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Van de redactie
Dit keer hebben we gekozen voor twee hoofdartikelen over het 
wel en wee van eenvoudige mensen uit de achttiende en de 
negentiende eeuw. De auteurs laten zien dat daar best nog veel 
over te achterhalen is. Over kansen, pech en verdriet.
Martijn Zieverink geeft ons een kijkje in het leven van de laatste 
bokkenrijder. Een verdwenen verschijnsel waarin ware en valse 
getuigenissen en door martelingen afgedwongen bekentenissen 
elkaar afwisselen. Behoorlijk actueel in onze tijd. Uiteindelijk is 
de bokkenrijder toch nog goed terecht gekomen.
Tom Bezemer schetst het wel en wee van vijf weeskinderen in 
Schiedam. Hoe zag hun leven er uit, wat kunnen we daar nog van 
achterhalen en hoe zijn zij later op hun pootjes terecht gekomen?
Ter afwisseling enkele kortere verhalen uit Groningen (Triezen-
berg), het vervolg van Van Gorp en weer een bijdrage over militai-
ren uit Putten. Bijzonder is ook het zeer oude portret Köhler- 
Menger.
Op heraldisch gebied dit keer naast de wapenregistraties ook 
een kritische beschouwing van heraldicus de Boo over de moder-
ne vrouwelijke wapens, welke uitmondt in een oproep van de 
redactie om te reageren.
Voorts vragen wij uw aandacht voor de nieuwe cursus Stam-
boomonderzoek voor beginners welke in maart van start gaat. 
We sluiten af met de rubrieken Boekrecensies en Tijdschriften, 
welke laatste dit keer buitenlandse bladen bevat.

Nieuwe opties in de digitale Gens Nostra
Met ingang van 2022 nummer 1 is een aantal nieuwe opties gere-
aliseerd in de digitale versie van Gens Nostra. Het is nu mogelijk 
om vanuit de inhoudsopgave direct door te klikken op een artikel 
er naar toe te springen. Om terug te keren is onderaan naast het 
paginanummer een link ‘Terug naar inhoudsopgave’ opgenomen.
Linksonder is een < < opgenomen. Daarmee kan de pagina 
naar boven of naar beneden worden gescrold. Handig om snel 
even stukjes tekst terug te kijken tijdens het lezen.
Verder kan nu door klikken op website-adressen genoemd in arti-
kelen, eindnoten en in rubrieken, direct de website geopend wor-
den. De lezer kan zich dan direct een beeld vormen van wat er 
geboden wordt. Deze optie vraagt wel van auteurs om zorgvuldig 
om te gaan met de keuze van websites en de adressen. En die 
keuze dient ook gecontroleerd te worden. Mocht na opening van 
de link de welbekende melding ‘Oeps, kan de pagina niet vinden’ 
verschijnen dan ligt dat niet aan de link of de auteur maar aan de 
provider of op een verdwenen website. Het heeft in dat geval 
geen zin te reclameren bij de redactie. Tot slot: er wordt nog 
geëxperimenteerd met doorklikken op afbeeldingen. Daar kleven 
echter nog vragen over copyright en andere rechten aan. Wordt 
vervolgd.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat  
Uitsnede van plaquette aan het Oud Stadhuis van Valkenburg. Bron: wikimedia.
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Cursus 
Stamboomonderzoek voor beginners /
Kapstok voor familiegeschiedenis

Enkele jaren gelden vroeg het hoofdbestuur van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging aan een aantal leden om te gaan werken aan een nieuwe cursus 
Stamboomonderzoek voor beginners. Binnen de afdelingen van de NGV worden 
diverse cursussen gegeven, die wat betreft kwaliteit en inhoud niet hetzelfde 
zijn.

Drie leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Roelof Vennik, Sytske Visscher en 
Dick Waalboer, hebben samen met de kennis van andere genealogische specialisten een uitge-
breide cursus voor beginners samengesteld. Onlangs is binnen de NGV de nieuwe cursus Stam-
boomonderzoek voor beginners / Kapstok voor familiegeschiedenis gepresenteerd.

De cursus wordt gegeven in zes dagdelen van ongeveer twee uur. Ook wordt 
aan de cursisten een cursusmap uitgereikt.
Aan bod komen:

1. De start van het onderzoek
2. Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
3. Doop- Trouw- en Begraafboeken
4. Computerprogramma’s GensDataPro en Aldfaer
5. Zoeken op het internet
6. Heraldiek en Genetische genealogie

De cursus wordt gegeven aan de hand van PowerPointpresentaties.
Naast genoemde onderwerpen bevat de cursusmap Readers over deze onderwerpen, die de 
cursist thuis dient te bestuderen. Ook een veertiental bijlagen over onderwerpen als De zeven 
pijlers van de genealogie, het NRO, vernoemginsregels, oud schrift, Frans en Latijn is in de cur-
susmap opgenomen.
Voor de docent en de afdeling is een handleiding voor het gebruik en een omschrijving van de 
cursus aanwezig.   
Het is de bedoeling dat op korte termijn voor docenten een bijeenkomst georganiseerd wordt 
in het Informatie Centrum van de NGV in Bunnik.
Aanstaande cursisten kunnen zich aanmelden bij de afdelingen van de NGV. In de agenda op de 
voorlopige website van de NGV (https://hoofdbestuur-ngv.nl/) worden de te geven cursussen 
bekend gemaakt.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot voorzitter-owf@ngv.nl of tel 06 8307 1726.

Dick Waalboer
Werkgroep educatie

BESTUURSTAFEL
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Bovenstaand zou misschien de inleiding kunnen zijn van een 
(slecht) spannend boek. Helaas is niet alles in het voorafgaan-
de waar. Het viertal misdaden waar Willem van beschuldigd 
wordt heeft inderdaad plaatsgevonden. De echte schuldigen 
zijn ondanks tientallen veroordelingen waarschijnlijk nooit 
gepakt.
Willem Willems was een van de laatste personen die beschul-
digd werd van deelname aan misdaden door de bende die 
later bekend zou staan als de Bokkenrijders. Ongeveer tege-
lijk met zijn vrijspraak kwam een periode van bijna veertig jaar 
vervolging ten einde. In deze tijd werden door diverse over-
heden meer dan vijfhonderd mannen en vrouwen ter dood 
gebracht. De meesten waren onschuldig.
Bij zijn dood is hij de laatst nog levende die de beschuldiging 
van deelname aan de fictieve bende overleefd heeft. Anderen 

Op woensdag 8 maart 1820 om zes uur ‘s ochtends overlijdt in de 
buurtschap Groot Haasdal van de gemeente Schimmert een zekere 
Willem Willems. Om vier uur ’s middags doet zijn jongste zoon Willem 
samen met buurman Andreas Timmers aangifte van het overlijden.
Volgens het overlijdenscertificaat is Willem senior bij zijn overlijden 
negenentachtig jaar oud. Dat lijkt niet te kloppen: terugrekenend 
vanaf zijn doop in januari 1733 zou hij zevenentachtig moeten zijn. Het 
is maar de vraag of zoon Willem weet heeft van deze kleine rekenfout. 
Het is zeker ook de vraag of de zoon weet had van de vreselijke 
 misdaden waar zijn vader ooit van beschuldigd werd…  
Behalve zijn hoge leeftijd is er namelijk nog iets bijzonders aan Willem: 
hij was het laatste nog levende lid van een God en ziel vergetene 
bende gauwdieven. Deze bende maakt voor een groot deel van de 
achttiende eeuw de Landen van Overmaas onveilig. Dieven, verkrach-
ters, moordenaars en duivelaanbidders. Zij waren door een vreselijke 
eed met elkaar verbonden, als nodig tot aan de poorten van de hel. 
Willem was de laatste Bokkenrijder.

