meerdere executies 
uitgevoerd heeft. Gradus ondertekent zijn rekest met: ‘Votre 
très humble et très obéissant serviteur G:Janssen’.77

Gradus Jansen was als scherprechter een welgesteld man. Dit 
blijkt op 11 januari 1827 (na zijn overlijden) uit de beschrijving 
van zijn boedelinventaris voor notaris Adam Houtkamp te 
Amsterdam. Het echtpaar Jansen/Okeling had voorheen 
geen  huwelijkscontract opgesteld en was zodoende in volle 
gemeen  schap van goederen getrouwd. De totale beschrijving 
bedroeg aan huisraad Fl. 1.074,55; aan contante penningen 
Fl.  3.545,-; aan vaste goederen: twee huizen en erven in de 
Noorderstraat, een winkelhuis en erve staande op de Heilige 

Weg, een huis en erve op de Haarlemmerdijk, een huis, tuin en 
erve in de Nieuwe Looijersstraat en een huis en erve in de 
Lange Leidse Dwarsstraat; en een groot bedrag aan diverse 
schuldvorderingen. Als erfgenamen van Gradus Jansen wer-
den genoemd: ‘Elisabeth Janssen, zijn zuster. Johan Herman 
Caspar Joseph Janssen, zijnen broeder en de gezamenlijke 
kinderen van wijlen Johann Clara Janssen en Willem Janssen, 
zijne neven en nichten’.78

Op 23 juni 1827 meldt de Gouveneur van Noord Holland aan 
B.  en W. van Amsterdam ‘dat het Z[ijne] M[ajesteit] heeft 
behaagd, bij besluit in dato 12 dezer, op het verzoek van de 
weduwe van wijlen den scherpregter G. Jansen, binnen uwer 
Stad, om pensioen aan dezelve gedurende haren weduwen 
staat, een onderstane van f 2,- ‘s weeks toeteleggen, in de 
betaling van welken onderstane door Z[ijne] Exc[ellentie] den 
Minister van Justitie telken halfjare, op de gewone wijze bij 
ordonnantie zal worden voorzien, mits toe dat eende, na den 
afloop van ieder halfjaar aan het Departement van Justitie 
door de voornoemde weduwe worden ingezonden, eene ver-
klaring van het plaatselijk bestuur harer woonplaats, inhou-
dende dat zij nog in levende lijve niet hertrouwd is’79

Op 25 juni 1827 laat Maria Okeling (Ockel) voor notaris Adam 
Houtkoper haar testament opmaken: ‘en stel Ik tot mijn Erf-
genaamen mijn drie kinderen bij mij in Eerder Huwelijk met nu 
mede wijlen Johan Jacob Nordt verwekt met naamen Maria 
Suzanna Nordt, Maria Elisabeth Nordt Huijsvrouw van Jaco-
bus Ras en [Anna] Maria Nordt thans weduwe Willem Ras te 
saamen Hoofd voor Hoofd’. Maria Susanna Nordt wordt hier-
bij de oudste dochter genoemd.80

Advertentie Amsterdam 12 december 1836: ‘Op heden over-
leed, aan een langzaam verval van levenskrachten, onze veel-
geachte Moeder en Behuwd-Moeder, ANNA MARIA OCKEL, 
Wed. G. Janssen, eerder Wed. J.J. Nordt. Ofschoon den ouder-
dom van circa 70 jaren bereikt hebbende, treft ons dit verlies 
zwaar, hetgeen een ieder, die haar gekend heeft, wel met ons 
zal gevoelen. M[aria] S[usanna] Nordt, Uit aller Naam’,81

Uit dit huwelijk:
1. Maria Susanna Nordt (vader: Johann Jacob Nord, ‘Nach-

richter allhier’), gedoopt (onwettig82) Giessen (Stadtkirche, 
luth.) 20 februari 1787 (getuigen: Maria Margaretha en Clara 
Susanna Grüningern), overleden Leeuwarden 29 septem-
ber 1863, ongehuwd.

Maria Susanna werd bij het huwelijk van haar ouders op 16 
juni 1787 in Giessen (Stadtkirche, luth.) als wettig kind erkend.
Advertentie Leeuwarden, 29 september 1863: ‘Heden over-
leed ten onzen huize onze waarde Tante Mejuffrouw Maria 
Susanna Nordt, in den ouderdom van circa zeven en zeventig 
jaar. G.W. Ras, Uit aller Naam’.83

2. Maria Elisabetha Nordt, gedoopt Arnhem 12 mei 1788 
(luth.), jong overleden (vóór 17 oktober 1790).

3. Anna Maria Nordt (Nord, Nort), volgt VIIa.
4. Maria Elisabetha Nordt, volgt VIIb.
5. Maria Catharina Nordt, gedoopt Arnhem (luth.) 30 okto-

ber 1791, begraven Arnhem 20 augustus 1792.
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VIb. Johannes (Jacob) Nordt, zoon van Vb., gedoopt Giessen 
(Stadtkirche, luth.) 16 april 1761 (getuigen: Johannes Jacob 
Rübsamen [burger en leerlooier te Lutzbach], en Anna Marga-
retha Philippina [vrouw van Johann Jacob Schenk, scherprech-
ter te Grünberg]), bevestigd als luthers lidmaat (‘Confirma-
tion’) Giessen 1775, lidmaat (luth.) Utrecht 30 april 1791 op 
attest van Giessen 25 mei 1791 (‘Joh. Jac. Nordt et uxor’)84, 
scherprechter te Utrecht 1790-1799, wonende Utrecht in de 
Pottenstraat, overleden/begraven Utrecht (Jacobikerk) 23 
oktober/28 oktober 1799 (38 jaar oud), trouwt Giessen 
(Stadt kir che, luth.) 24 oktober 179085 Catharina Wallbruch 
(ook wel: Walburg, Walbroek), geboren Berghausen bij Wet-
zlar (Hessen) ca. 1770, lidmaat (luth.) Utrecht 30 april 1791, 
begraven Utrecht (Nico laikerk, geref.) 7 april 1808 (‘prodeo, 
uyt ’t Sieke Gasthuis’), dochter van Johann Adam Wallbruch, 
‘Weißgerber’ (= leerlooier) te Berghausen, en Maria N.86 Zij 
ondertrouwt (2) Utrecht (gerecht) 13 maart 1801 (huwelijkse 

voorwaarden Utrecht 12 maart 180187), hertrouwt (2) Utrecht 
22 maart 1801 Jan (Johannes) David Klotz (zie gen. Va.-7), 
geboren Altdorf 10 februari 1770, gedoopt Babenhausen 
(luth.) 11 februari 1770 (getuigen: Johannes Klotz, ‘is [half-]
broer van de vader, en zoon van Johannes David Klotz [scher-
prechter te Umstadt]’ en David Nord [scherprechter te 
Michelstadt]), bevestigd als luthers lidmaat (‘Confirmation’) 
Babenhausen 1785, assistent-scherprechter te Amsterdam 
1789-1794, Haarlem 1794-1799 en Utrecht (12 september - 7 
november) 1799, daarna scherprechter te Utrecht 1799-1805 
(‘Mr. van den Scherpe Zwaarde’), lidmaat (luth.) Utrecht 27 
maart 1801 op attest van Babenhausen 2 september 179988, 
begraven Utrecht (Nicolaikerk, geref.) 16 maart 1805 (35 jaar 
oud; nagelaten vrouw en minderjarige kinderen), zoon van 
Peter Anthon Klotz (Klotsen), scherprechter voor het ambt 
Babenhausen 1765-1818, en Johanna Maria Nord.

Op 10 augustus 1790 wordt Johannes Nordt aangenomen als 
scherprechter te Utrecht en luidt zijn commissie als volgt:
‘Geeft ootmoediglyk te kenne Johannes Nordt, dat door het 
overlijden van Johannes George Karius89, Meester van den 
Scherpen Zwaarde dezes Hoovs, het zelve Ambt is komen te 
vaceeren, dat daaromme den Suppliant zig keert tot U Ed[ele] 
Mog[ende] ootmoediglyk verzoekende dat het U Ed[ele] 
Mog[ende] geliefte zij, den Suppliant als Scherpregter van 
dezen Hove Provinciaal aantestellen. T’welk doende etcetera 
(was getekend) Johannes Nordt (in Capite stond geappoinc-
teert). ‘T Hof stelt den Suppliant aan tot Scherpregter van 
den Hove, op de tractementen en emolumenten daar toe 
staande, des de Suppliant gehouden zij den Eed in dezen 
gebruikelyk te doen. Actum Utrecht den 10e Augustus 1790. 
(was getekend) Cornelis de Wijs’.90

Op 25 mei 1791 vinden we tussen de ingekomen attestaties 
van de Evangelisch-lutherse gemeente van Utrecht de uit 
Giessen verzonden lutherse attestatie van Johannes Jacob 
Nordt. Deze bevat onder meer een uittreksel van zijn doop in 
de Stadtkirche (luth.) te Giessen de dato 16 april 1761 en 

15. Beuls- of galgkist van de stad Utrecht met hamers en martelwerk-
tuigen. Collectie Centraal Museum Utrecht, inv.nr. 563.

13. Overlijdensadvertentie Anna 
Maria Ockel, 12 december 1836. 
Collectie CBG.

14. Overlijdensadvertentie 
Maria Susanna Nordt,  
29 september 1863. Collectie 
CBG.
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voorts dat hij in 1775 te Giessen als luthers lidmaat bevestigd 
is (‘Confirmation’): ‘Obengenannter Johannes Jacob, Johann 
Jacob Nordten Sohn ist bey der hiesigen Stadtkirche im Jahre 
1775 in der Evangelisch-Lutherischen Religion confirmirt und 
hierauf ad Sacram Coenam admittirt worden; nach seiner 
Confirma tion hat er zum öfteren bey genannter Kirche das 
heilige Abendmal empfangen, welches hierdurch ebenfalls 
pflichtmäßig attestirt wird. Gießen den 25 May 1791’ (Justus 
Balthasar Müller, ‘Stadtprediger in Gießen’).91

Op 27 mei 1791 vinden we tussen de ingekomen attestaties 
van de Evangelisch-lutherse gemeente van Utrecht de 
attestatie van: ‘Catharina Wallbrucher, Johann Adam Wall-
bruchs zu Berg hausen eheliche Tochter, und Johannes Jacob 
Nordts (...)ehrige Ehefrau, zum öfteren in der hiesigen Stadt-
kirche das heil. Abendmal empfangen und sich auch über-
haupt während ihres Aufenthalts in unserer Stadt, so viel mir 
bekannt ist, allezeit christlich und wohlanständig betragen 
habe; solches habe ich hierdurch pflichtmäßig bezeugen 
 wollen. Gießen den 27. Maij 1791’ (Justus Balthasar Müller, 
‘Stadtprediger in Gießen’).92

Op 14 juli 1792 compareert Johannes Nort (dan ‘bewaarder van 
den Scherpen-Zwaarde deezer Stad’ genoemd) voor notaris 
Mattheus Jacobus van Buuren te Utrecht en geeft te kennen 
dat zijn [in 1765] overleden vader in zijn leven scherprechter 
van de stad Giessen in het overvorstendom Darmstad is 
geweest. En dat daar nu op 16 mei 1792 ook zijn moeder Maria 
Elizabeth Steenmeijer is komen te overlijden (aldaar begra-
ven 18 mei 1792). Door erfopvolging is Johannes nu (mede) 
gerechtigd tot het scherprechtersambt van zijn overleden 
vader (met inbegrip van het ouderlijk huis en hof te Giessen). 
Echter Johannes Jacob Nordt geeft notarieel te kennen, dat 
hij afziet van genoemde erfopvolging ten gunste van zijn jong-
ste broer Peter Nort in Giessen. Hij verzoekt derhalve, dat dit 
scherprechtersambt nu aan ‘zijnen broeder Peter Nort’ wordt 
verleend.93

Op 23 oktober 1799 overleed te Utrecht: ‘Johannis Nord in de 
Pottestraat, laat na vrouw en minderjarige kinderen, met de 
lijkkoets bijgezet [Jacobikerk], 21 gulden’ (aangebracht 4 
november 1799).94

Op 31 Oktober 1799 verklaart Johannes David Klotz, dat wan-
neer hij tot de nieuwe ‘Bewaarder van den Scherpen Zwaarde 
alhier zal zijn aangestelt’ hij dan zal zorgen voor het onder-
houd van ‘Johanna Catharina Waltbroek, weduwe van den nu 
overleden Bewaarder van den Scherpen Zwaarde Johannes 
Nortt, als meede voor het onderhoud van deszelfs vier kinde-
ren’, zodat deze kosten niet ten laste van de armenkas van de 
stadt Utrecht zullen komen.95

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina (Maria) Elisabeth Nord (Nordt, Nort) (vader 

Johan Nord, moeder Catharina Walbrugs), gedoopt 
Utrecht (luth.) 17 juli 1791, dit kind is tussen 31 oktober 1799 
en 12 maart 1801 nog in leven, daarna vermoedelijk jong 
overleden.96

2. Anna Maria Nordt (Nord) (vader Johannes Nordt, moeder 
Catharina Nordt)97, geboren Utrecht 20 augustus 1792, 

aldaar gedoopt (luth.) 15 september 1792, lidmaat (luth.) 
Deventer 181098, lidmaat (luth.) Arnhem 15 maart 1810 
(met attestatie van Deventer van 18 januari 1810)99, 
dienstmeid te Arnhem (1815), overleden Arnhem 15 april 
1824 (memorie van successie 21 oktober 1824100), trouwt 
Arnhem 5 januari 1815 Jan Hendrik Loos, gedoopt Arnhem 
(geref.) 19 oktober 1786, ‘koetzier’, voermansknecht, over-
leden Arnhem 28 februari 1865, zoon van Jonas Loos en 
Maria van der Kolk. Hij hertrouwt (2) Arnhem 10 februari 
1825 Gerarda van Groningen, gedoopt Oud-Zevenaar (r.-k.) 
8 februari 1788, overleden Arnhem 29 november 1825, 
dochter van Jacobus van Groningen en Josina Voss. Hij 
hertrouwt (3) Arnhem 16 februari 1826 Hendrika Jurjens 
van Gend, gedoopt Beekbergen 29 juni 1799, overleden 
Arnhem 6 december 1867, weduwe van Hendrik Kuster 
(overleden Elden 6 september 1824), dochter van Willem 
Jurjens van Gend, ‘heidemaayer’, en Gesina Jacobs.

Op verzoek van Anna Maria Nordt wordt conform de ‘senten-
tie van de Rechtbank van Eerste Instantie zitting houdende in 
Utrecht’ van 16 november 1800 een officiële wijziging aange-
bracht in haar (Ev.Luth.) doopinschrijving de dato 15 septem-
ber 1792. De naam van haar vader Johannes Nordt wordt 
 veranderd in Johan Peter Nordt en de naam van haar moeder 
Catharina Nordt in Catharina Walbrug.101

Uit de Arnhemse huwelijksbijlagen van 5 januari 1815 (akte 2) 
blijkt dat de grootouders van vaderskant van Anna Maria 
Nordt ‘gewoond hebbende te Gisen bij Frankfort aldaar in den 
Jare zeventien honderd acht en zeventig’ en dat haar groot-
moeder Maria Elisabeth Steinmeijer ‘in den Jare zeventien 
honderd drie en negentig’ overleden is. Anna Maria Nordt 
noemt als grootouders van moederszijde: Hendrik Walburg 
en Maria Pakler.102

3. Joartije (‘Alida’) Nordin (Nordt), gedoopt Utrecht (luth.) 
23 april 1794, lidmaat (luth.) Deventer 1810103, dienstbode 
1824, patiënte van het Buitengastenhuis te Amsterdam 
1834, overleden Amsterdam 25 januari 1850, trouwt 
Amsterdam 7 januari 1824 Johann Freidrich (Johan Fre-
drik) Runge, geboren Ganderkesee (Oldenburg) 2 juli 1796, 
metselaar, wonende Amsterdam, Nieuwstraat 10 (1826), 
overleden Amsterdam 1 juni 1851, zoon van Harmen Runge, 
metselaarsknecht, en Margaretha Schutte. Hij hertrouwt 
(2) Amsterdam 13 maart 1850 Jannetje Margreta Rodeka, 
geboren Amsterdam 31 januari 1803 (aldaar gedoopt 6 
februari 1803/hersteld ev.-luth.), overleden Amsterdam 
24 oktober 1874, dochter van Jan Christoffel Rodeka en 
Catharina Margretha Claassen.

4.  Jacobina Petronella Nordt (Nord), gedoopt Utrecht (luth.) 
13 mei 1796 (getuige: N. Nordt), sedert 1820 wonende te 
Amsterdam, Joden Houttuinen (gang) nr. 10, daarna aan de 
Amstel, kanton 1, buurt W, nr. 773, naaister (1822), werkster 
(1851), patiënte van het Binnengasthuis te Amsterdam 
(1854), overleden Amsterdam 2 juni 1873 (77 jaar oud), 
ongehuwd.

 Hieruit:
a. Petronella Nordt (Nort), (onwettig) geboren Utrecht 11 
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juni 1822 (‘ten huize van de moeder staande in het 
Hamsteegje bij de Bakkenbrug’), overleden Utrecht 12 
augustus 1822 (9 weken oud).

b. Johannes Fredrik Nordt, (onwettig) geboren Amster-
dam (Binnen Gasthuis) 8 februari 1825 (‘Ingevolge 
 procesverbaal in dato heden van gemelde huis’), over-
leden Amsterdam 12 januari 1826 (‘oud ca. een jaren’).

c. Cornelis Johannes Nordt, geboren Amsterdam (Bin-
nengasthuis) 8 mei 1829, lotingsregister (nationale 
militie) Amsterdam 1848, ‘boodschappenlopie’ 1849, 
agent van politie 1851, 1861, kantoorbediende 1897, 
overleden Amsterdam 3 februari 1907 (77 jaar oud), 
trouwt Amsterdam 27 november 1861 Barendiena 
Beijst, geboren Amsterdam 25 april 1831, overleden 
Amsterdam 1 november 1920 (89 jaar oud), dochter 
van Johan Loedwig Beijst, broodbakker, en Aleida 
Smoes. Hieruit nageslacht.104

VIIa. Anna Maria Nordt (Nord, Nort), dochter van VIa., 
gedoopt Arnhem (luth.) 30 augustus 1789, lidmaat (luth.) 
Utrecht 1807 (met attest van Arnhem 1 mei 1807)105, overleden 
Leeuwarden 26 januari 1859, ondertrouwt Utrecht (gerecht) 
15 juli 1808, trouwt Utrecht (luth.) 14 augustus 1808 Wilhelmus 
Fridericus (‘Willem’) Ras, gedoopt Gennep (r.-k.) 5 februari 
1787 (getuigen: Jacobus de Bruijn loco Joannes Theodorus Ras 
en Maria Elisabeth Heesen), scherprechter te Utrecht 1810106 

en Leeuwarden 1811-1824, overleden Leeuwarden 31 decem-
ber 1824, zoon van Jan Hendrik Ras, vilder te Gennep, en Eva 
Antonia Coenen.
Op 27 augustus 1813 voltrok de Friese scherprechter Willem 
Ras op ‘de Lange Pijp’ te Leeuwarden met de guillotine het 
doodvonnis over Jan Halbes de Jonge, de moordenaar van een 
13-jarige jongen. Nadat De Jonge het schavot had beklommen, 
viel om twaalf uur de valbijl (conform de verklaring van de 
Leeuwardense commies-griffier). De Jonge was in de Franse 
tijd de laatste veroordeelde in de noordelijke departementen, 
die met de guillotine werd onthoofd.107

Anna Maria Nordt woonde in Amsterdam samen met haar 
half-zusje Anna Catharina Klotz (1802-1869), zie gen. Va.-7a.
Advertentie Leeuwarden 26 januari 1859: ‘Heden overleed, na 
eene kortstondige ongesteldheid, onze geliefde Moeder en 
Behuwdmoeder Anna Maria Nordt, Wed. van W. Ras, in den 
ouderdom van 69 jaren, J.J. Ras’.108

Uit dit huwelijk:
1. Joannes Jacobus Ras, geboren en gedoopt Utrecht (Kerk 

aan de Dorstige Hartsteeg) 30 juli 1808 (r.-k.), scherprech-
ter te Leeuwarden 1825-1851, overleden Leeuwarden 29 

juni 1884, trouwt Leeuwarden 21 april 1830 Johan Agatha 
Quabben, gedoopt Leeuwarden 13 maart 1805, overleden 
Leeuwarden 9 september 1861, dr. van Dirk Quabben, 
melktapper, en Francisca van Gerben.

2. Maria Elisabeth Ras, gedoopt Utrecht (Kerk aan de Dorsti-
ge Hartsteeg) 17 september 1810 (r.-k.), overleden Amster-
dam 20 december 1874, trouwt Amsterdam 27 april 1836 
Johannes Muller, gedoopt Amsterdam (De Sterkerk) 3 
februari 1805 (r.-k.), goudsmid, mobiel schutter, overleden 
Amsterdam 27 maart 1880, zoon van Jacob Muller, 
schoenma ker, en Johanna Lindenberg.

3. Hendericus Ras, geboren Leeuwarden 25 december 1812, 
timmerman, en vanaf 1837 assistent-scherprechter te 
Amster dam, overleden Amsterdam 1 april 1879, trouwt 
Leeuwarden 21 december 1834 Thekla (Tjitske) Vonk, 
geboren Wijtgaard 29 maart 1812, overleden Amsterdam 
30 oktober 1869, dochter van Lubbartus Ruurds Vonk, 
schipper, en Hendrina Weiman.

4. Willem Gerradus Ras, geboren Leeuwarden 3 april 1821, 
timmerman, overleden Amsterdam 24 november 1875, 
trouwt Leeuwarden 30 mei 1846 (zijn volle nicht) Susanna 
Ras, geboren Zwolle 26 december 1822, overleden 
Amsterdam 1 april 1890, dochter van Jacobus Ras, schil-
der 1819, assistent- scherprechter te Amsterdam 1819-
1820, scherprechter te Zwolle 1820-1827 en Amsterdam 
1827-1837, en Maria Elisabeth Nordt.

VIIb. Maria Elisabetha Nordt, dochter van VIa., gedoopt Arn-
hem 17 oktober 1790 (luth.), wonende te Amsterdam in de 
Noorderstraat 72 (1838), overleden Amsterdam 2 oktober 
1838 (bijna 48 jaar oud), ondertrouwt (1) Utrecht (gerecht) en 
Arnhem (burgelijke gemeente) 11 juli 1806, trouwt (1) Utrecht 
(gerecht) 11 augustus 1806 Johannes David Klotz (Klotsen) 
(zie ook gen. IVc.-1a.) geboren Groß-Umstadt 26 februari, 
aldaar gedoopt (r.-k.) 27 februari 1786 (getuige: Johannes 
David Klotz, zoon van Anton Klotz, scherprechter te Baben-
hausen), assistent-scherprechter te Utrecht (1805-1806), 
daarna scherprechter te Utrecht 1806-1809 (Hof van Utrecht, 
per 17 februari 1806 en Departementaal Gerechtshof Utrecht, 
per 24 februari 1806), overleden Utrecht (‘in de Hardebolle-
straat’) 27 november 1809, aldaar begraven (Buurkerk, geref.) 
30 november 1809 (‘Aangebragt den 4 December 1809’, 23 jaar 
oud), zoon van Johannes Klotz, scherprechter en ‘Wasenmeis-
ter’ te Groß-Umstadt, en Anna Margaretha Hoffmann. Zij 
onder trouwt/trouwt (2) Amsterdam 29 april/2 juni 1819 Jaco-
bus Ras, gedoopt Gennep (r.-k.) 12 december 1789 (getuigen: 
Augustinus Veritier loco Petrus Bernardus Ras en Petronella 
Kemeling), schilder (1819), assistent-scherprechter te Amster-

16. Overlijdensadvertentie Anna 
Maria Nordt, 26 januari 1859. 
Collectie CBG.
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dam 1819-1820, daarna scherprechter te Zwolle 1820-1827 en 
Amsterdam 1827-1837, overleden Amsterdam 25 januari 1837 
(47 jaar oud), zoon van Jan Hendrik Ras, vilder te Gennep, en 
Eva Antonia Coenen.
Op 17 februari 1806 wordt Johan David Klotz aangesteld als 
scherprechter van het Hof van Utrecht: ‘Die presiderende en 
Raden van het Departementaal Gerechtshof ’s Lands van 
Utrecht ontvangen hebbende de suppliciatien van Johan 
David Klotz, waarbij door hem werd verzogt, vermits het over-
lijden van ’s Hoofs scherprechter Jan David Klotz, bij denwel-
ken hij verscheidene jaren, als knegt gefungeerd had, om in 
die plaats van denzelven te mogen worden aangesteld, heb-
ben op de goede getuigenisse aangaande de bekwaamheid 
van den voornoemden Klotz, denzelve aangesteld, zooals wij 
hem aanstellen, bij deze tot scherprechter van dezen Hove, 
op zodanige instructies, als daaromtrent zijn gemaneerd of 
bij gevolg geemaneerd zullen worden ende voorts op zodani-
ge tractementen en emolumenten als daartoe staan, dit op 
den Eed, in dezen gebruikelijk. Des ten oirconde hebben wij 
door een van onze Griffiers deze doen ondertekenen en daar-
bij doen stellen het zegel van de Hove gedrukt in rode lakke. 
Gedaan te Utrecht den 17e february 1806’.109

Advertentie Amsterdam 2 oktober 1838: ‘Trof ons, voor ander-
half jaar, de gevoeligste slag onzes levens, door het afsterven 
van onzen geliefden Vader en Behuwd-Vader [= Jacobus Ras], 
thans treft ons een nog zwaarder slag door het overlijden 
onzer geliefde Moeder en Behuwd-Moeder, Maria Elisabeth 
Nordt, eerder Weduwe van Johan David Klots, laatst Weduwe 
van Jacobus Ras, in den ouderdom van ruim 50 jaren, aan eene 
plotseling toenemen de verzwakking. G[erardus] Jansen, Uit 
aller naam. Met onderling goedvinden zal de uiterlijke Rouw 
door ons niet aangenomen worden’.110

Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria Klotz (Klotsen), geboren Utrecht 16 augustus 

1807, gedoopt Utrecht (luth.) 23 augustus 1807 (getuige: 
Anna Maria Okeling), overleden ’s-Gravenhage 23 oktober 
1889, trouwt Zwolle 3 november 1825111 Gerardus Jansen, 
geboren Steenderen (buurtschap Kovik) 1 juli 1803, 
gedoopt Baak (r.-k.) 1 juli 1803 (getuigen: Joannes Stegers, 
Hendrina Jansen), assistent-scherprechter te Amsterdam 
1822-1850 (per 1 januari 1851 met eervol ontslag en behoud 
van wachtgeld), wonende te Amsterdam, Noorderstraat 
82 (1838), overleden Amsterdam 24 november 1857, zoon 
van Gerard Wilhelm Joseph (‘Willem’) Jansen, vilder en 

landbouwer te Steenderen (buurtschap Kovik), en Wille-
mina Jansen (Hendriks).

2. Johannes Gerrardus (‘Jan Gradus’) Klotz (vader: Johannes 
David Klotz, moeder: Elizabeth Nort [‘acatholica’]), gedoopt 
Utrecht (Kerk aan de Dorstige Hartsteeg, r.-k.) 18 april 
1809 (getuige: Gerrardus Janzen), overleden Utrecht (‘in 
de Hardebollestraat’) 17 augustus 1809, aldaar begraven 
(Buurkerk, geref.) 19 augustus 1809, aangebracht 21 
augustus 1809 (‘t Kind van Jan David Klotz’, 1 gulden, 10 
stuivers).

Uit het tweede huwelijk:
3. Eva Anthonia Ras, geboren Amsterdam 24 februari 1820, 

overleden Amsterdam 12 januari 1841, ongehuwd.
4. Maria Elisabeth Ras, geboren Zwolle 10 juli 1821, overle-

den Amsterdam 22 mei 1829.
5. Susanna Ras, geboren Zwolle 26 december 1822, overle-

den Amsterdam 1 april 1890, trouwt Leeuwarden 30 mei 
1846 (haar volle neef) Willem Gerradus Ras, geboren 
Leeuwarden 3 april 1821, timmerman, overleden Amster-
dam 24 november 1875, zoon van Willem Fridericus Ras, 
scherprechter, en Anna Maria Nordt; (nageslacht).

6. Jacobus Ras, geboren Zwolle 5 april 1824, onderwijzer te 
Amsterdam (1862), wonende aldaar Kerkstraat 541, hulp-
onderwijzer te Dordrecht (1876), overleden Dordrecht 21 
september 1876, trouwt Voorst 3 oktober 1862 Hendrica 
Wilhelmina Fischer, geboren Krommenie 26 juni 1831 
(erkend door huwelijksakte van de ouders, Krommenie 14 
juli 1833), naaister (1878), dienstbode (1882), patiënte Bin-
nengasthuis te Amsterdam (1878 en 1882), overleden 
Amster dam 13 oktober 1914, dochter van Johann Jacob 
Fischer, voorheen Eerste Luitenant algemeen depot der 
Landmacht (garnizoen Den Helder), en Johanna Maria 
 Cornelia van der Laan; (nageslacht).

7. Johannes Jacobus Ras, geboren Zwolle 17 mei 1826, werk-
man, overleden Amsterdam 21 februari 1894, trouwt 
Amsterdam 24 december 1891 Francina Christina Breur, 
geboren Watergraafsmeer 13 november 1832, overleden 
Amsterdam 19 mei 1913, dochter van Dirk Breur, tapper, en 
Johanna Wilhelmina van den Berg; (nageslacht).

17. Overlijdensadvertentie Maria 
Elisabeth Nordt, 2 oktober 1838. 
Collectie CBG.
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 Masterscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, 9, noot 28.

3 Gelders Archief Arnhem (GAA), Archief Hof van Gelre en Zutphen, toegangsnr. 
0124 (hierna: Hof van Gelre), inv.nr. 1335 (Commissiën en instructiën 1776-1788), 
fol. 293-295, 27 april 1787.

4 Andries van Anholt (Aanhout), gedoopt Nijmegen (geref.) 28 februari 1740, 
scherprechter te Arnhem 1773-1786, begraven Arnhem 1 november 1786, trouwt 
Arnhem (geref.) 13 mei 1781 Susanna van Aenholt (Anholt).

5 Als noot 3.
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22 Erich Brücher, ‘Bestrafung eines Friedberger Scharfrichters’, in: Wetterauer 
Geschichtsblätter 21 (1972), 47-51; Fritz H. Hermann, ‘Friedberger Richtschwer-
ter’, in: Wetterauer Geschichtsblätter 16 (1997), 100.

23 Op 30 dec. 1664 is Eva nog ongehuwd als doopgetuige in Butzbach; Vriendelijke 
mededeling mevr. dr. Gisela Wilbertz te Hannover, 12 dec. 2020.