De laatste 
bokkenrijder

MARTIJN ZIEVERINK

werden geconfronteerd met valse beschuldigingen en door 
marteling verkregen bekentenissen en raakten aan de galg of 
erger. Door net op tijd te vluchten en zich een aantal jaar 
 verborgen te houden ontsnapt hij de dans.
Dit verhaal speelt zich af omstreeks 1775 in wat vroeger de 
gemeente Schimmert was. In die tijd was wat nu de provincie 
Limburg is een lappendeken aan landjes en onafhankelijke 
gebieden, een overblijfsel van de Middeleeuwen en de gevol-
gen van de tachtigjarige oorlog. Ieder gebied had een eigen 
bestuur en vormen van rechtspraak. Het was een moeilijke tijd 
met toenemende armoede veroorzaakt door slechte oogsten 
en de legers die met regelmaat als sprinkhanen rondtrokken. 
Er was zeker misdaad en zonder meer ook in bendevorm.
De mythe van de Bokkenrijders heeft sinds lange tijd een plek 
in het Limburgse (onder)bewustzijn: ze waren boeven en 

1. Een kaft van een drietal boeken over de 
bokkenrijders. De afbeelding is illustratief 
voor de sensationele wijze waarop de auteurs 
het onderwerp benaderen.
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schap als de straat die er doorheen loopt. Een kadasterkaart 
van omstreeks 1830 laat enige tientallen huizen zien; rond 
1775 zal het beeld niet heel anders geweest zijn. Op een lijst 
van volwassen mannen - gedateerd 1729 - staan 48 namen. 
Zes van deze hebben de achternaam Willems.12 Er zal een 
hoge graad van verwantschap zijn geweest en iedereen kende 
elkaars zaken. Zo wonen omstreeks 1776 Willem en zijn 
broers Leendert en Matthias naast elkaar aan een ongenoem-
de straat, die waarschijnlijk nu Groot Haasdal heet.13 14

Over Willems jeugd is verder niets bekend maar vanaf een 
jaar of twintig is hij opeenvolgend leerknecht, meesterknecht 
en meesterbrouwer bij verschillende Maastrichtse brouwers. 
Daarna werkt hij nog anderhalf jaar bij een brouwerij in Luik, 
gelegen in de Rue de la Barbe d’Or (de gouden baard). Een bier 
met deze naam wordt in België nog steeds gebrouwen.
Hij moet op goed moment zijn teruggekeerd naar Groot Haas-
dal en met een kleine brouwerij voor zichzelf zijn begonnen. In 
verschillende stukken wordt Willem omschreven als brouwer, 
tapper en houder van een herberg. Als in 1776 inventaris van 
de inboedel wordt gemaakt is er sprake van een brouwketel 
en dergelijke maar niets dat wijst op een gelagkamer. Mis-
schien werd de keuken als zodanig gebruikt.

Op 19 juli 1767 trouwt Willem met de zeven jaar jongere Anne 
Mechtilde Queijsen, dochter van Joannes en Catharina Wil-
lems. Gezien de achternaam van haar moeder zijn ze mis-
schien familie van elkaar maar de inschrijving in het kerk-
register maakt daar geen melding van. Anne komt ook uit 
Haasdal en het huwelijk wordt gesloten in de kerk waarin 
 beiden ook gedoopt zijn. Het begin van een unie die twee en 
vijftig jaar zal duren en waaruit negen kinderen voort zullen 
komen. Drie kinderen komen op jonge leeftijd te overlijden.
Op de kop af één jaar na hun huwelijk wordt zoon Mathias 
geboren, gevolgd in tweejaarlijkse intervallen door Maria 
Catharina, Johannes en Joannes Petrus. Tijdens Willems 
vlucht en afwezigheid wordt Marianne geboren, na zijn reha-
bilitatie volgen nog Maria Elisabetha, Egijdius, Jan Willem en 
Elisabetha.

duivel aanbidders.1 Of juist een soort Robin Hood-achtige 
types die stalen van de kerk en van de rijken.2 Of zij waren 
voorlopers van de Franse revolutie.3

De mythologisering begon al een paar jaar na de laatste ver-
oordelingen en executies.4 Tot laat in de twintigste eeuw zijn 
er onderzoekers geweest die de meest buitenissige bekente-
nissen in de processtukken letterlijk namen.5 6

Recente herevaluatie van de primaire bronnen laat iets heel 
anders zien: een klein aantal daadwerkelijk gebeurde misdrij-
ven werden onder invloed van marteling toegeschreven aan 
een steeds uitdijende groep onschuldigen [7-10].7 8 9 10 Nooit 
begane misdrijven werden bekend. Onder helse pijnen (of om 
deze te voorkomen) werden verhalen verzonnen over gehei-
me genootschappen en duivelse eden, gezworen bij afgele-
gen kapellen.

De naam Bokkenrijders schijnt in de volksmond ontstaan te 
zijn: in de processtukken komt het evenwel niet voor. Daarin is 
meestal sprake van een bende ‘knevelaars en gauwdieven’ die 
ook nog een godslasterlijke eed zouden hebben gezworen.
In zijn Chronijk van het dorp Opcanne bij Maastricht noteert 
W. Mengels bij het jaar 1773: Sy syn, soo men seght eenige 
hondert mannen sterck ende hebben een contract met den 
duyvel aengegaen, maar niemand kan weten tot wat eynde; 
men wildt ook hebben dat sy op eenen grooten geytenbock 
reyden om in vreemde landen gaen te steelen, ende zyn als-
dan die zelve nacht met hunne bock ende buyt wederom 
thuys; sy worden hierom in het gemeen Bockereyders 
genoemt, doch tot nochtoe en heeft men geene vaste waer-
heyt daarvan .11

Leven en kinderen
Willem wordt op 25 januari 1733 in de Sint Remigius kerk te 
Schimmert als Wilhelmus gedoopt. Hij is het zesde kind van 
Mathis Willems en Joanna Catrina Habets. Slechts vier van 
hun acht kinderen halen de volwassen leeftijd: Mathias, Wil-
lem, Leendert en Marie Catharine.
Groot Haasdal is tegenwoordig de naam van zowel een buurt-

2. Huwelijksinschrijving in het trouwregister van parochie St. Remigius, Schimmert, 19 juli 1767.
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Het bronmateriaal
Voor dit onderzoek is een aantal malen het Regionaal His-
torisch Centrum Limburg bezocht om de primaire bron-
nen in te zien. In de meeste gevallen gaat het om dubbel-
gevouwen papier in folio formaat. Alles met kroontjespen 
beschreven; soms is het handschrift goed leesbaar, soms 
is het bijna onleesbaar. De taal is ouderwets; voor sommi-
ge woorden is het nodig om andere transcripties erbij te 
pakken. Daarnaast zijn er juridische termen in het Latijn 
en in Frans. Alles bij elkaar bestaat het strafdossier Wil-
lem Willems uit de volgende stukken:15 16

Kopieën uit de dossiers van vijf andere verdachten waar-
in ze Willem van medeplichtigheid aan diverse misdaden 
beschuldigen. Zo verklaart Nicolaes Daniels bijvoorbeeld 
in februari 1775 over een diefstal van twintig jaar geleden: 
Pligtig te staen als vooren ean den geweldigen diefstal 
begaan bij Walraven in de Maasband, dat hij gedet[ineer-
de] daerbij heeft sien assisteren &Willem Willems&
Waarbij opgemerkt moet worden dat in de originele dos-
siers veel meer namen staan op de plek waar nu alleen 
&Willem Willems& staat. Het gaat vaak om meerdere, 
soms wel tientallen beschuldigingen. De persoon die 
alleen de kopie onder ogen krijgt zou dus kunnen denken 
dat Nicolaes en Willem een roversduo vormden!
Het verzoek tot aanhouding (decreet van apprehentie) 
waarbij meteen twee schepenen eropuit worden gestuurd 
om inventaris op te maken van de eigendommen van de 
beklaagde. Op die manier wordt voorkomen dat familie 
ermee aan de haal gaat voordat een en ander verkocht 
kan worden. De opbrengst werd gebruikt om de rechts-
gang mee te betalen.
Vervolgens een inventaris van alle roerende goederen en 
een schatting van de waarde hiervan (Inventarisatie der 
meubilaire effecten van den fugitiven Willem Willems 
van Haesdael en Estimatie der volgens inventaris bevon-
dene meubilaire effecten). Dit is interessant want het 
geeft een kijkje in huishouden en stal. Zo is er sprake van 

drie koeien, twee varkens en een paard. Een paar dagen 
later moeten leden van de familie en het huishouden nog 
onder ede verklaren dat er niets is verdonkeremaand 
(daarbij nu het vermoeden dat er destijds flink is gelogen).
De zogenaamde Profijt met clagt en conclusie. Hierin 
wordt Willem bij verstek veroordeeld tot verbanning en/
of de doodstraf. (let wel, er is geen rechtzaak geweest, er 
zijn alleen maar beschuldigingen). Zijn goederen worden 
verbeurd verklaard, de opbrengst zal worden gebruikt om 
de kosten van de rechtsgang te voldoen.
Een requeste (verzoek) van Willems vrouw Anna Mechtil-
dis Queijsen, waarin zij verzoekt om de inboedel te mogen 
terugkopen voor een sagte en modeste prijs. Let wel, zij 
koopt daarmee dus haar eigen inboedel terug! Uit andere 
gevallen is bekend dat het deel van de boedel dat door de 
vrouw werd ingebracht niet verkocht kon worden. Het is 
dus mogelijk dat zij niet het volle pond heeft moeten beta-
len.
Een requeste om amnestie van Anna Mechtildis waarin zij 
verzoekt om ontslag van vervolging. Bijgevoegd zijn ver-
klaringen van goed gedrag van Willem’s leermeesters en 
werkgevers.
De artikelen van interrogatie. Een lijst met vragen, vooraf 
opgesteld. Formeel mochten alleen deze vragen gesteld 
worden maar in de praktijk werd daar vaak de hand mee 
gelicht. Persoonlijke responsieven: de antwoorden van 
Willem op bovenstaande vragenlijst.
De officiële aanklacht (clagt en conclusie) waarin Willem 
(weer) in staat van beschuldiging wordt gesteld. Het docu-
ment suggereert dat hij nog onschuldig zou kunnen zijn, 
maar in feite is het een vrijbrief om hem door middel van 
tortuur tot bekentenis te dwingen.
Het vonnis waarin Willem wordt vrijgesproken en zijn vrij-
lating wordt bevolen, mits hij een borg van 500 gulden 
aanlevert waarmee de kosten van de rechtsgang betaald 
kunnen worden.

Valse beschuldigingen
Dit verhaal begint als Willem in februari 1775 door Nicolaes 
Daniels beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan twee 
roofovervallen, respectievelijk dertien en negentien jaar eer-
der. In mei gooit Nicolaes’ broer Johannes er onder tortuur 
een schepje bovenop, in juni Hendrik Habets, in augustus 
Geertruij Bosch en tot slot in september Gerrit Wuesten. 
Alle vijf worden veroordeeld: Geertruij wordt verbannen, de 
overige vier worden nog in het najaar van 1775 ter dood 
gebracht. Wellicht ten overvloede: met de kennis van nu is het 

zeer onwaarschijnlijk dat deze mensen schuldig zijn geweest 
aan welke misdaad dan ook. Zij zijn de zoveelsten in een veen-
brand van beschuldigingen aangewakkerd door marteling of 
de angst daarvoor.
Hier volgt een fragment uit de bekentenis van Johannes 
Daniels. Er staat een zinnetje in het dialect zoals dat nu nog 
steeds gesproken wordt: dat Cobus Bosch hem gedetineerde 
[=Johannes] den eersten aanslag gegeven heeft tot Haesdal 
en wel in ’t huijs van Willem Willems, tot hem zeggende ‘ganck 
met mich, ich sal dig daervan betalen’
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Willem wordt beschuldigd van deelname aan vier overvallen: 
-  Overval op woonhuis en winkel Peter Walraven, Maasband 

(1756). In de jaren zeventig tientallen veroordelingen waar-
onder de jongen, Filip Herseler, die destijd één jaar oud 
moet zijn geweest!

-  Overval op woonhuis Johannes Frisschen, Arensgenhout 
(1760). Wederom tientallen veroordelingen, veertien jaar 
na dato.

-  Overval op de heremietenkluis op de Schaesberg (1761). 
Meer dan honderd bekentenissen (!), waaronder het des-
tijds twaalfjarige meisje Geertrui Bosch.

-  Overval op het Panhuis (brouwerij) van Hendrik Ritzen, 
Wijnandsrade (1762). Ondanks dat er verdachten waren in 
de vorm van een ‘gewone’ roversbende moesten meer dan 
honderd mannen bekennen deelgenomen te hebben. Iro-
nisch detail: het merendeel van de deelnemers stond 
zogenaamd op wacht en kon geen details geven over de 
toedracht.

Deze misdrijven zijn dan al tussen de zestien en tweeëntwintig 
jaar oud. Een ervan, de overval op het Panhuys te Wijnands-
rade in 1762 is legendarisch bij moderne onderzoekers; er zou-
den in totaal meer dan honderd mannen en vrouwen aan heb-
ben deelgenomen! In het oorspronkelijke corpus delicti (wat 
we nu procesverbaal zouden noemen) dat overigens pas drie 
weken later werd opgenomen, spreken ooggetuigen van 
hooguit een dozijn daders waarvan er geen enkele definitief 
herkend wordt. De vier overvallen waaraan Willem zou heb-
ben deelgenomen zijn echt gebeurd9 en velen zijn er voor ver-
oordeeld. Het is echter onwaarschijnlijk dat de echte daders 
ooit gepakt zijn.

Aanklacht en vlucht
Op 11 januari 1776 wordt in Valkenburg een arrestatiebevel uit-
gevaardigd voor Willem Willems uijt de Barakken te Hase-

dael die ervan wordt beschuldigd dat hij meedelid der berug-
te bende gauwdieven en knevelaers is ende schuldig staat 
aan verschillende huysbraken en diefstallen.

Twee schepenen worden erop uitgestuurd om hem in hechte-
nis te nemen en meteen inventaris op te maken van zijn roe-
rende goederen. Het is in die tijd nog gebruikelijk dat verdach-
ten zelf opdraaien voor de kosten van hun eigen proces. Er is 
dan ook een hele industrie ontstaan van mensen die een 
graantje meepikken, van taxateurs tot schrijvers tot chirurgij-
nen die gefolterde mensen verplegen tot de beulen die de 
vonnissen voltrekken.
Als schepenen Waterler en Van den Heuvel met hun escorte 
de dag erna in Haasdal aankomen blijkt de vogel gevlogen. In 
het document dat ze bij zich hebben wordt in een latere hand 
bijgeschreven thans fugitief. Ze gaan voortvarend te werk en 
maken een lijst van alles wat ze in en rondom het huis aantref-
fen. Blijkbaar vertrouwen de autoriteiten het niet en op 18 
januari moeten een aantal gezins- en familieleden onder ede 
verklaren dat niks ontvreemd is. Op 16 april komen de schepe-
nen terug en wordt in aanwezigheid van de taxateurs Habets 
en Stassen nogmaals inventaris opgemaakt gevolgd door een 
taxatie. Het totaal komt op iets meer dan 329 gulden.
Rond dezelfde tijd dient Willems vrouw een verzoekschrift in 
waarin zij vraagt of zij seer bedroefde en [met] vier onnozele 
kinderen overladene vrouwe het deel van de boedel dat van 
haar man was mag terugkopen. Het verzoekschrift is door een 
onbekende hand opgesteld maar door Anne Megtilde zelf 
ondertekend.