24 Johannes Ross, gedoopt Vilzbach/Mainz (r.-k.) 28 januari 1642 (getuigen: de 
scherprechters Johannes Schmidt [uit Alsheim] en Kaspar Keller [uit Bingen]), 
zoon van Jonas Ross, scherprechter te Mainz, en Anna Margaretha.

25 Eva’s N. grootvader is met zekerheid Thomas Schenck. Haar moeder zou 
mogelijk Anna Maria Schenck kunnen zijn, vader onbekend. Vriendelijke 
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49 Vriendelijke mededeling van mevr. dr. Gisela Wilbertz te Hannover, 8 dec. 2020.
50 Maria Friderica Nordt (Steinmeyer), gedoopt Giessen (Stadtkirche, luth.) 7 juli 

1767 (vader: Johann Peter Nord ‘von Babenhausen’), ald. begraven 25 april 1771. 
Vriendelijke mededeling van mevr. dr. Gisela Wilbertz te Hannover, 9 sept. 
2000.

51 Vriendelijke mededeling van mevr. dr. Gisela Wilbertz te Hannover, 3 okt. 2013.
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en na gedane afstand van zijn broer, als scherprechter aantreden.

53 Bistumsarchiv/Diözesanarchiv te Limburg (DAL), Dopen (r.-k.) Frankfurt a. M., 
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Rectificatie artikel Tante Keun

Gens Nostra 2021-4, pag. 228, afbeelding 7: De auteur 
heeft per abuis de verkeerde afbeelding toegeleverd. 
De afgebeelde grafsteen is die van Allegonda Keun, 
een zus van Margaretha Keun. De juiste afbeelding is 
hiernaast weergegeven.

1847, dochter van Johann Andreas Stenner, ‘Wasenknecht’ (scherprechters-
knecht) te Giessen, en Maria Elisabetha Steinmeyer (zij is eerder weduwe van 
Johann Jacob Nord, zie gen. Vb.). 
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74 GAA, OAA, inv.nr. 1500 (Rentmeestersrek. 1801-1802), fol. 47v en 77, 30 jan. 

1802.
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5075 (hierna: Notarissen Amsterdam), inv.nr. 17822 (Minuutakten 1827), akte nr. 
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83 CBG, Familieadvertenties Nordt.
84 HUA, Luth. gemeente Utrecht, inv.nr. 79 (Lidmaatregister 1750-1801), ongefol., 
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Nords, gewesenen Scharfrichters allhier hinterlassener ehelicher Sohn’.
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88 HUA, Luth. gemeente Utrecht, inv.nr.’s 79 en 80, 27 maart 1801.
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96 HUA, Notarissen Utrecht, inv.nr. U274a011, aktenr. 107, fol. 374-374v, 31 okt. 1799 
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zitting houdend in Utrecht, is de naam van Johannes veranderd in Johan Peter 
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98 HCO Stadsarchief Deventer (DvHCO), Retroacta burgerlijke stand (hierna: 
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15 maart 1810.
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Hij is dan al, namens de Nederlandse Protestanten Bond, de 
vrijzinnige vleugel binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, 
één van de drie kerkvoogden. De beide andere kerkvoogden 
behoren tot de rechtzinnige vleugel. Godsdienst lijkt geen 
grote rol te hebben gespeeld in het gezinsleven. Wat wel 
belangrijk is, is opleiding. Beide oudste dochters, krijgen een 
opleiding als onderwijzeres. Hierin is vooral de invloed van 
hun moeder Pietje Langelaar zichtbaar die ervan overtuigd is 

dat ook meisjes een goede opleiding verdienen. Destijds een 
mening die zeker geen gemeen goed was.

Bepalend voor de toekomst is de Eerste Wereldoorlog.
Nederland mobiliseert en ook een Nederlander die al geëmi-
greerd is naar de Verenigde Staten wordt opgeroepen en 
gelegerd in Naarden. Maar op zo’n toevloed van militairen is 
de logistiek niet berekend en tegen vergoeding gebruiken 

JAN VAN BOLHUIS

Thomas van Zanten  
en Alida Petronella Langelaar

1. Thomas van 
Zanten en zijn vrouw 
Alida Petronella 
Langelaar.

Thomas van Zanten komt uit een arbeidersfamilie. Zijn vader ontworstelt zich daaraan en 
vestigt zich als zelfstandig ‘meester metselaar’ in Naarden, een klein aannemersbedrijfje 
dat hij in 1901 overdraagt aan zijn 38jarige zoon. Thomas is dan al zes jaar getrouwd met 
de negen jaar jongere Alida Petronella Langelaar (zie inzet). 

PORTRET
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veel soldaten de maaltijd bij burgers. Zo steekt ook sergeant 
Jannes Kamp de Oude Haven over en komt bij de familie Van 
Zanten in de kost. Van het een komt het ander, en de oorlog is 
nog nauwelijks afgelopen, of Francien van Zanten en Jannes 
Kamp trouwen. Jannes moet weer terug naar zijn boerderij in 
Steen (Minnesota, VS). Wat doe je wanneer je samen in het 
huwelijksbootje bent gestapt? Juist: varen! En zo komt het 
echtpaar Kamp-Van Zanten op 11 april 1919 aan in de VS. Vol-
gens een overlevering krijgt Francien heimwee. Vader en 
moeder kunnen ook wel komen, het bedrijf levert genoeg op 
zodat ze een rustige oude dag hebben. Dat spreekt haar moe-
der aan. En in het gezin Van Zanten is zij de dominante partij. 
Dus handelen zij en Thomas de zaken af en regelen de over-
tocht. Als alles geregeld is komt een nieuwe brief. De oogst is 
goed, maar omdat door de landbouwcrisis de vraag is wegge-
vallen, kan die oogst niet verkocht worden. De pacht van de 

boerderij wordt niet betaald en de toekomst ziet er opeens 
veel minder rooskleurig uit. Francien kan haar ouders nu geen 
onbezorgde oude dag kan aanbieden, ze zitten zelf zonder 
werk en dus zonder inkomen. Maar er is geen weg terug meer 
en haar ouders moeten in de VS een nieuw bestaan opbou-
wen. Volgens het verhaal zit Thomas triest in zijn Naardense 
werkplaats, hij had sowieso al geen zin om te emigreren, maar 
(om in de nautische metafoor te blijven) de schepen zijn ach-
ter hen verbrand en dus arriveren ze op 4 november 1919 op 
Ellis Island. Zeven maanden na hun dochter. Ze hebben hun 
twee jongste zonen bij zich, geven op dat ze naar Steen willen. 
Wanneer we Alie, die getrouwd is en het huis uit, buiten 
beschouwing laten, blijven in Nederland achter: Thomas (22 
jr), Stans (18 jr) en Jan (16 jr). Lang heeft dat dan niet geduurd, 
want op 30 mei 1920 staan Alie en Pieter Tibbertsma ook al 
op Ellis Island. Voor Stans wordt het gemis van haar moeder 

Thomas [Tom] van Zanten, geboren/gedoopt Naarden 
10/22 juni 1862, overleden Holland Township (Sioux County, 
Iowa) 9 mei 1937, metselaarsknecht (1880), metselaar 
(1895), aannemer/makelaar, zoon van Hendrik Willem van 
Zanten en Aartje Hagedoorn, trouwt Naarden 15 februari 
1895 Alida Petronella [Pietje] Langelaar, geboren Zeist 10 
februari 1871, overleden Hull (Iowa) 29 september 1950, 
dienstbode (1895), dochter van Aart Langelaar, wegwerker, 
en Petronella Kraan.

Uit dit huwelijk:
1.  Aartje Hendrika Willemina [Alie, Alice] van Zanten, 

geboren Naarden 29 februari 1896, overleden Hull 
(Iowa) 28 december 1987, trouwt (1) Naarden 20 februa-
ri 1918, gescheiden Lyon (Clinton, New York) 5 septem-
ber 1922 Pieter Tibbertsma, geboren Nieuwer Amstel 13 
september 1895, overleden Orange City (Sioux, Iowa) 22 
december 1970, aardappel- en groentehandelaar (1918), 
zoon van Philippus Tibbertsma, aardappelhandelaar, en 
Geeske Boerema, trouwt (2) Orange City 23 januari 1923 
William Hubbeling (Hubbling, Hubbelink), geboren Car-
mel (Sioux. Iowa) 19 november 1889, overleden Hull 22 
december 1970, zoon van Herman [Harm] Hubbling en 
Gretje [Grace] Smeenk.

2.  Thomas Frans van Zanten, geboren Naarden 29 juli 
1897, overleden Bussum 17 februari 1951, timmerman 
(1920), aannemer, makelaar, trouwt Bussum 25 april 
1923 Hendrika Johanna [Riek] van Someren, geboren 
Bussum 26 november 1898, overleden Bussum 17 janua-
ri 1987, dochter van Jan van Someren en Maria Willemi-
na Klein Klouwenberg.

3.  Petronella Francina [Francien, Frances] van Zanten, 
geboren Naarden 17 januari 1900, overleden Blooming-
ton (Minnesota) 15 november 1990, onderwijzeres, 
trouwt Naarden 16 oktober 1918 Jannes [James] Kamp, 
geboren Kamperveen 15 april 1893, overleden Bloo-
mington 15 augustus 1989, machinetekenaar, zoon van 
Jan Kamp, arbeider, en Gezina van Ommen.

4. Johanna Constantia [Stans] van Zanten, geboren Naar-
den 30 augustus 1901, overleden Rock Valley (Iowa) 19 
mei 1967, rijkstelefoniste, trouwt Rock Valley 28 febru-
ari 1922 Pleun [Paul] Willemstein, geboren Rotterdam 19 
juli 1889, overleden Dearborn (Michigan) 4 augustus 
1967, zoon van Jan Willemstein en Maria Lems.

5.  Jan van Zanten, geboren Naarden 2 december 1902, 
overleden Amsterdam 21 december 1990, onderwijzer, 
trouwt Bussum 16 juli 1930 Wilhelmina Hendrika Geer-
truida [Mien, voor de familie van Barneveld, Willy voor 
de familie van Zanten] van Barneveld, geboren Bussum 
6 maart 1905, overleden Amsterdam 1 november 1997, 
kleuterleidster, dochter van Frans van Barneveld en 
Hendrika Swanink.

6.  Johannes Gerardus [Gerard] van Zanten, geboren Naar-
den 25 september 1904, overleden Dearborn (Wayne, 
Michigan) 19 september 1927.

7. Piet van Zanten, geboren Naarden 7 augustus 1907, 
overleden El Paso (Texas) 9 november.1970, uitvinder 
(bouwindustrie), trouwt 1943 (1) N.N., overleden 1957/8, 
trouwt (2) Julia Eden, geboren New Hampshire 14  
november 1910, docente, overleden Farmington (Con-
necticut) 24 september 1981.

Gezin van Thomas van Zanten 
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te erg. Op 4 augustus 1920 ziet ook zij het vrijheidsbeeld 
langskomen en stapt uit op Ellis Island. Dan is na veertien 
maanden het hele gezin in Steen. Behalve Thomas en Jan.

De vrijzinnige familie Van Zanten werd wel spottend ‘her-
vormd op wieletjes’ genoemd, dat wil zeggen, dat zij alleen rij-
dend naar de kerk kwamen: in de kinderwagen voor de doop, 
in het trouwkoetsje en in de lijkwagen. In de VS verandert dat. 
Van Alie, Francien en Jan (in Nederland) is bekend dat ze in 
degelijk orthodoxe hoek thuishoren. Bij Francien en Jan is de 
keuze voor een partner van die richting ongetwijfeld een fac-
tor geweest die mede hun keus bepaald heeft. 
Thomas en Alice komen in een Nederlandse gemeenschap 
terecht en maken daar deel van uit. Er zijn tot na Tweede 
Wereldoorlog Nederlandstalige kranten (blijk gevend van 
afnemende taalbeheersing) waarin veel aandacht wordt 
besteed aan lokaal nieuws uit de Nederlandse gemeenschap. 
Ze komen daar regelmatig in voor. Het geestelijk klimaat bin-
nen deze groep is in de negentiende eeuw bepaald door 

Tips van de Boekenmakers van Probook
Vaak krijgen we de vraag hoe duur het is om een aantal 
boeken te laten maken. Nu kan ik geen eenduidig antwoord 
geven op die vraag omdat ik niet weet wat voor boek jij zou 
willen maken, máár ik kan wel wat uitleg en prijsindicaties 
geven. 

De uitvoering van jouw boek bepaald de prijs. Zo is een luxe 
hardcover met vele kleurenpagina’s veel duurder dan een 
softcover met een paar zwart/wit-pagina’s. Het aantal 
pagina’s en de bedrukking hebben een grote invloed op de 

prijs. Daarnaast is de oplage van groot belang. Wanneer 
je 1 boek laat maken is de prijs per boek veel 

hoger dan wanneer je 100 boeken laat maken. 

Speelt geld geen rol? Dan is een luxe boek 
met gouden opdruk en mooie 
kleurenfoto’s en/of kleurenkaarten een 
mogelijkheid. Bij 10 exemplaren zit je op 

ongeveer 50 euro per boek voor een 
hardcover boek op A4-formaat met 200 

pagina’s in kleur, linnen omslag met een 
gouden bedrukking, leeslintjes en kapitaalbandjes. 

Wil je een mooi boek voor een aantrekkelijke prijs? Dan kun 
je jouw boek uitgeven in zwart/wit en kiezen voor een iets 
minder luxe uitvoering. Bij 10 exemplaren zit je dan op 

ongeveer 23 euro per boek voor een hardcover boek op  
A4-formaat met 200 pagina’s zwart/wit en een 
bedrukt omslag. Dan heb je dus nog steeds een 
genaaid gebonden hardcover, dus een 
stevig en duurzaam boek. 

Wil je graag een goedkoop boek laten 
maken? Dan kun je kiezen voor een 
softcover, een kleiner formaat en/of 
minder pagina’s. Als je een softcover 
wenst, dan adviseren wij wel om een 
genaaid gebonden softcover te kiezen i.p.v. 
een garenloze softcover. Met een genaaide 
binding kan er namelijk nooit een pagina losraken. Een 
genaaide softcover op A5-formaat en 100 pagina’s zwart/wit 
kost ongeveer 14 euro per boek bij 10 exemplaren.

Hopelijk heb je zo een idee gekregen. Gebruik onze 
prijsmodule op onze website om jouw eigen boek samen te 
stellen en direct de prijs te zien. In deze module stel je jouw 
eigen boek samen aan de hand van foto’s. Als alle keuzes 
gemaakt zijn, zie je direct jouw prijs. Je kunt net zoveel 
variaties berekenen als je zelf wilt, zo kun je een goede 
weloverwogen keuze maken. De prijsmodule vind je op  
www.probook.nl/prijs.