Op 25 april 1776 wordt Willem in absentia veroordeeld tot 
levenslange verbanning en de aanklager behoudt zich het 
recht voor om hem te onderwerpen aan een lijfstraf en/of de 
doodstraf. Ook worden zijn goederen verbeurd verklaard als 

3. Fragment uit de afgedwongen bekentenis van Johannes Daniels.

4. Dat zoo in dese als omliggende landen zedert eene reeks van jaaren 
geexisteert heeft en nog existeert saltem gedeeltelijk eene God en ziel 
vergetenen bende gauwdieven en vagabonden.

5. Handtekening van Anna Meggel Queijsen.
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bijdrage in de proceskosten. Vluchten = schuld bekennen! Hier 
volg enkele fragmenten  uit het document:
[…] Dat zoo in dese als omliggende landen zedert eene reeks 
van jaaren geexisteert heeft en nog existeert saltem [=min-
stens] gedeeltelijk eene God en ziel vergetene bende gauw-
dieven en vagabonden, welke haar niet alleen aan geweldige 
huijsbraken, menigvuldige diefstallen en ongehoorde euvel-
daeden pligtig gemaakt […]
[…] Neen, maar selfs de enorme crimina en delicta van over-
spel, vrouwe verkrachtingen en moorderije gecommitteert 
heeft en uijtgesworen heeft den godslasterende Eede bij de 
bende gebruijkelijk […]
[…] Dat den fugitiven en beklaagden soude pligtig staan aan 
verscheijde diefstallen, huijsbraaken en andere euweldaaden 
bij voors. bende gecommitteert. Maar al verder betuijgt word 
door des selfs voortvlugtigheijt en Contumacie […]
[…] Zoo volgt onwedersprekelijk dat hij hem pligtig erkent 
aan huijsbraken, diefstallen en andere euveldaeden bij de 
bende begaan. En aangesien deeze misdaden en fijtelijkhe-
den sijn aankantende tegens de goddelijke aangeboorne en 
borgerlijke wetten. En zoo volgens niet en mogen ongestraft 
blijven sonder vrese van de Wrekende handt Gods over deez 
landen te haelen. […]
[…] den voorsz. fugitiven en beclaagde sijn leven geduijrende 
uijt dese generaliteit sullen gelieven te bannen op alsulke lijf- 
en levens straffe […] Met verdere condemnatie van den 
beclaagden in de costen, verklaarende ‘t eene wegen des 
selfs goederen confiscabel […]

Smeekbede
Waar Willem zich verborgen heeft gehouden is onbekend. Is 
hij naar het noorden en het hertogdom Gulik gevlucht, of naar 
het oosten naar Oostenrijks Valkenburg? Of is hij naar Maas-
tricht gegaan waar hij bij relaties of oud-werkgevers terecht 
kon? Of misschien is hij wel veel dichter bij huis gebleven?
Hoe dan ook, omstreeks juni 1776 moeten hij en zijn vrouw 
elkaar ontmoet hebben want op zaterdag 1 maart 1777 wordt 
dochter Marianne gedoopt in de kerk van Schimmert. In de 
doopinschrijving is geen sprake van een absente vader dus 
wellicht is hij er bij geweest.
Op 16 oktober 1777 dient Anne Megtilde een verzoekschrift in 
bij de autoriteiten van de stad Valkenburg. Zij betuigt dat haar 
man onschuldig is en vraagt om ontslag van rechtsvervolging. 
Willem is dan nog steeds voortvluchtig. Het document is 
ondertekend door A.M. Eudi, procu[reur]. Anne beschikte 
blijkbaar over de middelen en de connecties om een advocaat 
in te zetten: […] soo heeft de supplicante d’eer uw edele 
Erentfeste voor te dragen dat haeren man altoos heeft 
gestaen ter goeder naem en faem als meede ten tijde, hij als 
brouwersknegt te Maestricht, ses consecutiven jaaren 
gewoont, tuijgens het stuk annexe alhier gevoegt wordende, 
en dat heeft der suppliante man over sijne voortvlugtigheijd 
aan den souverain demonstratien gedaen, om van sijne 
voortvlugtigheid ende betigtinge van het officie abolicie, of 
ontslagen te worden […]
Zij heeft een drietal ondertekende bewijzen bijgevoegd van 
goed gedrag van Maastrichtse brouwers bij wie Willem in de 
leer is geweest. Daarnaast een brief van de heer Hermans van 
de brouwerij L’homme sauvage in Luik.

6. Bewijs van 
goed gedrag, 
ondertekend door 
M. Paulussen te 
Maastricht.

7. Willems 
handtekening op zijn 
persoonlijke 
responsieven.
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Het antwoord van de autoriteiten op Annes smeekbede ont-
breekt in het dossier. Toch lijkt de druk van de ketel en vanaf 
november 1777 woont Willem weer thuis. Hij lijkt daar geen 
geheim van te maken. Toch laten de autoriteiten niet los: op 
woensdag 17 juni 1778 wordt Willem ondervraagd in het 
Landshuis te Valkenburg. Zijn status is dan gedetineerd, wat 
blijkbaar anders is dan verdachte. Hij woont dan alweer meer 
dan een half jaar thuis.

Ondervraging en vonnis
Het is gebruikelijk dat de aanklager vooraf een lijst met vra-
gen voor de verdachte opstelt, de zogenaamde artikelen van 
interrogatie. Alleen deze vragen mogen gesteld worden hoe-
wel daar in de praktijk vaak de hand mee wordt gelicht. Hier-

onder zijn deze artikelen van interrogatie gecombineerd met 
de persoonlijke responsieven oftewel de antwoorden die Wil-
lem gaf. Een en ander is voor leesgemak in modern Neder-
lands vertaald (zie inzet).

Kortom, Willem ontkent zoals verwacht alles en zet zijn hand-
tekening onder het document. De aanklager laat het er echter 
niet bij zitten en Willem wordt (weer) in staat van beschuldi-
ging gesteld. De aanklager W.D. Vignon verwijt hem de benen 
genomen te hebben ondanks dat onschuldigen niets te vrezen 
hebben: Den beklaagde wist seer wel, dat hij in een landt leef-
de, waar goede justitie geadministreert wordt. Waar de ont-
schuldige vrijgesproken wordt, en den schuldigen sijn regt 
van verdiende straffe moet ondergaan.

V. Wat is uw naam, leeftijd, beroep en 
geboorteplaats?

A. Mijn naam is Willem Willems, 40 jaar 
oud, brouwer en tapper en geboren 
te Haasdal

V. Is het u bekend dat sinds enige jaren 
een bende nachtdieven en kneve-
laars vervolgd wordt?

A. Ja, dat weet ik

V. Kent u (voormalige) leden van deze 
bende

A. Ja, in zoverre dat een aantal bij mij 
kwamen drinken

V. Wie van deze personen heeft u 
 persoonlijk gekend?

A. Alleen de mensen die uit mijn dorp 
kwamen

V. Waar bent u de afgelopen drie jaar 
geweest?

A. Ik ben de afgelopen drie jaar op de 
vlucht geweest. Vanaf november 
1777 woon ik weer in mijn eigen huis.

V. Waarom heeft u uw huis verlaten?
A. Omdat mijn vrouw en familie mij 

dwongen te vluchten, alhoewel ik 
onschuldig was aan deelname aan de 
bende

V. Kent u de volgende mensen: 
 Geertruij Bosch uit de Heek, Hendrik 
Habets, Gerrit Wuesten, Nicolaas 
Daniels en Johannes Daniels alias 
Stassen Hans