Michelle van Deuveren - Probook

Nederlanders uit de groep Afgescheidenen, die om de discri-
minatie en vervolging van overheidswege te ontgaan emi-
greerden, en vast ook nog wel om economische redenen. 
 Thomas en Alice kwamen dus in een hechte orthodoxe 
gemeenschap terecht, waar ze bovendien gewoon Neder-
lands konden spreken. Wellicht zijn ze daar veel orthodoxer 
gewonden, dan ze dat ooit in Naarden waren.
In 1936, een jaar voor zijn overlijden, vragen Thomas en Alice 
de Amerikaanse nationaliteit aan. Alida Petronella Langelaar 
brengt kort na de oorlog nog een bezoek aan Nederland. Daar 
ligt ze langdurig ziek bij haar zoon Jan. Snel na terugkeer in de 
VS overlijdt ook zij.1

Noot
1 Er wordt gewerkt aan de publicatie van een genealogie Van Zanten ten dele 

ook uitgewerkt als parenteel. De verschijning is voorzien in dit najaar of begin 
2022. Deze familie Van Zanten heeft haar wortels in Haaften en Gameren. Ik 
zou contact met geïnteresseerden in deze familie leuk vinden.
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Zo overleed mijn grootmoeder Margaretha Rebekka van der 
Roest – van Zweden (1878-1951) op het toilet van haar woning 
aan de Egelantiersgracht in Amsterdam. In schril contrast 
 daarmee sloeg voor Cornelis van der Roest (1873-1945) de 
dood toe in de Oude Hervormde Kerk in Huizen. Uit overleve-
ring is hierover nog het volgende bekend:

Toen de kerkklokken op zondag 1 juli 1945 in Huizen begonnen 
te luiden, maakten de kerkgangers, waaronder Cornelis van 
der Roest met zijn gezin, zich klaar voor de wekelijkse gang 
naar de kerk in het centrum van het dorp. Het was altijd een 

1. Cornelis van der Roest (1873-1945) met zijn oudste, naar hem 
vernoemde, kleinzoon geb. 1942.

RUUD VAN DER ROEST

Over de doden niets dan goeds

Er wordt wel eens gezegd dat het beter is niet naar bed te gaan omdat daar de  meeste mensen sterven 
maar niet alleen in de beslotenheid van een bed kan de dood toeslaan, er zijn ook andere mogelijkheden.

mooi gezicht zo een stoet Huizer vrouwen in hun zondagse 
klederdracht.
Bij het binnengaan van de kerk nam  Cornelis zijn pet af en 
zocht met zijn familie de weg naar de kerkbank die al sinds 
1890 hun vaste plaats was. Daar aangekomen bleef hij even 
staan met de pet in zijn handen en begon, zoals hij gewoon was 
te doen, zijn stil gebed en tijdens dat gebed werd hij getroffen 
door een acute hartstilstand en overleed hij ter plekke.
Het moet een hele consternatie zijn geweest en de dienst van 
die zondag heeft daardoor wel een ander verloop gehad dan 
gewoonlijk.

2. Het Huizer kerkblad, no. 37, 9e jaargang, 7 juli 1945, Mededeelingen 
Predikanten.



Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 5  –  307 

Het voorval vond plaats een zestal weken na de bevrijding en 
in die periode was er vooral opluchting dat er een einde was 
 gekomen aan die moeilijke oorlogsjaren. De distributie van 
levensmiddelen zou nog een aantal jaren voortduren en er 
was nog gebrek aan van alles. Zo verschenen er wel een aan-
tal landelijke dagbladen maar voor de regionale kranten was 
nog niet voldoende papier beschikbaar en ook lokale bladen, 
zoals de Huizer Courant verschenen in die tijd nog niet.
Van het overlijden van Cornelis van der Roest, hoe spectacu-
lair dat ook was, werd daardoor geen melding gedaan in de 
dagbladen. Op zaterdag 7 juli 1945 verscheen No. 37 van de 9e 
jaargang van het Huizer Kerkblad. Aan de achterzijde daarvan, 
onder het hoofd ‘Mededeelingen Predikanten’ schreef Ds. 
Vermaas o.a. (zie afb. 2).

De onderstreepte woorden, nu zeventig jaar geleden geschre-
ven, roepen toch wel enige vragen op. Het is duidelijk dat hij 
hier schrijft over het overlijden van Cornelis van der Roest, 
maar het blijft onduidelijk waarom hij hem niet bij naam 
noemt. Volgens overlevering blijkt hij een trouwe kerkganger 
en een meelevend lid van de Hervormde Gemeente in Huizen 
te zijn geweest. Een persoonlijk woord hierbij zou toch niet 
hebben misstaan. Het overlijden van Cornelis van der Roest 
heeft nu dan toch nog de pers gehaald.

Ds. Vermaas verwijst in de tweede   passage van zijn bericht 
naar gemeenteleden die nog niet uit Duitsland waren terug 
gekeerd. In die eerste periode na de bevrijding verschenen er 
vrijwel dagelijks dergelijke oproepen in de landelijke dagbla-
den waarin inlichtingen werden gevraagd over nog vermiste 
mensen.

Uit overlevering is nu bekend dat hij op 19 juni 1945 weer is 
thuis gekomen uit Dachau. Wetende dat Dachau op 29 april 
1945 door de Amerikanen is bevrijd, heeft het hem dus zo’n 
zeven weken gekost om weer thuis te komen. De infrastruc-
tuur was in die periode volkomen ontwricht. Openbaar ver-

voer was er niet en zo zochten velen, na eerst allerlei ontbe-
ringen in de kampen te hebben doorstaan, lopend en liftend 
hun weg om weer thuis te komen. Hugo van der Hoest was 
verbonden aan de verzetsgroep De Geuzen en werd al in 
februari 1941 als politiek gevangene gearresteerd en opgeslo-
ten in het Oranje hotel te Scheveningen. Bij aankomst in 
Dachau werd zijn naam hem ontnomen en was hij niet meer 
dan het nummer 90843 dat hem werd toebedeeld.   

Maar niet iedereen had dat geluk.  De op 29 oktober 1922 in 
Amsterdam geboren Eduard Henri van der Roest werd in 
Duitsland te werk gesteld. Hij was de jongste zoon van Jan 
Evert van der Roest (1879-1959) en Johanna Maria Jacoba 
Julio (1879-1958). Zijn ouders hebben tot hun overlijden in gro-
te angst en onzekerheid geleefd over het lot van hun zoon. 
Het laatste bericht over hem van het Duitse Rode Kruis 
dateert inmiddels al weer van 23 juni 2008 en hij blijkt nog 
steeds één van de velen vermisten te zijn van de Tweede 
Wereldoorlog 1940-1945. 

3. Advertentie waarin nadere inlichtingen worden gevraagd over 
H. (Hugo) van der Hoest uit Maassluis.

4. Op deze in scène gezette foto poseert Hugo van der Hoest, enkele 
dagen na zijn thuiskomst, nog in zijn gevangeniskleding.
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De aanleiding om onderzoek te doen 
naar het leven van Catharina Voogt was 
de aankoop van een merklapje en een 
stoplapje geborduurd door C. Voogt. 
Beide lappen zijn van fijngeweven linnen 
gemaakt en van een kleiner formaat dan 
gebruikelijk bij merk- en stoplappen. Het 
merklapje meet slechts 18,5 bij 20,5 cen-
timeter en de stoplap is vijf centimeter 

breder. Op de merklap staat: “Gemerkt 
met de voeten door mij C. Voogt 1837”. 
De stoplap vermeldt: “1838 gestopt met 
de voeten door mij C. Voogt”. Googelen 
leverde een mogelijke treffer op. Bij een 
antiquariaat in Den Haag is namelijk een 
papiertje te koop waarop staat: “Catrie-
na Voogt oud 9 jaar” en op de achterzij-
de: “In mijne tegenwoordigheid op heden 

TINEKE SLOF

Catharina Voogt ter  bezichtiging 
op de kermis aangeboden

Het zal een grote schok zijn geweest voor Hendrik Voogt en zijn vrouw Anna Dorothea Heineke toen hun 
 dochtertje Catharina op 2 oktober 1811 werd geboren in Abcoude. Het meisje had geen armen. Vader Hendrik 
deed pas na acht dagen aangifte van de geboorte. Misschien heeft hij gedacht dat het meisje geen kans van 
leven had en dat hij geboorte en overlijden in één keer aan kon geven. Maar het meisje deed het goed en 
bereikte uiteindelijk een leeftijd van bijna 60 jaar.

met den regtervoet geschreven door 
Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder 
armen, geboortig van Abcoude, Amster-
dam 17 September 1821. J. Koning”. Met 
deze aanwijzingen was de geboorte van 
Catharina op 2 oktober 1811 in Abcoude- 
Proosdij snel gevonden. In de overheids-
archieven is verder niet veel terug te 
 vinden over Catharina en haar familie. 
Over haar handicap vind je in aktes 
 helemaal niets. Catharina’s ouders zijn 
voor het gerecht van Abcoude-Baam-
brugge getrouwd op 2 december 1810. In 
de geboorteakte van Catharina staat 
dat haar vader kastelein is. Op 21 okto-
ber 1812 wordt broertje Jan Daniel Voogt 
in Abcoude-Proosdij geboren. Het echt-
paar krijgt niet meer kinderen. Van alle 
vier gezinsleden is een overlijdensakte 
te vinden. Moeder Anna Dorothea over-
lijdt te Loosdrecht op 13 september 
1844. Zij is dan naaister, haar man is 
werkman en haar zoon Jan Daniel is 
 winkelier. Vader Hendrik overlijdt 25 jaar 
later te Loosdrecht in wijk D nr. 14 op 9 
november 1869. Catharina overleeft 
haar vader minder dan twee jaren en 
overlijdt in hetzelfde huis in wijk D nr. 14 
te Loosdrecht op 26 juni 1871. Broer Jan 
Daniel geeft haar overlijden aan. Hij over-
lijdt zelf ook in Loosdrecht op 17 maart 
1880 na tweemaal getrouwd te zijn 
geweest.
De bevolkingsregisters van Loosdrecht 
leveren geen extra informatie op over 
bijvoorbeeld wanneer het gezin vanuit 

1. Merklap gemaakt door Catharina Voogt in 1837 (eigen foto).
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Abcoude in Loosdrecht is gaan wonen 
want er zijn slechts bevolkingsregisters 
aanwezig vanaf 1861. De lidmatenregis-
ters van Oud-Loosdrecht en Nieuw- 
Loosdrecht bevatten nog wel wat infor-
matie. Op 30 maart 1831 wordt Hendrik 
Voogt door dominee Overhoff in de kerk 
van Oud-Loosdrecht aangenomen als lid. 
Catharina en Jan Daniel worden als leden 
genoteerd op 12 april 1832. In het lid-
matenboek van Nieuw- Loosdrecht staat 
dat Hendrik, Catharina en Jan Daniel op 
18 april 1833 attestatie hebben getoond 
en zijn ingekomen van Oud-Loosdrecht. 
Anna Dorothea Heineke wordt bij de 
 vermeldingen in de lidmatenboeken niet 
genoemd hoewel zij dan nog leeft. Waar-
schijnlijk was zij niet nederlands her-
vormd maar katholiek of luthers want zij 
had Duitse voorouders. In het lidmaten-
boek 1850-1896 staan alleen Hendrik en 
Catharina nog bij elkaar genoemd want 
Jan Daniel is dan inmiddels getrouwd.

de kermissen lange dagen. Volgens de 
advertentie in de Bredasche Courant 
van 10 november 1821 was Catharina, 
terwijl ze nog maar negen jaar oud was, 
te zien van negen uur ’s ochtends tot elf 
uur ‘s avonds. Er was nog geen arbeidsin-
spectie die daar een stokje voor stak!

In de Groninger Courant van 26 septem-
ber 1823 werd in de aankondiging van de 
komst van Catharina op de herfstkermis 
vermeld dat zij voornemens was Neder-
land te verlaten. Dat zal een prikkel voor 
belangstellenden zijn geweest om 
Catharina te bezoeken zo lang dat nog 
kon. Er zijn in de gedigitaliseerde kran-
ten op Internet inderdaad een tijdje geen 
advertenties van Catharina te vinden, 
namelijk vanaf een aankondiging in de 
Leeuwarder Courant van 13 juli 1824 tot 
een advertentie in de Dordrechtse Cou-
rant van 3 juni 1828. Het is dus mogelijk 
dat Catharina een aantal jaren in het 

Dat Catharina ondanks haar handicap 
allerlei vaardigheden had, blijkt uit 
 verscheidene krantenadvertenties1. Ze 
kon met haar voeten diverse handwerk-
technieken uitvoeren, zoals borduren, 
breien, stoppen en kraalwerk. Maar ze 
kon ook zelf eten met lepel, mes en vork 
en koffie en thee schenken. Daarnaast 
tekende ze met haar voeten, kon ze 
schrijven en speelde op de trom en tam-
boerijn. Tijdens kermissen door het hele 
land waren deze vaardigheden tegen 
betaling te bewonderen. De manier 
waarop het optreden van Catharina door 
haar vader in advertenties wordt aange-
kondigd wekt enige verbazing. In bijvoor-
beeld een advertentie in de Leeuwarder 
Courant van 12 juli 1822 staat dat hij (dus 
niet zijn dochter!) in alle grote Neder-
landse steden door voorname personen 
is geëerd en geroemd en dat dit “voor-
werp” (zijn dochter) non plus ultra 
(onovertroffen) is. Catharina maakte op 

4. Groninger Courant 26 september 1823 (Delpher.nl).

2. Stoplap gemaakt door Catharina Voogt in 1838 (eigen foto).

3. Bredasche Courant 10 november 1821 (Delpher.nl).
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 buitenland geweest. Een speurtocht met 
Engelse zoektermen op Internet heeft 
niets over Catharina maar wel van alles 
over andere meisjes, jongens, mannen en 
vrouwen zonder armen (en soms ook 
benen) in het buitenland opgeleverd. 
Vrijwel allemaal traden zij op op kermis-
sen en lieten zij zien dat ze met hun 
 voeten of mond konden borduren, 
 breien, schilderen, schrijven, pistolen 
afvuren, enzovoort. Het “voorwerp” 
Catharina Voogt bleek dus niet zo’n 
 uitzonderlijk wereldwonder te zijn als 
vader Voogt in de advertenties deed 
voorkomen.
In de Rotterdamsche Courant van 12 
augustus 1828 wordt in de advertentie 
voor de kermis vermeld dat Catharina 
herhaaldelijk door de Doorluchtige 
Koninklijke Familie is bezocht. Of de 
Koninklijke familie zich in die tijd inder-
daad geregeld op kermissen ophield dan 
wel Catharina thuis heeft bezocht, valt 
niet na te gaan. Dat koninklijke belang-
stelling niet ongebruikelijk was, blijkt 
ook uit de levensloop van Sarah Biffen. 
Zij was een Engelse miniatuurschilderes 
zonder armen en benen die leefde van 
1784 tot 1850. Zij ging op haar twaalfde 
in de leer bij een man die haar op kermis-
sen op liet treden als mondschilderes. 
De graaf van Morton werd haar 
beschermheer en hij zorgde ervoor dat 
ze schilderles kreeg. Ze schilderde ver-
schillende leden van de Engelse konink-
lijke familie en is volgens Engelse bron-
nen zelfs in dienst geweest van de 
Nederlandse koning als miniaturist 
nadat de graaf van Morton haar in Brus-
sel had voorgesteld aan de prins van 
Oranje2.

Een bezoeker van een optreden van 
Catharina heeft het volgende geschre-
ven over zijn ervaring3. ‘Wel voldaan van 
de Aziatische Water-Machine naauw-
keurig bekeken te hebben, bleef ik ont-
roerd een oogenblik voor de tent staan 
om het ongelukkige lot van de tienjarige 
zonder armen geborene Catharina 
Voogt: deze ontroering bleef mij bij, toen 
ik het ongelukkige meisje zag, ofschoon 
dezelve eenigszins gematigd werd, toen 
ik bespeurde, zij bij het gemis van armen 
en handen al datgene met behulp harer 

voeten verrigtte, dat anders door het 
gebruikder handen geschied. Hare 
ouders verdienen hier mijne openlijke 
dank, daar zij niets gespaard, ja, niets 
onbeproefd gelaten hebben, ter 
 verzachting van haar diep ongelukkig, 
beklagenswaardig en medelijden ver-
wekkend lot, om hare geestvermogens 
te ontwikkelen, en van haar vroegste 
denkvermogen af aan, haar te leeren van 
hare voeten in alle verrigtingen of kun-
sten dat gebruik te maken hetgeen bij 
welgeschapenen door de handen verrigt 
wordt – dit meisje – dit beklagenswaar-
dig meisje, moet door u alle mijne stad-
genooten met een bezoek vereerd 
 worden.’

Als deze getuige het juist heeft gezien, 
hebben haar ouders Catharina niet 
alleen maar gebruikt om geld aan haar 
handicap te verdienen. Zij lijken haar 
geleerd te hebben om haar lot te 
 verbeteren en een zo zelfstandig moge-
lijk leven te leiden. Vandaar dat Cathari-
na na het overlijden van haar vader nog 
bijna twee jaren alleen in het huis in 
Loosdrecht heeft gewoond. Ongetwij-
feld hebben haar broer en schoonzuster, 
die in de buurt woonden, haar daarbij 
geholpen met hand- en spandiensten.
Op het merklapje uit 1837 - Catharina 
trad toen niet meer in haar tent op ker-
missen op - wordt vermeld dat de lap is 
geborduurd “ter gedagtenis aan I.C.Z. 
Elias”. Er is geen I.C.Z. Elias te vinden in 
Nederland. In de negentiende eeuw 
 werden de I en de J, de C en K en de Z en S 
echter nog door elkaar gebruikt zodat 
het zoeken op spellingsalternatieven 
leidde naar jonkvrouw Janna Catharina 
Susanna Elias. Zij werd geboren in 1823, 
trouwde in 1845 te Loosdrecht met Jan 
Conrad Hacke, heer van Mijnden en de 
beide Loosdrechten en zij overleed in 
1868. De moeder van Janna Elias, Sara 
Maria van de Poll, had als weduwe van 
Jan Elias in 1830 huis Bouwzicht in 
Nieuw-Loosdrecht gekocht. Janna Elias 
groeide dus op in Nieuw-Loosdrecht en 
moet daar Catharina Voogt hebben ont-
moet. Janna was 14 en Catharina was 26 
jaar toen het merklapje werd gemaakt en 
er zal een reden zijn geweest om het bor-
duurwerkje voor Janna te maken. Helaas 

is die reden niet op de lap vermeld. 
Mogelijk hebben jonkvrouw Janna en 
haar moeder zich het lot van Catharina 
aangetrokken en haar ondersteund in 
een tijd dat je als gehandicapte afhanke-
lijk was van je familie of van bijstand 
door de kerk. Het merklapje zou dus een 
bedankje kunnen zijn. Janna Elias en 
Catharina Voogt zullen elkaar vast nog 
vele jaren zijn tegengekomen want Janna 
heeft met haar man in het eerder 
genoemde huis Bouwzicht in 
Nieuw-Loosdrecht gewoond in afwach-
ting van de voltooiing van het huis Eiken-
rode in Loosdrecht, waarvan de bouw in 
1845 startte. Het gezin woonde ’s zomers 
op Eikenrode. ’s Winters verbleef men op 
Saxenburg aan de Keizersgracht te 
Amsterdam, een grachtenpand dat 
beroemd is omdat een eerdere bewoner 
er jarenlang de schilderijen van Rem-
brandt van Marten Soolmans en Oopjes 
Coppit had hangen4.
Hoewel er over Catharina Voogt aanvan-
kelijk weinig meer te vinden leek te zijn 
dan een geboorte- en overlijdensakte, 
hebben krantenadvertenties bijzondere 
aanvullende informatie opgeleverd over 
een aantal jaren van het veelbewogen 
leven van dit bijzondere meisje zonder 
armen, dat niet alleen bekend was bij 
burgers en buitenlui maar zelfs in 
koninklijke kringen.

Noten
1 Er zijn advertenties gevonden in de Arnhemsche 

Courant van 9, 23 en 30 augustus 1823, de 
Bredasche Courant van 10 november 1821, de 
Dordrechtse Courant van 3 juni 1828, de ’s 
Gravenhaagsche Courant van 3, 4 en 7 mei 1822, 
de Groninger Courant van 6 mei 1823 en 26 
september 1823, de Opregte Haarlemsche 
Courant van 21 juni 1821, de Leeuwarder Courant 
van 12 en 16 juli 1822 en 13 juli 1824, de Leydse 
Courant van 30 mei 1821 en 4 juni 1821, de 
Rotterdamsche Courant van 7, 9, 12 en 14 
augustus 1828 en de Utrechtsche Courant van 11 
juli 1821.

2 Onder andere in de volgende Internetbronnen 
wordt vermeld dat Sarah werd benoemd tot 
miniatuur-schilderes van de Nederlandse koning: 
https://doi.org/10.1093/english/50.198.255 en 
https://www.scotsman.com/lifestyle-2-15039/
eyeing-up-a-small-story-of-big-talent-1-873837.

3  De eenvoudige en opmerkzame Amsterdam-
sche kermisbeschouwer. Uitgegeven door H. 
Moolenijzer, boekverkoper te Amsterdam in 
1821.

4 Een nakomelinge van Janna Catharina Susanna 
Elias en Jan Conrad Hacke heeft geen nadere 
informatie kunnen vinden over de relatie met 
Catharina Voogt. Zie voor informatie over de 
families Hacke en Elias de website woutenleen.
nl.
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België

Heraldicum Disputationes, jg. 25, 2020-4. A.M. Bosters: 
 Siardus Bogaerts 1614-1670, prior van de wilhelmieten van 
Huijbergen [hofkapelaan van de markiezin van Bergen op 
Zoom, zijn vermoedelijke ouders]; A. Overgaag: Een geheim 
wapen 6 [van de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst]; M. Van de Cruys: Massimo Gherardi [heraldisch 
kunstenaar]; idem : Een ‘nieuw’ wapen voor de Lamme Goden 
[studentenclub uit Gent]; D. Coutereels: Mary, Queen of Scots 
en boegbeeld van de contrareformatie [korte levensbeschrij-
ving]; Disputationes: o.a. wapen de Knuyt; bespreking 20 nieu-
we wapens, geregistreerd bij de Vlaamse Heraldische Raad 
o.a. Purnal, Leuridan, De Croock.

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 75, 2020  nr. 431. G. Walte-
nier: Les origines familiales de Monseigneur Maurice 

 Baudoux (1902-1988), Louviérois 
et archevêque canadien [de 
ouders van de latere aartsbis-
schop emigreerden in 1911 naar 
Canada; kwst. volledig t/m nr. 63 
en onvolledig t/m nr. 511; Moreau, 
Jussian, Fontaine]; Y. D’Hoir: 
De  nakomelingen van Livinus 
Deveylder uit Aalst [verv. van 
eerder vermelde, zeer omvang-
rijke  parenteel, uitgewerkt tot 
ca. 1900; deze aflevering omvat 
24 pagina’s; Silon, De Beul, De 
Smet, Vernimmen]; R. David: Les 

familles à jumeaux dans le canton de Dour [verv.; talrijke 
tweelingen onder de nazaten van 1. Jean Libiez x 1684 Marie 
Huez 2. Simon Harmegnies x ca. 1690 Anne Saussez 3. Pierre 
Liénard x 1703 Jeanne Cavenelle 4 Pierre Antoine Janart x 
1782 Marie Elisabeth Dervau 5. Charles Lejeune x 1679 Barbe 
Colle]; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales … de Hainaut, 
18e siècle [verv. huwelijken te Velaines, Vellereille-les-Bray-
eux; Vellereille-le-Sec, Vezon; Villers-la-Tour, Ville-sur-Haine; 
Ville-Pommeroeul en Vollezele met verwantschapschema’s].
 Idem, 2020 nr. 432. G. Waltenier: Les origines familiales de 
l’éditeur Robert Denoël 1902-1945 [uitgever, om mysterieuze 
redenen vermoord in Parijs; kwst. volledig t/m nr. 63 en onvol-

ledig t/m  nr. 175; Déome, Vandermaesen, Dehanne]; Y. D’Hoir: 
De nakomelingen van Livinus Deveylder uit Aalst [verv. en slot 
van  zeer omvangrijke  parenteel, uitgewerkt tot ca. 1900; 
deze aflevering omvat 27 pagina’s; Vandewalle, De Grauw, 
Sunou, De Meulenaer]; R. David: Les familles à jumeaux dans 
le canton de Dour [verv.; talrijke tweelingen onder de nazaten 
van 1. Philippe Thibaut x ca. 1737 Marie Madelein Croquet 2. 
Antoine Duwez x ca. 1670 Martine Harmignies; aanvullingen 
op eerdere afleveringen]; G. Waltenier: Dispenses matrimoni-
ales … de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Wasmes, 
met verwantschapschema’s].

De Mechelse Genealoog, jg. 44, 2020-4. J. Rymenam: Van 
Mechelen via Fukuoka naar Manilla [E.G. Wuthrich, (1879-
1945); lotgevallen Japans krijgsgevangene, werkte onder 
andere aan de Birmaspoorweg; Rijmenam, van Hemert]; 
K.  Marien: Het Hof van Prant en de familie Hegh [historie 
gebouwencomplex; relatie met familie Hegh uit Grave]; P. van 
den Eynde: Het Zwart Water te Nijlen [familie Quaeyhaegens]; 
L. Vercammen: De Piza, Pedro-Francisco (1701-1774) [oud 
Joods geslacht op Mallorca, onder druk van de Inquisitie 
katholiek geworden; stamboom 8 gen., 1697-2018; Verreyc
ken, van  Tongerloo, Decamp]; Sint Corona [historie heilige, 
schrijn in de Dom van Aken].
 Idem, 2020-5. D. Schepens: Aarschotse parochieregisters 
[reconstructie in WOI verloren gegane registers in druk ver-
schenen]; K. Mariën: De familie Hegh [verv., 18e-19e eeuw; 
Heynen, Polfvliet, Looden, van Dinslacken, Doehaert]; Red.: 
Het niet gedoopte kind [historie, gebruiken, begraven].

Le Parchemin, jg. 85, 2020 nr. 448. Ch. Defossa: In memoriam 
José Anne de Molina [1925-2020; genealoog; oud-administa-
teur en vice-president van het Office Généalogique et Héral-
dique de Belgique; met bibliografie]; H. Douxchamps: Les qua-
rante familles belges les plus anciennes subsistantes, Werve 
[geslacht uit Antwerpen, sinds ca. 1300, graaf sinds 1877, 
stamreeks 22 gen. van de tak (van de graven)  van de Werve de 
Vorsselaer]; idem: idem, Wesemael [Brabantse ministerialen, 
sinds 1171, een jongere tak verwierf Bergen op Zoom in 1285; 
de nog bloeiende tak stamt van een bastaard van heer Jan II 
van Wesemael  † ca. 1464; stamreeks 24 gen.]; A. Barbry: Etu-

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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de de quelques familles du patri-
ciat Brugeois du 13e au 16e siècle 
[studie op basis van de kwst. van 
Joris Bave † 1490 schepen van 
Brugge; korte beschouwingen 
over o.a. de families Bave, Bonin,  
 Loevin, Poltus, Uten Sacke en 
van de Walle; hun welstand; van 
 oppositie jegens de graaf van 
Vlaanderen naar acceptatie van 
de  hertogen van Bourgondië]; G. 
Van derick: Origine de la famille 
Baudier, de Bruxell es [genealo-

gie, acht gen. 16e–19e eeuw, in 1749 geadeld en in 1860 in man-
nelijke lijn uitgestorven, bijlagen over de aangehuwde families 
Van Cleef en Deudon].
 Idem, 2020 nr. 449. Th. Lacourt:Les Leroy du Brabant et la 
seigneurie du Sart à Laurensart [genealogie Leroy, zes gen. 
16e–18e eeuw, de heerlijkheid was nooit in het bezit van deze 
familie, maar Renier Leroy bewoonde het kasteel Laurens art 
omstreeks 1620 als baljuw van de heer van Sart]; M. Belvaux: 
Les origines de la famille Vaxelaire. De Wisembach dans  les 
Vosges à Bruxelles [François Vaxelaire 1840-1920 oprichter 
van de Belgisch-Franse winkelketen Au bon Marché; zijn voor-
geslacht in de Elzas]; J-F. Houtart: La famille Dereuser [genea-
logie negen gen.; stamvader was een vondeling van ca. negen 
maanden, in 1702 gedoopt als Walter de Ruyser; het geslacht 
stief in 2008 in de mannelijke lijn uit; wel veelal adellijke 
 nakomelingen via de familie d’Alcantara]; P. Cambier: Sceaux 
et temoignages héraldiques Cambier [zegels en wapens van 
diverse families (Le) Cambier]; H. Douxchamps: Les quarante 
familles belges les plus anciennes subsistantes, Woelmont 
[aanvankelijk t’Ser sarys geheten, stamreeks 24 gen., baron in 
1816; Eynatten, Haultepenne]; M.  Belvaux : Nos beaux objets 
armoriés. Une  brique de foyer aux ames Bounam-Rovers 
datée de 1705 [haard steen met alliantiewapen]; vragen- 
rubriek: antwoorden Pierrefontaine en Azor [met genealogie, 
drie gen. 16e en 17e eeuw].

Taxandria, jg. 91, 2019. B. Aarts e.a.: Het Hof Ter Loo in Kaster-
lee grondig bekeken [historie motteburcht; kaartmateriaal; 
leengoed van Brabant, beschreven in het Latijns- of Kassel-
boek 1312; van Turnhout, Bere/de Beer, van Baexem]; F. Ste-
vens: Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout (2): 
1826-1830 [verv.; uitgebreide beschrijving manoeuvres]; J. Tys-
sens: Een vreemdeling genaamd Brébart: over de eerste bur-
gerlijke begrafenis in Turnhout (1883) [praktische gevolgen 
van het napoleontische begraafdecreet uit 1804; waar en 
door wie kunnen vrijzinnigen worden begraven?]; G. Landuyt: 
Het Kempense gedeelte van het vijfde schooldistrict (arron-
dissement Mechelen) van 1815-1830 [onderwijsgeschiedenis; 
uitwerking per plaats]; J. Jansen, zuster I. Faes OSSJ: Het 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (ca 1610) in 
de priorij van de Zusters van het H. graf te Tongerlo [bede-

vaartsoord rond beeld; kunsthistorie; eigenaren]; A.C.M. Kap-
pelhof: Utrechts kerkelijk bezit in het hertogdom Brabant. 
Het goed Westerlo-Olen circa 1000-1620 [domein in de der-
tiende eeuw in erfpacht uitgegeven aan de heren van Weze-
maal en de abdij Tongerlo; ongemakkelijke verhouding tot de 
Utrechtse kapittels St. Maarten en St. Salvator; einde e  rf-
pacht 1617; overgang hofstelsel naar pachtstelsel met erf-
pacht, deelpacht en tijdpacht; bijlage: verkorte stamreeks 
Van Wezemaal]; M. van Asseldonk: De ‘pagus’ Texandria. Een 
bijdrage aan de discussie over de rol van de bisschop van Luik 
en de bisschop van Utrecht in Texandria in de periode circa 
1100-1150 [onderzoek naar de politieke spelers in deze pagus 
en periode; meijerij van Den Bosch maakte deel uit van deze 
pagus; overzicht goederenbezit naar plaats; graafschap Rode 
en de Eninge van Kempen].