A. Geertrui Bosch ken ik niet, de 
 anderen wel

V. Heeft u ooit ruzie gehad met een of 
meerdere van deze personen

A. Nee

V. Weet u waarom deze mensen 
gestraft en geëxecuteerd zijn?

A. Nee dat weet ik niet

V. Weet u dat deze bende verschillende 
diefstallen en gewelddaden 
gepleegd heet?

A. Ja, van horen zeggen

V. Zo ja, waar zijn deze gedaan?
A. Ik heb van horen zeggen de Maas-

bandt, boerderij An der Handt in 
Ter Heyden en in Wijnandsrade

V. Bent u ooit gevraagd om deel te 
nemen aan een diefstal?

A. Nee, nooit

V. Waar was u tijdens de diefstal bij de 
Heremiet op de Schaesberg? (dit 
was in maart 1761, 17 jaar eerder]

A. Ik was in het huis van mijn oom 
 Willem Cooy

V. Waar was u tijdens de diefstal bij het 
huis van Johannes Frisschen te  
Arensgenhout?  (dit was in januari 
1762, 16 jaar eerder]

A. Dat weet ik niet

V. Waar was u tijdens de diefstal bij het 
huis van Henrik Ritsen in Wijnandsra-
de?  (dit was in april 1762, 16 jaar eer-
der]

A. Dat weet ik niet zeker, misschien in 
Maastricht

V. Waar was u tijdens de diefstal bij 
Walraven in Maasband?  (dit was in 
augustus 1756, 22 jaar eerder!]

A. Toen was ik in Maastricht

V. Heeft u ook deelgenomen aan ande-
re diefstallen?

A. Nee dat heb ik niet

V. Zo ja, wie heeft u gerekruteerd, hoe 
heeft u gereisd, wat was de buit en 
hoe was u gewapend?

A. Ik hou vol dat ik niets met deze 
 misdaden te maken heb gehad

Ondervraging en vonnis
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Willem is dan wel teruggekeerd uit ballingschap en vrijwillig in 
hechtenis gegaan, maar pas nadat er niemand meer is om 
hem te beschuldigen: Maar en wat tijdt heeft hij dat gedaan. 
Daar hij ontwaar is geworden dat er geen van sijne complicen 
meer en carcere waren. Ommen hem over sijnen geperpe-
teerden misdaden te confronteren. Want al geeft den 
beklaagde bij sijnen responsiven voor dat hij gevlugt is om 
dat hij door sijnen vrienden daer toe is aangesogt is gewor-
den.
De aanklager vergeet daarbij gemakshalve dat vier van de vijf 
mensen die Willem beschuldigd hebben al dood zijn. Sterker 
nog, ze zijn door justitie vermoord nog voordat Willem formeel 
in staat van beschuldiging werd gesteld! Na een opsomming 
van alle beschuldigingen eist de aanklager dat er tot tortuur 
wordt overgegaan om een bekentenis te verkrijgen: Conclu-
derende contendeert den Heer clager ten fine den beklaagde 
door Uedele heer naar voorgaande teritie tot de tortuur ofte 
scherper examenen over de delicten en feiten, waar of hij ter 
acten betigt, sal worden gecondemeerd […]
Hierna gebeurt er gek genoeg, niets. Althans, het dossier 
bevat geen stukken meer behalve het vonnis. Op 18 juli 1778 
stelt het Hooge Geregt der Stad en Vrijheid Valkenburg Wil-
lem plotseling in vrijheid. Dit op voorwaarde dat hij borg staat 
voor de gerechtskosten inclusief de taxatie van zijn eigen 
goederen! Er wordt verder niets gezegd over schuld of 
onschuld: Ontslaan den gedetineerde en beclaagde uijt des 
selfs detentie, mitz en onder Conditie dat dezelve sig sal 
 sisteeren toties quoties, en daer toe te stellen behoorelijke 
cautie ten genoegen van ’t hooge officie, met condemnatie 
van den beclaagde in de Costen ter taxatie en moderatie van 
deezen geregte.

Als post scriptum wordt op 30 juli 1778 genoteerd dat Willem 
na het plaatsen van vijfhonderd gulden borg in vrijheid is 
gesteld: En heeft Willem Willems voor cautie de se sistendo 
toties qouties geoffereerd sijn persoon en goederen ter con-
currentie van vijf hondert guldens met consent in de realizatie 
deezes, alsmede aengenomen de costen te betaelen, waer 
mede t’hoog officie genoegen genomen heeft. Diens volgens 
word Willem Willems uijt sijne gijseling ontslagen.

Afloop
Willem en Megtilde hebben ongelooflijk veel geluk gehad; tus-
sen juli 1774 en oktober 1775 worden minstens dertien inwo-
ners van Haasdal justitieel vermoord. Nog eens vier slaan op 
de vlucht en worden in absentia veroordeeld. Voor zover 
bekend wordt alleen Willem later gerehabiliteerd. Dit moet 
een enorme klap zijn geweest voor zo’n kleine gemeenschap: 
zestien kostwinnaars verdwenen, hun bezittingen verbeurd 
verklaard en hun vrouwen en kinderen veelal aan de bedelstaf.
De vervolgingen doven vervolgens snel uit, waarom is nog 
steeds niet helemaal duidelijk. In 1775 gaat de nieuwe luite-
nant-voogd van Staats Valkenburg Louis Pélerin zich actief 
met de rechtszaken bemoeien. Hij pleit voor het maken van 
onderscheid tussen meelopers en leiders en alleen de laatsten 
ter dood te veroordelen. Ook de Staten-Generaal bemoeit 
zich met de zaak.
Willem en Anne Megtilde verdwijnen hierna weer langzaam 
uit de geschiedenis. Ze krijgen samen nog vier kinderen, waar-
van de jongste voorouder wordt van schrijver dezes. Anne 
Megtilde overlijdt op 2 december 1810, negen en zeventig jaar 
oud. Drie maanden later overlijdt Willem. We zullen het 
natuurlijk nooit weten maar mogelijk dat hij na twee en vijftig 
jaar huwelijk niet lang meer alleen wilde blijven.

8. Voorwaardelijk ontslag 
van vervolging.

9. Plaquette op het voormalige Landshuis 
te Valkenburg ter nagedachtenis van alle 
onschuldig vermoorden (Wikimedia 
commons).
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Genealogisch fragment

I. Willem (Jean Guillaume) Willems, geboren Schimmert 1733, 
overleden, Groot Haasdal 8 maart 1820 (op de leeftijd van 87 
jaar). zoon van Mathis Willems & Joanna Catrina Habets, 
trouwt (34 jaar oud) Schimmert 19 juli 1767 Anne Mechtilde 
Queijsen, geboren 1740, overleden (op de leeftijd van 79 jaar) 
Schimmert 2 december 1819, dochter van Joannes Queijsen 
en Maria Catharina Willems.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathias Willems (1768-1854), volgt IIa.
2.  Maria Catharina Willems (1770-1816), volgt IIb.
3.  Johan (Jean) Willems, geboren Schimmert 15 juli 1772, 

trouwt (38 jaar oud) Schimmert 6 mei 1811 Anna Marga-
retha Houben, geboren Hulsberg april 1762, overleden (op 
de leeftijd van 70 jaar) Schimmert 24 oktober 1832, doch-
ter van Pierre Houben en Anne Marie Habets.

4. Joannes Petrus (Pierre) Willems, geboren Schimmert 
augustus 1774, overleden (op de leeftijd van 37 jaar) aldaar 
22 augustus 1811.

5. Marianne Willems (1777-1840) volgt IIc.
6.  Maria Elisabetha Willems, geboren Schimmert oktober 

1779, begraven aldaar 24 september 1781.
7.  Egijdius Willems, geboren Schimmert januari 1782.
8.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Willems (1784-1865) 

volgt IId.
9.  Anna Elisabetha Willems, geboren Schimmert april 1787.