Vlaamse Stam, jg. 56, 2020-3. M. Larmuseau: Verborgen in 
het DNA (33): Een kin om ‘uwe hoogheid’ tegen te zeggen 
[onderzoek naar vererving gelaatstrekken, nieuwe 3D-tech-
nieken en genomica]; P. Eyckerman: Fotorubiek (23): Identifi-
catie Coveliers – het zoekproces [zoekstrategie, bronnen, 
karakteristieken]; Russische families in België [interview met 
prof. dr. Wim Coudenys over Russische genealogie]; J. Roel-
straete: Jacquemine de Coster († Bellegem 1512) en haar fami-
lie op hun plaats gezet [in de literatuur vermeld als dochter 
van Gerard de Coster, dat blijkt onjuist! Haar ouders zijn 
 Pieter de Coster en Kathelijn sFevers, gaat terug tot over-
grootvader Jacquemart Le Coustre, overleden vóór 1398, en 
Sara sCosters; veel bronnen]; M. van den Cloot: Archieven van 
het Fonds Corroy-le-Chateau in het Rijksarchief van Namen 
[kasteelarchief ontsloten; stamreeks Olivier de Trazenies 
d’Ittre (*1943), 17 ge., 1280-1943; de Hamal, de Barbaçon, 
Palant van Culemborg, de Gavere, de Lalaing]; A. Coucke: 
Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen van de klerken 
van de vierschaar (4) [verv.; periode 157-1602 en 1540-1542]; 
R. van Haute: Netwerken in de 19e eeuw: Sporen van de fami-
lie De Bary in de Antwerpse vreemdelingendossiers [4 gen., 
1847-1961 alsmede de ‘Argentijnse connectie’]; P. Huys: 
Oproep tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ (1797) [verv.; 
30 oproepen, ook uit Hulst: Passchier Danckaert, Appolonia 
Pauwels]; Heraldisch College: De wapenschilden in de zegels 
van FV en zijn regionale afdelingen [17 afb.].

Westhoek, jg. 36, 2020-2. P. Donche: De familie van Pollin
chove in de kasselrij Veurne, te Westouter, Doornik en Douai 
[verv., gen. 7-12,  16e-18e eeuw, Lichtervelde, Bulteel, voorts de 
niet duidelijk aan te hechten tak te Doornik en Douai, 7 gen., 
ook  16e-18e eeuw, du Chambge, de Francqueville]; J. Van 
Acker: De Veurnse hoogbaljuws van Karel de Stoute tot Karel 
V: één pot nat? [familiebetekkingen tussen de hoogbaljuws 
uit die periode; van Gistel, Drinkham, van Moorbeeke];  
P. Donche: Thematische inhoudsopgave van 35 jaar tijdschrift 
Westhoek, de Westhoek-Jaarboeken I-V en afzonderlijke 
publicaties.
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Duitsland/OostEuropa

Archiv für Familiengeschichtsforschung [AfF], jg. 23, 2019-4. 
O. Volk: Für Kaiser, Volk und Vaterland. [Gefallenlisten des 1. 

Weltkrieges Nr. 80-194, met 
 carrieres: Steinacker, Korfmann, 
Bramm, Weitzel, Haberkorn, 
Seitz, Weitz, Scharmann, Wal-
deck, Strauss, Wehnes; met alf. 
index]; F. Sommer: Erwarte 
Befehle – Psychiater, Gefällig-
keitsgutachten und selbstbe-
stimmte Frauen im 19. Jh. [lastige 
vrouwen opsluiten?; von Orléans 
 in Bayern, von Gudden, Welti- 
Escher und Stauffer-Bern, Fior-
dispini, Bavier, von Sachsen- 

Coburg-Gotha en von Mattachich- Keglevich, von 
Schim melmann, Pontoppidan]; L. von Lehsten: Universitäts-
matrikeln im deutschen Südwesten [incompleet uit bezuini-
ging; uit Bamberg, Berlin, Bologna, Dillingen, Duisburg, Gies-
sen, Greifswald, Heidelberg, Helmstedt, Jena, Kaiserslautern, 
Krakau, Leiden, Leipzig, Mainz, München, Münster, Padua, 
Salzburg en Wenen; recensie  von und zu Brenken].
$ Idem, jg. 24, 2020-1. C. Regner: Die Kempter Gass, bereist 
von der heiligen Hildegard, Mozart und Goethe [bij Bingen 
 Rijnveer; Schiffer Windesheimer, Hupert, Dietz, Schmitt, Kai-
ser]; W. Timann: Die Familie Elias/Ephraim und Gottgetreu 
aus Frankfurt/Oder bzw. Teupitz [Oppenheim, Gottgtroy, 
 Bullrich, Goddin, Miethke, Steinhausen, Stopplenberg]; recen-
sie Die deutschen Inschriften [vanaf de Middeleeuwen; met 
 literatuurlijst].

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN/BGG 
Roter Adler], jg. 15, 2020-3. R. Diertrich: Aus dem wechsel-
haften Leben der ersten Bewohner des Arnimschen Fischer-
hauses in Küstrinchen bei Lychen [von Arnim Boitzenburg, 
Kiewitt]; I. Biermann: Eine Genealogenfreundschaft [Becker]; 
I. Kiesel, G.-C. Treutler: Der Grosse Brand zu Bredow [1859; bij 
Ebel, Höhne en Sommerfeld begonnen]; C. Caschube, M. Hess: 
Die Musterungen der neumärkischen Städte im Jahre 1623 
[deel 1: 7735 man uit 30 dorpen: uit Arnswalde: alf. lijst 
Albrecht-Zöppernick]; L. Bachmann: Das Politische Archiv des 

Auswärtigen Amtes und seine 
personengeschichtlichen Quel-
len [Duitsers in het buitenland; 
voorbeeld Grynszpan-proces in 
Parijs]; zoeken naar Bachmann.

Computergenealogie [Compgen], 
jg. 35, 2020-3. Thema: Frauen in 
der Familiengeschichte; Frauen-
schicksale [hoererij: Engels, 
 Winckels, von der Gröben, Chris-
tiaans, Jans, Baum, Krempin gen. 

La Ramée, Mosolf, Salfner, Schläger, Reinhard]; Die Rechte 
der Frauen in der frühen Neuzeit [scheiding was mogelijk: 
Merian x Graff, proces in Amsterdam 1692]; M. Keilholz, R. Ell: 
Die Wege des X-Chromosoms; Chance für die Mutterstamm- 
Forschung; Hochschwanger auf dem Feld [Wörner; nood-
doop]; DTB bisdom Augsburg ook online bij matricula; OFB 
Baltimore 1786-1977 online; Oekraïense archieven verder 
gefotografeerd; D. Reuter, B. Riechey: My familiy tree (recen-
sie); Sortieren, gruppieren, Vorfahren finden [veel goede 
 matches ?]; S. Stein: Das Gross-Berlin-Gesetz [1920, uit nood].  

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF/AkdFF)], jg. 46, 2020-175/176. K.-P. Kraus: Lieber Gott, 
erbarm. Ein armer Wanderbursch auf der Suche nach dem 
Glück [Reiner, weeskind uit Münsingen 1823; Löhlin, Lok, 
Fischbek, Kuhn in Altofen, Hongarije]; K. Rippert: Der Weg von 
Gumpen nach Ungarn [Ripper, Trautmann, Merten, Fleck; 
Groll]; D. Dreyer: Einbürgerungen von Banatern im Dawson 
County, Montana/USA. [vanaf 1892; naamlijst Alger-Winter-
gerst]; correcties op OFB Futok [Blattmann], Ridjica [Laker, 
Weisenberger]; OFB Franzjosefsfeld-Schönborn op CD; OFB 
Neuhof  met Altringen, Buchberg en Lichtenwald.

Düsseldorfer Familienkunde [DFK] jg. 56, 2020-1. M. Degen-
hard: Info 17.-19. Jh. aus dem Gräflich von Hoensbroech‘schen 

Archiv von Schloss Haag bei Gel-
dern [naamlijsten met Amtsträ-
ger, Notare, Apotheker, Ärzte, 
Gewerbetreibenden, Herbergen]; 
G.-A. Fülling: Die Leute vom Hof 
zur/ter Ehren - alle retinente 
Hofpächter? [von der Heyden; 
van de abdij Werden; im Hetter-
scheidt; then Eicken, Heidtmann, 
Voitmann, Bleckmann, von der 
Spindeck, Bosselmann, Conrady, 
Weimbeck, Eles]; Meinen famili-
enchroniken [Tilmans, Pangels, 

Stick, Weynands, Hanten, Nellen, Froitzheim, Loevenich, Hell-
mann]; H. Sebetzky: Eheschliessungen der Pfarrei Hamm 
[verv.; 1793: Francken- Grossmann]; F. Kothes: Todesanzeigen 
von Adel (7) [verv., Raitz von Frentz–von Schorlemmer]; 
H:  Kuth: Kirchenzeugnisse aus dem KB Mettmann [ver.; Dilla-
burg-Hermckhusen uit Rotterdam]; wapen Rubens.
 Idem, 2020-2. M. Degenhard: Deserteure aus unserer 
Gegend in den Napoleonischen Kriegen [cocscripties een flop; 
jacht; boete voor de ouders Ernst: straatarm; Siepenkothen; 
Huberg, Keil, Bockloh, Scholten]; M. Degenhard: Wahllisten 
des Roer-Departements – Mairie Kaarst (1) met Hinterfeld 
[naamlijst  124 man met beroep]; A. Strahl: Forschungstipps 
für Düsseldorf [Creveld  x Hof verwant; Andermar x Junk mit 
Dispens der Schwägerschaft; Heunen x Schmitz, Hatzfeld x 
Loewissen, Adams x Hough, Wenzel x Brunnerin]; H. Sebetzky: 
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Eheschliessungen der Pfarrei Hamm [verv., Haas -Hansen]; P. 
Wege: Wir stellen unsere Mitglieder vor [Erbe]; F. Kothes: 
Todesanzeigen von Adel (8) [verv.; Seydoux-de Teux de Mey-
landt et Montjardin, von Spee]; wapen Berghausen.
 Idem, 2020-3. J. Kaldenbach: Düsseldorfer in niederländi-
schen Archiven [alf. lijst Brander-Wyerstraets; in ONA Kuffe
ler, Clauberg, Schalij; naturalisatie P. Muires]; A. Strahl: For-
schungstipps [verv.; Huldigungslisten en gemeentegrenzen; 
veel veranderingen]; M. Degenhard: Wahllisten van Kaarst (2) 
[verv.; nrs. 174-254]; H. Sebetzky: Ahnentafel Scheurenberg 
[Scheeres, Beckers, Ferres/Verres, Pempelfort]; H. Sebetzky: 
Eheschliessungen der Pfarrei Hamm [verv.; Hartung-Heckhau-
sen]; F. Kothes: Todesanzeigen von Adel (9) [verv.; Tillessen- 
Wekbeker, (o.a. von Twickel)]; H. Kuth: Kirchenzeugnisse aus 
Mettmann [verv.; von Hermckhusen-Krombergs]; H.-J. Schroff: 
Namendefinition Esch; wapen Hoffstadt.
 Idem, 2020-4. A. Strahl: Wo finde ich die genealogischen 
Quellen [bronnen per parochie/gemeente]: M. Degenhard: 
Übersicht des Medizinalpersonals in der Mairie Gerresheim 
1809 [lijst Bongard-Schlebusch]; H. Kuth: Kirchenzeugnisse in 
Mettmann [verv.; Kronenberg-im Neuwenhaus]; M. Degen-
hard: Wahllisten des Roer-Departements, Mairie Bütt-
gen(dorf) en Buscherhöf; H. Sebetzky: Eheschliessungen der 
Pfarrei Hamm [verv.; Heckhausen-Hüsgen/Huisgen]; P. Wege: 
Wir stellen neue Mitglieder vor [Lüdecke]; Wer war Rizza geb. 
Freiin von Liebieg [Vittinghoff gen. Schell, de Lasalle von 
Louisenthal]; wapen Gohr.

Familienkundliches Jahrbuch SchleswigHolstein [shfam.de], 
jg. 39, 2020. W.G.C. Smidt: Nachträge zur Chronik der Familie 
Kühl/Kuehl/Kuhl (3) [vnl. uit USA/Mississipi; proces met Ray-
burn om grond; goudzoekers, schrijvers, boeren, lerareninge-
nieurs, kapiteins]; J. Kirchhoff: Stammreihe der Familie Gude 
aus Meldorf [Beckmann, von Suhm]; H. Jebsen: Ein neuer 
Familienname: aus Henningsen wird Hensen [Aye, Peper, Hag-
ge, Iven]; J. Kaldenbach: Gekaperte Hadenslebener Briefe 
[1780, Louwerens x Jansen in Amsterdam]; D. Sievers: Johan-
nes Sievertsen [dagboek; Pfoth]; C. Lehmann: Fehmarn als 
Ort von Straftaten [19e eeuw; honderden processen, signale-
menten en namen; Nissen, Timm, Wulf, Düring, Bernien]; 
G. Waack: Wer war die Mutter von Lohann Lubbes? [twee zus-
sen  huwen een Reincke; dagboek 17e eeuw]; K. Westphal: 
Familiennitglieder über 16 Generationen [Westual uit Süsel; 
Steen, Andresen, Schlichting]; H.P. Freundt:Adelige Vorfahren 
des Dichters Theodor Storm [Froddesen, Horn, Kone, von Hal-
teren, Boingk]; J. Brüggmann: Aus dem Meggerkoog nach Süd-
amerika [Chili: Schröder, Fernandez de Soto, Bobadilla, 
Pacheco; brouwers en zaagmolenaars].

Hessische Familienkunde [HFK], Bd. 43, 2020-3. B. Ditthardt: 
Die Martinszinsen der Pfarrei Herborn aus der Stadt 
1490/1499. Mit einem Beitrag zur Herborner Familie Mohr (3) 
[verv.; Moring, von Haiger, von Langenbach, Breuer, Schland-
ner, Becker, Heiderich]; W. Schiller: Anmerkungen zum hessi-
schen Demokraten Adam Trabert und die Vorfahren Trabert- 

Haumann [1822-1914; journalist; Hohmann, Schwedler, Krisch, 
Ducker, Brotzmann, Wehner, Birkenbach]; W.G. Fischer: Aus 
dem Leben von Auguste Möller geb. Reinhardt in Lengers 
(1913-2002) [Götz, Möller]; L. von Lehsten: Die Familie Leunin-
ger in Mengerskirchen und ihr Wirken für die christlich-sozia-
le Bewegung [Schmalz, Halm, Reiferth]; verschenen DTB-boe-
ken; OFB Reichelsheim 1643-1875.

Hessische Genealogie [HG/HFV], jg. 3, 2020-3. M. Jäger: 
 Funde zu alten Familien in Bieber in Archiven Frankfurter 

Stifte und Klöster [vooral Karme-
litenkloster; Seipel, Balluf en 
buren; tientallen dorpen]; G. 
Eggers-Fünck: Erinnerungen - 
Meine Kind heit in Frankfurt [Phi-
lippi, Buhl, Utz, Palme, Luckner]; 
P. Ramge: Herkunft der ‚Frank-
furter Familien‘ [aanvullingen] 
K.  Rippert: Die Vorfahren der 
Familie Class aus Darmstadt 
[Schönig, Feldhaus, uit de Elzas: 
Heud, Metzin, Winniser]; H. Mül-
ler: Johannes Werle - geschäfts-

tüchtiger und gerissener Ratsherr, Handelsmann, Posthalter 
und Mühlenbesitzer (1) [Werlein/Wörlein, Horning, Sohn, von 
Thurn und Taxis, Wilhelmi].
 Idem, HFV Informationsblatt  2020-2. Uit Central-Anzei-
ger für den Odenwald van 1919: Die Reichsmark galt dieser 
Tage in Holland nur noch 5 Pfennige. DTB Ober-Abtsteinach 
ter inzage, digitaal; OFB Friedberg en Eppertshausen en 
Geinsheim am Rhein en Bensheim-Zell; trouwboek Amt Hers-
feld.

Hugenotten [DHG], jg. 84, 2020-4. D. Röthlisberger: Zur Rück-
kehr von Hugenotten aus dem englischen Refuge. Das Bei-
spiel von Guillaume Cazaly (1728-1824) [uit Boisseron; 1745; 
Polain, Duchemin, Albenas, Griollet, Coestfelt]; F.-A. den 
Toom: Ein Nachfahre von Hugenotten wird im 19. Jh. erster 
Oberbürgermeister von Potsdam [SaintPaul, Camrad, von 
Rürk]; A. Flick: Antoine Rougemont (1699-1751), Professor der 
französischen Beredsamkeitt an der Uni Göttingen [uit Parijs; 
de Monttion/Montleon, Gargan, de la Bergerie, Binan, Pascal].

Mitteilungen des Mindeners Geschichtsvereins [MGV], jaar-
boek 90, 2018. J. Brandhorst: Schlaglichter auf die Musikge-
schichte der Stadt Minden [inleiding; liturgie van bisschop 
Sigebert van 1022; Eberhard von Cersne na 1400; Otto Gibeli
us, W.F.E. Bach, K. Klapp]; F. Stückemann: Georg Christoph 
Friedrich Gieseler 1760-1832 [dominee; Tzsabran, Arndt; lite-
ratuurlijst]; J. Kampmann: 200 Jahre Kirchenkreis Minden 
[geschiedenis; synode van 1817]; H. Hülsdünker: Der Orts- und 
Familienname Hüllhorst und die Bedeutung von Horst [hoeve 
in Verl]; W. Kochinke: Familiennachrichten der Familie Hacke/
Haccius aus Lübbecke [Hake/Hagke uit Göllingen en Kanna-
wurf; Hagedorn, Quirl, Baare , Badel, Rhode, von Tecklenburg].
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Mitteilungen des Vereins für mecklenburgische Familien 
und Personengeschichte [MFP], 2020 nr. 44. D. Garling, A. 
Adam: Fachtagung für Ortschronist/innen; A. Schwarm: Som-
mer 1773 [in Loosen: Tiede, kreeg slaag van Schröder]; H. Als-
leben: Lohmens dichtender Pfarrer [Lierow, Zander]; A. 
Schwarm: Von Ludwigslust nach Israël [herinneringen 
Rudolph, Dressler, Söhlke]; D. Schäfer: Neues Mitmach-Pro-
jekt: Die Schäfer-Kartei [hulp]; D. Schäfer: Der besondere 
Zufallsfund [ansichtkaart van eiland Poel; Krohn, Stamer, 
Erichson].

Mosaik [Klever Land], 2020-3. J. Rutten: Aus der Geschichte 
von Haus Loo und seinen Bewohnern [Gesthuysen, Staell van 

Holsteyn, von Balderich gen. 
Barich, van Gemmeren, Ingen-
sand, Angenend, Überhorst, van 
Treeck, - Nühlen, aus’m Weerth, 
von Wittgenstein, Herrenkohl; 
met Lohschenhof]; R. Scholten: 
Zur Geschichte der Stadt Cleve 
aus archivalischen  Quellen. Die 
Gräber in der Stiftskirche [hon-
derden: Schuring 1581 (ook 
kanunnik in Utrecht); von Daert, 
Goze, Palten, van Cortenbach, 
Debruin (uit Roermond),  Schinck, 

Simons; Dienerinnen bei Blaspiel: Wansum, van der Boe, 
Memken, Boegel, Wemmers (uit Nijmegen), Verkiers; Haushal-
terin: v. Ophuisen, van Haffen, Isinck, v. Hoen, van Riswick,  
Kuchenius]; H. Scheeres: Polizeibericht [1862; Gypkens, Kuh-
nen, Bredick, van den Struck].

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2020 nr. 99. B.A. 
Goldschmidt: Geschichte der Grafschaft Lingen und ihrer 
Widersetzlichkeiten wegen des Schullehrers zu Langen/Len-
gerich [klachten van Colonen over Buns, rechtszaak van  1775-
1792: Lamping, Rump, Wichmann, Caneryn, Berlage, Horkel, 
Meyersieck, Manning, Schnetlage, Suermann; ook geloofss-
trijd; afzetting met 30-40 Thaler pensioen; opvolgers Harten 
en Plettner weigeren; alleen Privatlehrer Schonhoft]; J. Kal-
denbach: Autobiografie van Ernst Heinrich Krelage (1786-
1855) [verv. en slot]; R. Werner: Das letzte colonat im Amt 
 Gröneberg-Gronegau [Hof von Humfeld, Meyer zur Heide, 
Heienbrock, Hunger, Horstmann]; ‚Bekanntmachung …gegen 
den übermässigen Brannteweingenuss‘ uit 1841, 16 Artikel; K. 
Pohlmann: Himmelstoss, der Unteroffizier. Kommt Figur aus 
E.M. Remarques Roman ‚Ím Westen nichts Neues‘ aus Bor-
gloh? [plausibel: de familie van G.D. Himmelreich protesteer-
de tegen die naam; Schweer]; Toevalsvondst  M.C. Bölkers 
[gedoopt in tuchthuis in Osnabrück in 1821, 40 jaar, geboren in 
Zwolle, d.v. Hollandse soldaat Johann B. en Clara, Jodin, door 
pastoor Pöppelmann]; M. Meierdreess, D. Kleiber: Genealogie 
Meierdreess aus Krukum [Brundieck, Käsemann, Vinke, Barre 
gen. Hagemeier, Brinkmann, Breitensträter, Haake, Vorm-
brock, Bültmann, Walkenhorst, Deppermann]; I. Tiemann: Con-

scriptio der Manschafft im Amt Iborg/Iburg uit 1664 [kerspel 
Dissen met Aschen, Ashnedorff, Erpen, Nolle/Nolte; 464 m/v, 
gezinnen en personeel]; M. Ortmann: I.M. A. Himmermann 
(1931-2019) [oprichter en erelid, lijst publicaties]; Genealogie 
Berlage uit D/NL/USA.   

Overkwartier van Gelre, Jaarboek 8, 2020. J. Feller: Mit einer 
guten Tracht Schläge [bedelaarsbestraffing in het Pruisisch 
hertogdom Gelre 1750; Commissione Regia; 66 armoedzaai-
ers in Blerick; Bierts, von Dolhopff; edicten, ook tegen zigeu-
ners]; P.Geuskens: Een gezin zonder weerga [zware criminali-
teit; edicten; familie van Houdt/Holt/van Linden, Warny, 
Joostens (Venlo e.o.), Thiry, Lanck, Lever, Melcher]; O. Weber: 
Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg auch im Landkreis 
Geldern [postale bewijzen; veldpost]; W. Steeghs: Kraagste-
nen in Roermond en verdwenen gevel; G. Lucassen, C. Geurts: 
Twee landweren van Gelre; W. Steeghs: Die Grenze bei Dam-
merbruch im Veen [grens Straelen–Venlo, bewakers; Ver
beek]; M. Flokstra: Wapensteen van Blitterswijk, 1619 [Van 
Lijnden, Vijgh]; A. & J. Spee: Dertien generaties Spee in Baarlo 
1441-1807 [Spede/Speij, Vaessen, Verbongh, Aben, Trinekes, 
Verhart, Gubbels, van de Weem]; K. Steegmann: Das Modell-
bau Team Rhein-Maas; en Art Nouveau [introductie].  

PfälzischRheinische Familienkunde [PRF], jg. 69, 2020-7. 
S.  Cornelius: Die Lebensgeschichte von Isaac Eisaenberger 
und seiner Familie [uit Mertes-
heim; Ruby, Zimmermann, Kahn-
weiler, Schumacher, Jung, Corne-
lius, Lahm, Maue, Werlé]; B. 
Kukatzki: Pfälzer, kaiserliche 
Beamte und Wohltäter [Vollmer, 
Kraemer, Berizzi, Bucherer, Duf-
lot, Klippel]; J. Weingart: Wolfsjä-
ger in den ältesten Stadtrech-
nungen Neustadts 1424 bis 1528 
[premies wegens overlast; naam-
lijsten]; Familienbilder XVIII: J. 
Feld;  graf Pareth; S. Hege-Beltc: 
Elend hat mich angethan, trauren heisst mein kurzes Leben – 
Vom Hartelhof in Donaumoos [mennonitische immigratie; 
Stählin, brief B. Hauser-Eicher, 1822, Doseshof; Pächtner, 
Dettweiler]; graf Abegg-Maurer.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien und 
Wappenkunde 2020-1/2. G. Janssen: Nathan Karsseboom und 
Carolina geb. Pels im Steinhaus Uttum [uit Elberfeld, NL en 
overzee; de Swart, Arad-Hertz, Gossels, Schulenklapper, 
Wolff, Valk, Reichenstein, Levy, Herzberg]; J. Kaldenbach: Der 
Baron Travers von Jever konnte nicht heiraten [toestem-
mingsbrief gekaapt; = Melchior/Mercio, Daendels, Tulleken, 
van Vlierden, Grenfell, Whattnall, de Potestá]. Mededeling: 
het blad zal nog maar 1x per jaar verschijnen; OFB Simons-
wolde, Kirchborgum, Georgiwold en Weenermoor.
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Rundbrief [Familienkunde Baden-Württemberg], 2020 nr. 38. 
Publ. Ortsfremde 26: Ihingerhof/Renningen, Kreis Böblingen.

Rundbrief [Familienkunde Niedersachsen], jg. 20, 2020-1. F. 
Brüning: Familiengeschichte lebendig durch Grabinschriften. 
Ein Blick auf die Grabmale der Neustädter Hof- un Stadt-
kirche [in Calenberg; Böhmer x Stille, Erythropel]; Besuch aus 
Texas: Witte, Holzmann, Betke, Meyer]; F.R. von Döhren: Justi-
ne Charlotte Henriette Bachellé [Hugenoots; de/von Gauvain, 
von Kroogh, von Hademsdorff, von Döhren, Berwardt, Hat-
torf]; M. Mörcke: Trauung möglich? [1677 in Watenbüttel: Hil
gentag x Schapers; ja]; G. Fricke: Mrs. E. Matthias-Biesterfeld  
gestorven In Illinois in 1936, 98 j., met 366 levende nakomelin-
gen.

SedinaArchiv [Pommerscher Greif], jg. 66, 2020-2. K.-D. 
 Kreplin: Besitzer des Gerberei-Grundstücks in Butow 1873-

1938 [Turban, Gaedtke, Kankel-
fitz, Jeschke]; K. Feldbusch: Die 
‚Ange  stellten-Kartei Hütte Kraft‘ 
in Kratzwieck [van 1897-1945; 
wordt nu geïndexeerd en g edigi-
taliseerd; incl. Franse dwang-
arbeiders uit 1943]; B. Max: Über 
die Insel Wollin [Eberstein von 
Cammin, von Wollin, Manteuffel, 
adel]; J. Löffelbein: Schülerliste 
der Ortsschule Brotzen von 1888 
[archieven weg, lijst van Haupt-
lehrer H. Wiese ontsloten; lijst 

Abraham-Zühlke]; S. Krüger: Zwei Vergessene ruhen auf dem 
Vorwerker Friedhof [von Rohr, Bienemann von Bienestamm, 
von Lindequist]; A. Häring: DNA-Spuren in Pommern [Wege
ner, Lenter]; Bürgerbuch Barth 1627-1918.
 Idem, 2020-4. K.-D. Kohrt: sluiting Landeskirchliches 
Archiv Greifswald [protestbrief]; M. Ott: Franziska Tiburtius 
[eerste vrouwelijke arts in Berlijn; met Lehmus; familie uit 
Loitz; Krey, Stumpffeldt, Ulff, von Colmar, Last, Matthaei, 
Göbel, Pagelsen]; S. Muhtz: Acta… Ludwig Mutz wider die 
übrigen Separations-Interessenten zu Segenthin [1850; leen-
goed von Kleist, Miels, Boje, Lentz]; H. Radde : Herbert 
Dobersalske [1906-1943; communist uit Strussow; in Berlijn; 
naar Rusland; Spaanse burgeroorlog]; E. Bruhn: Die Sammlung 
Bruhn.

Sudetendeutsche Familienforschung [VSFF] , G. Ofner: Men-
schenströme (migratiegolven van 1524-2004); F. Jobke: 130 
Briefe aus der Zeit der alliierten Besetzung [van ebay voor 
€ 13; Mischler aan Gaube, Popovic]; K. Müller: Die Ankunft der 
‚Flüchtlinge‘ im Landkreis Bergstrasse [deel van de 3 miljoen 
gedeporteerde Sudentenduitsers in 1946 naar Hessen]; R. 
Möldner: Zum Familiennnamen Möldner [Miltner; uit Milde-
nau?]; C. Schlör: Familie Patsch aus dem Riesengebirge [1866; 
Endler, Schubert, Sagasser]; M. Popovic: Die heilige Drei-
faltigkeits in Jibka und ihre verbindung zum Starkstädter 

Kreuzweg [verv.]; R. Eckert: Zum Namen meines Geburtsortes 
Hasel in Vordböhmen [Hazel bij Tetschen/Décin en Kalten-
bach/Kaldenbach]; H. Bernert: Rätsel nach 103 Jahren gelöst 
[uit Freiwaldau/Troppau; soldatengraf A. Hille].