IIa.  Mathias Willems, geboren 1768, overleden (op de leeftijd 
van 86 jaar) Maastricht 14 juni 1854, trouwt (1) (op de leeftijd 
van 30 jaar) Maastricht 1 oktober 1798 Marie Catharina 
Schaaff, geboren Maastricht januari 1767, overleden (op de 
leeftijd van 34 jaar) aldaar 25 september 1801, trouwt (2) (op 
de leeftijd van 36 jaar) Maastricht 19 januari 1804 Sibile 
Smeets, geboren Schimmert maart 1762, trouwt (3) (op de 
leeftijd van 52 jaar) Maastricht 6 april 1820 Anna Elisabeth 
Herwaerts, geboren Maastricht 19 november 1797.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Elisabethe Willems, geboren Maastricht 12 augustus 1799, 

overleden aldaar 25 maart 1819.
2.  Nicolas Martin Willems, geboren Maastricht 6 december 

1800, overleden aldaar 21 maart 1865, trouwt Oud-Vroen-
hoven 14 november 1848 Anna Catharina Prick, geboren 
Vroenhoven (B) 8 juli 1824.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Jean Guillaume Willems, geboren Maastricht 28 septem-

ber 1804, overleden aldaar 20 juni 1805.

IIb. Maria Catharina Willems, geboren Schimmert maart 1770, 
overleden (op de leeftijd van 46 jaar) aldaar 25 november 
1816, trouwt (op de leeftijd van 30 jaar) Schimmert 1 oktober 
1800 Guillame Frissen, geboren  Schimmert 21 december 1772, 
overleden aldaar 19 november 1843.
1.  Anne Mechtilde Frissen, geboren Schimmert 18 oktober 

1801, overleden aldaar 21 maart 1805.

2.  Anne Mechtilde Frissen, geboren Schimmert 28 oktober 
1805, overleden aldaar 20 augustus 1846.

3.  Jean Frissen, geboren Schimmert 30 mei 1808, overleden 
Beek (Kleingenhout) 7 augustus 1876.

4.  Leonard Frissen, geboren Schimmert 16 oktober 1810, 
overleden aldaar 13 maart 1833.

5.  Jean Guillaume Frissen, geboren 1804, overleden (op de 
leeftijd van 7 jaar) Schimmert 9 november 1811.

6.  Mathieu Frissen, geboren Schimmert 26 maart 1813.

IIc.  Marianne Willems, geboren Schimmert februari 1777, 
overleden (op de leeftijd van 63 jaar) Schimmert 13 november 
1840, trouwt (op de leeftijd van 40 jaar) Schimmert 30 
december 1817 Jan Bormans, geboren Hulsberg september 
1764, overleden (op de leeftijd van 72 jaar) Hulsberg 22 
november 1836.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Megtild Bormans, geboren Schimmert 12 juni 1818, 

overleden Meerssen 5 september 1852.
2.  Maria Elisabeth Bormans, geboren Schimmert 10 maart 

1820, overleden Maastricht 8 augustus 1895.
3.  Maria Catharina Bormans, geboren Schimmert 13 februari 

1822, overleden aldaar 14 november 1880.

IId. Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Willems, geboren Schim-
mert oktober 1784, overleden (op de leeftijd van 81 jaar) 
Houthem 15 november 1865, trouwt (op de leeftijd van 28 jaar) 
Schimmert 20 september 1813 Maria Helena Timmers, gebo-
ren Schimmert juni 1787, overleden (op de leeftijd van 55 jaar) 
aldaar 7 september 1842, dochter van Jean Timmers en 
 Barbara Swelsen.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Willems, geboren Groot Haasdal 30 augustus 

1814, overleden Maastricht 24 juni 1869.
2.  Maria Anna Willems (1817-1884), volgt IIIa. 
3.  Joannes Andreas Willems, geboren Groot Haasdal 18 

december 1819, overl. Maastricht 27 juli 1866.
4.  Anna Elisabeth Willems, geboren Schimmert 3 augustus 

1822, overleden Maastricht 24 november 1900.
5.  Maria Catharina Willems, geboren Schimmert 23 septem-

ber 1824. 
6.  Mathijs Willems, geboren Schimmert 1827, overleden (op 

de leeftijd van 27 jaar) aldaar 27 december 1854.
7.  Willem Willems (1830-1903), volgt IIIb.

IIIa. Maria Anna Willems, geboren Groot Haasdal 17 oktober 
1817, overleden aldaar 26 september 1884, trouwt Schimmert 
16 november 1842 Jan Willem Gijsen, geboren Aalbeek 23 juni 
1804, overleden Schimmert 22 februari 1887, zoon van Jan 
Pieter (Jean Pierre) Gijsen (Gijssen) (Ghijsen) en Maria Catha-
rina Voncken.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Reinerus (1845-1915).
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IIIb. Willem Willems, geboren Schimmert 10 februari 1830, 
overleden Houthem 26 februari 1903, trouwt Houthem 19 
november 1864 Maria Elisabeth Hubertina Nijsten, geboren 

Heer 19 februari 1826, overleden  Houthem 11 maart 1916. 
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Elisabeth Hubertina (1866-).

Inventaris
De procespapieren geven een uniek inkijkje in het huis-
houden van een Limburgs gezin mid 18e eeuw [16]. Gezien 
het aantal stuks vee en de aanwezigheid van een kleine 
brouwerij is het aannemelijk dat het gezin Willems beter 
af was dan gemiddeld.
De autoriteiten zijn erop gespitst dat niets wordt 
geasporteerd dat wil zeggen achtergehouden. Op 18 janu-
ari 1776 moeten dan ook Anna Mechtilde, Anna’s zwager 
Leonardus Welters, Willem’s broers Matthijs en Leendert 
én de negentien-jarige dienstmeid Liesbet Robroks onder 
ede verklaren dat niets uit de boedel is ontvreemd.
De meid weet te vertellen dat er eerst drie in plaats van 
twee koeien waren en niet een maar twee varkens. Ze 
weet niet waar die koe en varken naartoe zijn gebracht. 
Buurman Timmers verklaart desgevraagd nog dat hij 
inderdaad het paard gekocht heeft en dat daar zelfs 
getuigen van zijn.
Tussen de regels doorlezend kun je je niet aan de indruk 
onttrekken dat er wel degelijk spullen achter zijn gehou-
den; ook wordt er niks gezegd over contant geld dat er 
zeker ook geweest moet zijn. Ook: waar is het bier?! Hier 
volgt de volledige inventaris, de totale waarde wordt door 
de taxateurs geschat op 329 gulden.
In de keuken: een leuningstoel met hoge rug (eenen sede-
laer), vier houten stoelen, een kamerscherm, een vuurijzer 
en tang, een soepketel met ketting en haak, een koperen 
theeketel, vier paar theekopjes en twee zwarte theepot-

ten, een blikken lantaarn, een sirooppot, een ijzeren pot, 
drie porcelijnen schotels en drie borden, een aantal hou-
ten, tinnen en blikken lepels. Een bedstee met een veren 
hoofdkussen, twee lakens, een deken en een klein tafeltje.
In de kelder: een stein, een ton, planken met brood, een 
bierstelling en een houten plateel.
Op het erf: een ren voor het varken (een verkens thien), 
twee emmers en een ton.
In de bovenkamer: een bed met twee lakens en twee wol-
len dekens, een moulje en een kist, eigendom van de meid.
Op zolder: acht vaten koren, twee vaten boekwijt en twee 
vaten haver. Saillant detail: een deel van het koren is 
eigendom van de weduwe Jacobus Bosch, wiens man 
 eerder veroordeeld en geëxecuteerd is. Haar dochter 
Geertrui was een van de vijf die Willem beschuldigden!
In de stal: twee koeien, een varken en een paard. Dat laat-
ste was toevallig net verkocht aan buurman Johannes 
Timmers.
In de schuur: 25 gerven gerst, wat stro en acht en een 
kwart vat bonen.
In de brouwerij: het brouwgetuig met alle toebehoor an 
cuijp en copere eker, samen getaxeerd op 160 gulden. De 
helft wordt opgeëist door broer Matthijs Willems die blijk-
baar compagnon was (of deed alsof, om te voorkomen dat 
alles in een keer verkocht werd).
Onder ’t schop (een afdak aan de schuur): een kar, een 
ploeg en een eg.

Sporen
In een handgeschreven document in het bezit van de heemkundevereniging van Schimmert wordt een oude gevelsteen 
(chronicon) beschreven.17 Deze is gemaakt door Willems zoon, ook Willem geheten.
De gevelsteen vat op slinkse wijze het jaartal in de tekst: de hoofdletters als Romeinse cijfers tellen samen op tot het 
jaartal! De steen was opgenomen is in de trap van de huidige Schimmertse parochiekerk, gebouwd tussen 1924-1926. De 
trap is omstreeks 1982 vervangen waarna de steen verdwenen is.18

[Inzet sluiten]

10. Ik ben gebouwd door het ijveren van W.Willems. M=1000, D=500, C=100, 4xL=200, 6xV=30 (W=VV) en 3xI=3 telt bij elkaar op tot 1833!
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Wie woonde waar
De precieze locatie van Willems huis en brouwerij is (nog) 
onbekend. Wel bekend is de locatie van het huis ten 
opzichte van de buren. De zogenaamde leggers van 
Schimmert13  14 bevatten namelijk een pre-Napoleontische 
opgave van grondeigendom.
Per persoon wordt opgegeven welk soort land hij of zij 
bezit (bebouwd met huis, tuin, boomgaard etc) en de 
grootte ervan. Daarnaast van elk stuk de locatie ten 
opzichte van andere stukken land. Dit is voor te stellen als 
een groot schaakbord met heel veel vakjes waarbij voor 
ieder vakje wordt beschreven wie of wat de buren zijn. Bij-
voorbeeld:

Matthijs Willems in huwelijk met Anna Zijen te Groot 
Haes dael
1. Een weijde gelegen in Groot Haesdal […] ter sonnen 
opgang de weduwe Adriaans, ter ondergang Willem 
 Willems voorhooft de gemene straat ’t andere Joannes 
Timmers inbegrepen huijs en hof groot 19 grote roeden en 
8 1/3e kleine roeden.
Na enig puzzelen is uit deze boeken op te maken dat drie 
van de vijf broers Willems naast elkaar woonden met aan 
de noordzijde van hun huizen een straat. Waarschijnlijk 
gaat het om de huidige weg Groot Haasdal. Hier zien we 
ook buurman Joannes Timmers die later net op tijd het 
paard van Willem zal kopen.

grote straat straat gemene straat

Pieter Coox
Leendert Willems
(woonhuis)

Willem Willems
(woonhuis)

Mattijs Willems
(woonhuis)

Wed. Adriaans

Nicolaas Haselier Mattijs Willems Joannes Timmers
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PETRONELLA J.C. ELEMA

Een ondergedoken 
 familienaam: 
van Trijsbagh 
naar Triezenberg 
(Groningen)1

Deze stamreeks – in principe een stamreeks, geen genealogie – stelde ik op, vér voor 2000, ten dienste van 
enkele Amerikaanse nazaten. Dat was lastig, zeker in het  pre-AlleGroningers tijdperk, omdat opvallend veel 
dopen niet te vinden waren (en ook nu nog niet te vinden zijn). Het waren bovendien veelvoorkomende 
namen en ik kwam toentertijd niet verder terug dan een huwelijk in 1743. Dat betrof schoenmakers uit het 
Groningse dorp Loppersum.

1. Het dorp Loppersum. Uitsnede uit de kaart 
Groningae et Omlandiae Dominius vulgo De 
Provincie van Stadt en Lande, van Ludolf 
Tjarda van Starckenborgh en Nicolaas 
Visscher II, ca. 1685 (afdruk 1725). (Particuliere 
collectie).

De familienaam – pas na 1811 aanwijsbaar – kon ik toen niet 
‘plaatsen’. Hij kwam in vele gedaanten voor: Triesbergh en 
Triesbergen, Triessenberg, en zelfs Triesebach en Trijsebag 
(waarbij de ‘ij’ wel een ie-klank zal vertegenwoordigen). Toen 
ik, misschien wel dertig jaar later, het dossier weer eens 
oppakte signaleerde ik op de AlleGroningers-site een soldaat 
(dienende onder ‘capt. Ewssum’) met name Frans Trijsbagh. 
Dat was in 1676, bijna anderhalve eeuw eerder dan de Triezen-
berg-vermeldingen van na 1811. Hij trouwde toen in de stad 
Groningen met Jantien Harms, van ’t Zandt (ook een Gronings 
dorp, niet al te ver van Loppersum) en uit dit huwelijk vond ik 
geen kinderen, ook niet onder patroniem. Maar stel nu eens 
dat ze niettemin een zoon Harm Franssen hadden gehad? Ik 
zette een opzetje in de steigers. En na een dagje onderzoek 
bleek uit een huwelijkscontract van 1790 dat het eigenlijk wel 
moet kloppen...
Een tweede familienaam in deze dorpsgeschiedenis is die van 
de stammoeder, in wat nu de derde generatie is geworden: 
Grietje Jans Knarf. Zij kwam gewoon uit Loppersum, maar 
daar vond ik die naam verder niet. Ook haar doop bleef duis-
ter: decennialang werd er in Loppersum klaarblijkelijk geen 
enkele Grietje geboren met een Jan als vader.

Op zoek naar varianten van de naam Trijsbagh in breder ver-
band zag ik in de achttiende eeuw nog enkele personen (een 
vrouw in Grave, een soldaat uit Keulen) maar daar kwam ik 
qua herkomst niet verder meer mee. Triesbach is bovendien 

de naam van een beek – en een streek? – in de Belgische pro-
vincie Luik. In Amsterdam komt (als je met jokers zoekt) de 
achternaam al vroeg voor in een soldatenmilieu. In geen enkel 
geval zag ik een link met Frans in Groningen.

Als we daarom de bovengenoemde Frans Trijsbagh als gene-
ratie I aanhouden, krijgen we de volgende stamreeks:

I. Frans Trijsbagh, van Groningen, soldaat dienende onder 
capt. Ewssum, ondertrouwt/trouwt Groningen 18 november/  
28 december 1676 Jantien Harms, van’t Zandt.

Was hij misschien een (klein)zoon van Frans Treijsborgh, 
gehuwd met Maijchen Harmens, die Utrecht 26 december 
1626 een dochter Geertrudt lieten dopen? Maar dat is nog 
weer een halve eeuw eerder en dan wordt het wel heel specu-
latief. Bovendien eindigde de naam in de zeventiende eeuw 
voornamelijk op ‘bach/bag’ en nog niet op ‘berg/borg’.
Uit dit huwelijk, vermoedelijk:
1.  Harm Franssen, volgt II.

II. Harm Franssen, schoenmaker (vermeldingen 1715-1719), 
trouwt kort voor 1710 Lammegien Dieters, dochter van 
 Dietert Frericks, wedman en herbergier te Oosterwijtwerd; zij 
hertrouwt, ondertrouwt Loppersum 13 februari 1722 Cornelijs 
Jans, schoenmaker (1728, 1731).
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Een inschrijving van Harm Franssens’ huwelijk trof ik niet 
aan.2 Vanaf januari 1710 tot november 1719 werden er in een 
strak doorlopende reeks zeven kinderen geboren in het dorp 
Loppersum, op één na zonder vermelding van de naam van de 
moeder. Die ene doop (uit 1716) geeft als haar naam Lamme-
gien Dieters, en een drie jaar eerder gedoopte zoon heette 
dan ook Dietert. Behalve deze laatste liet het echtpaar ook 
een zoon Mense dopen. Dat maakt duidelijk dat Lammegien 
een lid van de familie Scherphuis of Scharphuis is, waarin bei-
de voornamen vaak verschijnen. In het uitgebreide nageslacht 
van de broers van Lammegien komt de naam Albertje steeds 
terug, en in wat mindere mate ook de voornaam Stijntje. Haar 
vader was de herbergier Dietert Frericks te Oosterwijtwerd; 
voor haar moeder gok ik op de naam Albertien [Menses], maar 
die is in de originele bronnen nog niet aangetroffen.