Südwestdeutsche Blätter für Familien und Wappenkunde 
[VFKBW], jaarboek 38, 2020. Th. Held: Aus 100 Jahren Vereins-
geschichte [historie, bestuurders, 
publicaties, bronnen]; P. Woches-
länder: Beispiele von Leitnamen 
und Nachbenennung im frühen 
Mittelalter [-brant, -heri, -hader, 
Rupertiner van klooster Lorsch]; 
R.V. Trugen berger: Der Baumeis-
ter Alberin Jörg, sein Besitz in 
Schwieberdingen und die Stutt-
garter Ehrbarkeit [v. Württem
berg, Tegen, von Magstatt, 
Eckart, Welling, Walter gen. 
Kühorn, Hohenhut, Kreuzer, Kel-
ler gen. Moll, Krämer, Schweitzer, Mager]; A. Gühring: Vom 
Hutmeister zum Millionär. Die Familie Wunderlich in Marbach 
[Osiander, Eisenmann, Schroll, Rotengatter, Rathmann, Halb-
mayer, Mehrer, Ochsenbach,]; R. Mauz: Hans Rosslin, ein 
hoher württembergischer Beamter und Denkendorfer Klos-
terverwalter [Resslin, Kaes, Brentzlin, Carray, Kraft, Nordlin-
ger]; R. Eilers: Die Familie Seubert in Kruhe und Stuttgart [Ett-
linger, Salzmann, Dinckel, Gmehlin, Zachmann, Demond, 
Weickersreuther, Pfullinger, Vierordt]; C. Kottmann: Die Fami-
lie des Theologen B. Wildersin (1596-1662) aus Kirchheim an 
der Teck [Pfister, Kling, Metzger]; A. Theurer: Wieder eine 
Überraschung: Ridello Schilling von Cannstatt als Vorfahrin 
zahlreicher Bauernfamilien. Auf der Schwäbischen Alb 
[Schwan, v. Wehmer, v. Anweil, Aueröchsin, Späth, v. Vennin-
gen, v. Schienen, Bössbier]; W. Ludwig: Jacob Butzlin alias 
Gabriel Bucelinus über seine Vorfahren von Diessenhofen; 
G. Seibold; Widmungen für einen Unbekannten - Stammbuch-
forschung im deutschen Südwesten [incompleet; Gressyis/
Gressius, Gross, Assum; album amicorum met 134 bewaarde 
namen uit 1660]; W. Weisser, Th. Feld: Die Hartmann aus 
 Pleiningen. Bedeutende Diener und Beamte im Dienste des 
Hauses Württemberg [stoeterijen; Froschlin, Burk, Spittler, 
Breining, Pulvermüller, Breining, Kurrenfess, Reussner]; 
U.  Heinzmann: General Felix Christian Binder [Leutnant und 
Vorfahren; Raisch, Rampler, Fuchtner, Haberer, Lebeisen, 
Scheihing, Stadler, Bainhardt]; J. Kaldenbach: Gekaperte 
württembergische Briefe. Niederländischer Schatz nach 200 
Jahren in England über Wasser [von Hügel, Alleman; beman-
ning ‚De Drie Gebroeders‘: naamlijst Abeck-Zwich]; Badische 
OFB, Erwartungen, Wege zur Veröffentlichung; Aanvullingen 
en correcties: Härpfer, Wildermuth, Rooschütz, Dautel/ d’Autel; 
recensies voor Hockenheim, Müllheim/Baden, Michelfeld, 
Altschweier, Gomaringen, Schöndorf- Ober-/Unterberken; 
Bürgerbuch Linz.
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Zeitschrift der Gesellschaft für SchleswigHolsteinische 
Geschichte [GSHG], Bd. 45, 2020. D. Kraack, T. Steensen: 150 
Jahre ZHSG, Bilanz und Rückblick; J. Ocker: Um soziale 
Gerechtigkeit zu erzielen, bedarf es keiner Kunststücke. 
Adolf PohlmanHohenaspe (1854-1920) und die deutsche 
Bodenreform [Tesdorpf, Busch, Damaschke]; G. Bockwoldt: 
Der Friede von Versailles 1919 [herinnering aan U. graaf 
BrockdorffRantzau [1869-1928; Scheidemann]; P. Thaler: 
Flens burg und Klagenfurt [vergelijking volksstemmingen van 
1920; grenscorrecties Sleeswijk met Denemarken; ook in 
Karinthië na W.O.I]; H. Zimmermann: Arbeitsnachweise in 
Schleswig-Holstein 1918-1927 [Nazi-propaganda tegen de 
Weimar-republiek; vergelijkingen Altona, Kiel, Neumünster en 
Flensburg]; P. Wulf: Die Erziehung zum politischen Studenten. 
Das Schulungslager Buchenhagen/Kitzeberg 1933-1938 [Kie-
ler Universität gleichgeschaltet]; H. Erdmann: Konstruktives 
Misstrauensvotum als regulärer Wahlmodus [nieuwe Minis-
terpräsident in 1950; Diekmann, Schröter, Gayk, Pagel]; N. Hin-
richsen: Der Segeberger Rathaushirsch [uit 1888; 36-ender; 
legende; eigenaar Prignitz, keizer Wilhelm II op bezoek]; 
recensies: Findbücher im Landesarchiv; die Herzöge von Plön; 
Piraten der Hansezeit; briefwisseling schipper I. Petersen uit 
Oland x A. Broders.
 Idem, Mitteilungen GSHG 2020 nr. 98. Brieven Schreiber 
von Cronstern/Dalwigk uit 1806; Schlossarchiv Glücksburg; 
Klosterbuch S-H en Hamburg.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte [ZMFG], jg. 
61, 2020-1. H. Kühn: Es war nicht der Vater, es war der Sohn 

 [correctie in Zittauer Epitaphien-
schatz; Leutiger/Scheps/Hops
tock; 1585]; P. Engel: Meine Ahnen 
Calmberg in Wiegleben und 
Gotha (um 1500-1728) [Walter, 
Thiel, Lützen, Dunckel]; F. Spring: 
Bürger und Einlieger von Garz auf 
Rügen (12) [verv.; koopcontracten 
1726-1770; Heinzelmann-Küsel]; M. 
Bock: Der Mord in Altgolssen 
1801 [koetsier  Hüsel vermoordde 
zijn heer, von Schmidt; met stam-
boom; von Lietzau, v. Stutter

heim]; S. Böhme: Eine grosse Mittweidaer Familie im 19. Jh. 
[Gölkel, Köhler, Greiner, Fiedler, Fischer]; B. Schrader: Familien-
verband Schrader e.V. - 100 Jahre Familienforschung [met 
tijdschift; lijst plaatsnamen met takken en perioden].
 Idem, 2020-3. S. Lindemann: 200 Jahre Behnitzer Fischer-
haus am Fischergraben [ook molenaars uit het Havelland na 
1818: von Itzenplitz, Kirschstein, Bersdorf, Roll, Kallies, Schir-
ner, Scharlau, Spangenberg, Theuerkauf, Wischer, Senss]; M. 
Bock: Die Kantorfamilie Keyser/ Kayser in Niederschöna …
im 18.Jh. [ook schoolmeesters; Mürring, Schirach]; H. Helbich: 
Die Familie des Johann Christian (von) Gotter in Gotha [(von) 
Stieler, Schelling, (von) Schlegel, Prätorius, Happe, von Schel-
ling, Madelung].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde [ZNF], jg. 95, 
2020-1. S. Paap: Seuchen [epidemieën; Spaanse Griep  
1918-1921; cholera 1831 en 1891 in Hamburg; pokken ; pest; 
TBC: in Altstadt en Deyke; vlekkenkoorts in Neuengamme]; 
E.  von Hacht: Die verlorene Brieftasche [1806, Itzehoe, Ran-
zow; afk. van Fr. Dethmering/Detmaring, Willen, Klick, von 
Scholten, Schimmelmann, Nissen]; F. Brüning: Auf Spurensu-
che im Nachlass von Generalsuperintendent Böhmer [Stille, 
Molanus]; K. Riecken: Mein Weg zum Hobby Familienfor-
schung [Kähler, Theden, Haak, Duggen, v. Brockdorff, Brock-
stedt, Bartek].
 Idem, 2020-2. A. Zaage: Darsser und Zingster Seefahrer 
im Seemannskrankenhaus Hamburg [vanaf 1858, Nachwei-
sungs-Buch 1880-1919: lijst zieken, compleet met allerlei 
gegevens; Hauenstein, Kraeft/Kreft, Mierendorf, Scharm-
berg, Segebarth, Wallis, Zaage]; J. Kaldenbach: Das Album 
Amicorum des Conrad Pestalozzi Camerling [Amsterdammer; 
18e eeuws, voornamelijk uit un`iversiteit van Rinteln; alf. lijst 
van der Aa – Zollius, met van der Lijn uit Alkmaar en Pestel, 
later rector in Leiden]; recensies: ‘500 Jahre Eckermann’en 
‘Freudenberg-Familien in Hamburg’.
 Idem, 2020-3. W. Günther: Emma Schlüter, geb. Rohde
wohld (1907-1994) [oorlogsgeschiedenis, met 32 kwartieren: 
Sievers, Möller, Jessen, Tagge, Koopmann]; S. Paap: Digital-
siierte Adress- und Telefonbücher  [in UB Hamburg; veel extra 
gegevens: gem. Trittau: Wickel, Holländer, Boyens, Herkt, Sar-
kander, Holst; https://digitalisate.sub.uni.hamburg.de; S. Cla-
sen: Die Namenskartei zum Hamburgischen Hanseatenkreuz 
[annvukkingen op verloren Heeresarchiv; voorbeeld. Holzhau
er]; J. Kaldenbach: Gekaperte Hamburger Briefe [350 jaar 
verdwenen na Engelse oorlogen; Mafei, Martens, Lankhorst, 
burgemeester van Heuvel, bedrog met brouwerij; Schonck, 
Jonker, Temme. Verpoorten, Filippo, Fungarini, Folte, Schot-
borgh, Bostelmann, Thunum, Gaijen, van Starkenbirgh]; 
L.  Wessendorf: Die Vorfahren väterlicherseits der Auguste 
Sophie Amtsberg, geb. Berner (1730-1804) [uit Waren: Meyen, 
Oswald, Wanckelmost, Hencken]; Th. Engelhardt: Meine nie-
dersächsischen Pfarrervorfahren [uit Thüringen: Steiner, Rie
mann, Rölich, Schrader, Siegel, Segebode, Frigge/Fricke, 
Hecht, Krafft, Domrich/Tommerich,].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [AGOFF/
ZOFG], jg. 68, 2020-1. G. Springer: Vom Knaben- bis zum Grei-

senalter. Erinnerungen eines 
alten Mannes (1) [1854-1889; uit 
Hotzenplotz/Rosswald; Gross, 
Langer, Hanke, Meese, Hein, 
Grünn, von Wallersbrünn, Kliem-
chen, Schmidt].
     Idem, 2020-2. J. Grube: Aus der 
Schulchronik von Studsin/Stud-
zieniec (Kreis Kolmar in Posen) 
[1892-1918; Conitz, Klawitter, Leu, 
Heinrich, Schmidt]; G. Sokoll: 
Familie Skupsch/Scups in 
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 Proberg (Kreis Sensburg) [door von Oelsen overvallen in 1683, 
6 lijfeigenen gevlucht, zij ontkennen; vonnis: 500 Gulden; 
 weigeren te betalen;  verjaagd in 1685, klacht bij de Keurvorst; 
von Ölsen is schuldig; Rohda, Freiny, Kleczkowna]; F. Salewski: 
Aus Wald wird Acker. Die Gründung von Lindendorf (Lipnowo) 
[verkoop in 1832 door de staat, om schulden af te lossen; 
Gross- en Klein Maitz; naamlijst 34 kolonisten: Eichel, Veidt].
 Idem, 2020-3. G. Springer: Vom Knaben- bis zum Greisen-
alter. Erinnerungen eines alten Mannes (2) [1854-1889; dag-
boek; in Troppau; Bernhard, Harmsen, Janensch, Grünn, 
Sax-Kretschmer].
 Idem, Arbeitsbericht AGOFF, 2010-1. Neues von der Web-
seite; K. Stenzel, G. Drop: Amtliche Tilgung eines Familien-
namens [Nazi-regel]; Ältestes Kirchenbuch von Tornow/
Landsberg 1735-1825 aufgetaucht [schenking, met Tornower 
Glashütte, Ludwigsruh, Birklake, Splinterfelde und Wildwiese; 
veel glasmakersdynastieën]; Hongaarse Ev.-Lutherse DTB 
gedigitaliseerd, tegen betaling te raadplegen: www.oskereso.
hu; Österreichisch-ungarische Verlustlisten W.O. I deels toe-
gankelijk (400 van de 700 lijsten inmiddels gedigitaliseerd = 
1,67 miljoen daten).
 Idem, Arbeitsbericht AGOFF, 2020-2. Nieuwe Forschungs-
gruppen Litauen en Preussisch Holland naast de 15 andere. 
Zie het Zeitschrift AGOFF.
 Idem, Arbeitsbericht AGOfF 2020-3. Digitaal is nu ook de 
Striegauer Anzeiger en Gefallenen uit Landkreis Treuburg (vb. 
Stankewitz, Kulessa) en Danziger genealogische Tafeln; recen-
sie “Halb Europa in Brandenburg (30-j. oorlog) en Catalogus 
Captivorum Chistianorum (door de Trinitariërs bevrijde 2427 
man) en overzicht slavernij; en immigratie in Nieder österreich.

GrootBrittanië

Genealogists’ Magazine, jg. 33, 2020-6. J. Wintrip: Initiatives 
for the improvement of Parish Registers during the first half 

of the 18th century; Croydon 
Worthies [plaats in Surrey, over-
spoeld door Londen, 19e eeuw; 
lijst namen met bijzonderheden 
van toenmalige inwoners]; L. 
Street: Events that changed 
thousands of children’s lives 
[evacuatie WOII]; S. Abrahart: 
Sir  Arthur Wheeler’s investment 
Company [enig bewaard gebleven 
brief geeft nieuwe kijk op marke-
ting weer;Byrom]; H. Dawkins: 
Unusual times and a timely 
reminder of the 1918/19 pande-

mic [Spaanse griep].
 Idem, 2020-7. N.B. Wilson: William Henry Raymond/Lay
ard (1813-1833) [het zwarte schaap in de familie Layard]; A. 
Harris, R. Curtis: Discovering English ancestors website and 
new databases on Dade Registers and pre-1841 British Cen-
suses [weinig bekende bron, bevat een schat aan gegevens]; J. 

Wintrip: Two lost opportunities for reform: the Parliamentary 
Bills of 1753 and 1758 [twee gemiste kansen voor invoering 
van een burgerlijke standregistratie]; T. Cockerill: The story of 
a friendship 1837-1894, by J.W. Sherer C.S.I. [boekbespreking; 
Sherer, Sandars]; H. Dawkins: Every picture tells a story [ver-
halen bij foto’s, restauratie van foto’s, archivering].

Oostenrijk

Adler, jg. 30, 2020. 150 jaar later: H. Steinbauer: Kann der 
‘Adler’ mehr? [Heyer v. Rosenfeld, v. Franzenshuld, Krahl]; 
G.  Frölichsthal: Die Adelspartikel ‘von’ im internationalen 
 Vergleich [in België en Nederland niet]; C. Steeb: Herkunft und 
Karrieren …der Reichshofräte Johann Jakob und Johann Bap-
tist von Steeb [vanaf de 16e eeuw Steb/Stöb, Monschein, 
Edle von Sandersheim, von Leelmacher].

Zwitserland

Archivum Heraldicum, 2020. H. Boxler: Bäuerliche Herr-
schaftsheraldik in St. Stephanus, Genhofen, Kreis Lindau/

Bayrisch Schwaben [schema 
Wappenentwicklung Tübingen- 
Montfort, wapen der graven v. 
Montfort linies Bregenz en Tett-
nang, Werdenberg, v. Heiligen-
berg, Königsegg (Rothenfels, 
Aulendorf]; A. Maissen: Auf den 
Spuren der Landvögte der Herr-
schafft Maienfeld 1509-1797/99 
[v. Salis]; H. Rüegg: Wappen mit 
Bezug zu Legenden und Sagen 
[36 voorbeelden; der österreichi-

sche Bindenschild]; B. Hägeli: Der heraldische Schlüssel zum 
Tabernakelsekretär im Staats archiv St. Gallen [Gugger von 
Staudach,]; G. Seibold: Der Adelsbrief des Alphonse de San
doz – Ein Beispiel für die Standeserhöhungpraxis im Kanton 
Neuenburg während der preussischen Herrschaft; R. Kälin: 
Das Wappenbuch der Schildnerschaft der Gilde der Zürcher 
Heraldiker [ruim 100 wapenafbeeldingen; met alf. Naamlijst]; 
P. Zwick: Sceaux, drapeaux et armoiries de la ville et républi-
que de Fribourg en Nuithonie (1157-1798)  [historische beschrij-
ving]; M. Popoff: Officiers suisses au  service des roi de France 
décorés de l’Ordre de Saint-Michel 1554-1665 [aanvulling; 
Zurlauben, Besenval]; J.-B. de Vaivre: Á propos du sceau de 
Guillaume de Beaujeu, maître du Temple [met talrijke zegel-
afbeeldingen en twee wapenafbeeldingen]; J.-B. de Vaivre: 
Sceau de Jean d’Ëpône, prieur de l’Évière; P.-Y. Favez: Taque 
de 1594 aux armoiries de Pierre Berney provenant de l’Ab-
baye (Vallée de Joux, VD); N. Vernot: Á quoi bon un armorial 
(du Jura)? Menues réflexions sur l’heraldique, le grand public 
et les sciences humaines; Miszellen – Miscellanées [Wappen-
scheibe Rudolf von Schauenstein 1586 in  Philadelphia; ‘Züri-’ 
und andere Blau].
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