Helaas, van de zeven kinderen van Harm en Lammigje was 
niet één Jannes genaamd... Maar generatie III – Jannes Harms 
– was ook schoenmaker in Loppersum, en hij noemde zijn oud-
ste dochter Lammigjen. De jongste zoon uit zijn huwelijk was 
een Cornelis: misschien vernoemd naar Jannes’ stiefvader 
Cornelijs Jans?
Het bewijs dat Jannes Harms (de volgende generatie in deze 
stamreeks dus) een kind van Harm Fransen en Lammegien 

Dieters was, blijkt te liggen in de levensloop van zijn broer 
Dietert. Deze trouwde in 1738 met Geertruid Everts en zij kre-
gen in 21 jaar tijd niet minder dan zestien kinderen. De mees-
ten zijn jong overleden; de naam Aafke (naar de grootmoeder 
van moederszijde) zien we zes keer en de naam Evert (naar de 
grootvader van moederszijde) ook zes keer langskomen. 
Daarnaast tweemaal een Harmen Dieterts, een Frans (!) en 
een Jannes (!). De laatste van de reeks Aafke’s (geboren in 
1757) overleefde. Toen zij in 1790 trouwde en een huwelijks-
contract liet opmaken, was haar vader nog aanwezig, maar 
daarnaast niet één broer of zuster. Wel Albertje Kornelis hal-
ve moei [d.i. tante], Gerhard Koiter halve neef, Garmt Frans-
sen neef, Harm Jannes en Geertjen Jans neef en aangehuwde 
nicht, Kornelis Jannes neef.
Deze Garmt Franssen was de zoon van Frans Harms, de oude-
re broer van Dietert en Jannes. Hij was dus inderdaad een 
neef van de bruid. Voor Harm Jannes (getrouwd met Geertjen 
Jans) en Kornelis Jannes gold, mutatis mutandis, hetzelfde.

Die Albertje Kornelis was een kind van Lammegien Dieters uit 
haar tweede huwelijk met Cornelis Jans – ze was dan een ‘hal-
ve’ moei van Aafke Jannes, en haar zoon Gerhard Koijter een 
halve neef. Albertje trouwde onder de naam Albertien Older-
huis, van Loppersum, Groningen 20 juni 1747 met Geert Koiter, 

2. De Nieuwstraat in Loppersum, met zicht op de toren, begin negentiende eeuw. Collectie Groninger Archieven, Bron: 1986_12571.jpg
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van Delfzijl. Zij kregen in de stad een aantal kinderen, als eer-
ste een dochter Lammina en verder onder andere een Corne-
lius en de al genoemde zoon Gerhard Koiter. Zij hertrouwde 
Oostwold 23 mei 1768, nu als Albertje Cornelis, met Harm 
Jans. Bij hun huwelijkse voorwaarden bracht de bruid geen 
familieleden mee: aan bruidszijde verscheen enkel een Harm 
Geerts als ‘voormond’ (d.i. administrerend voogd) over haar 
voorkinderen.3

Uit het tweede huwelijk van Lammegien Dieters met Cornelis 
Jans (ook schoenmaker te Loppersum) waren nog geboren, 
opnieuw zonder vermelding van de moedersnaam:

a.  Aeltjen Cornelijs, gedoopt Loppersum 6 januari 1723.
b.  Albertjen Cornelis, gedoopt Loppersum 19 januari 1724 

[= Albertien Olderhuis, zie hierboven].
c.  Aaltje Kornelis, gedoopt Loppersum 7 april 1728.
d.  Jan Kornelis, gedoopt Loppersum 10 juni 1731.

Uit het huwelijk van Harm Fransen en Lammegijn Dieters:
1.  Frans Harms, gedoopt Loppersum 12 januari 1710.
2.  Frans Harms, gedoopt Loppersum 11 februari 1711.
3.  Frans Harms, gedoopt Loppersum 9 oktober 1712, onder-

trouwt Bierum 28 februari 1740, trouwt Bierum, Anje 
Garms, gedoopt Bierum 7 maart 1717, dochter van Garmt 
Hindrix en Trijnje Peters.

 Uit dit huwelijk:
a.  Garmt Franssen, gedoopt Bierum 7 oktober 1740, 

genoemd 1790.
b.  Lammegijn Franssens, gedoopt Bierum april 1742.

4.  Dietert Harms, gedoopt Loppersum 22 oktober 1713, snik-
vaarder (vermeldingen vanaf eind 1741), overleden na juni 
1790, zoon van Harm Fransen en Lammegien Dieters, 
ondertrouwt Loppersum 27 aug., trouwt Garsthuizen 28 
september 1738 Geertruijd [ook: Truitje] Everts, gedoopt 
Garsthuizen 5 april 1715, dochter van Evert Jans en Aafke 
Peters. 

 Een snikvaarder was de eigenaar/schipper op een trek-
schuit.

 Uit dit huwelijk:
a.  Aafke Dieterts, gedoopt Garsthuizen 14 december 

1738. Bijgeschreven: overleden.
b.  Harmen Dieterts, gedoopt Loppersum 14 oktober 

1739.
c.  Aafke Dieterts, gedoopt Loppersum 27 november 

1740.
d.  Harmen Dieterts, gedoopt Loppersum 9 december 

1741.
e.  Aafke Dieterts, gedoopt Loppersum 3 maart 1743.
f.  Evert Dieterts, gedoopt Loppersum 18 maart 1744.
g.  Evert Dieterts, gedoopt Loppersum 15 augustus1745.
h.  Evert Dieterts, gedoopt Loppersum 25 september 

1746.
i.  Frans Dieterts, gedoopt Loppersum 22 oktober 1747.
j.  Jannes Dieterts, gedoopt Loppersum 29 december 

1748.

k.  Aafke Dieterts, gedoopt Loppersum 6 juni 1750.
l.  Evert Dieterts, gedoopt Loppersum 31 oktober 1751.
m. Aafke Dieterts, gedoopt Loppersum 28 januari 1753.
n.  Evert Dieterts, gedoopt Loppersum 28 april 1754.
o.  Aafke Dieterts, gedoopt Loppersum 17 juli 1757, begr. 

Loppersum (in de Laagestraat, oud 51 jaar) 23 augus-
tus 1808, ondertrouwt Loppersum 19 juni 1790 Klaas 
Hindriks Smit, van Loppersum.

 Huwelijkse voorwaarden werden gesloten Loppersum 
16 juni 1790.4 Aan bruidegomszijde Harm Hindriks 
Smit broer, Aaltjen Hindriks Smit en Jan Lammerts 
Abbering zuster en zwager, Eelje Hindriks Smit zuster, 
Anna Maria Hindriks Smit en Jan Aaldriks zuster en 
zwager, Freerk Lammerts en Trijntje Roelfs neef en 
aang. nicht. Aan bruidszijde Dietert Harms vader, 
Albertje Kornelis halve moei, Gerhard Koiter halve 
neef, Garmt Franssen neef, Harm Jannes en Geertjen 
Jans neef en aang. nicht, Kornelis Jannes neef.

p.  Evert Dieterts, gedoopt Loppersum 25 maart 1759.
5.  Mense Harms, gedoopt Loppersum 10 februari 1715.
6.  Jeremias Harms, gedoopt Loppersum 18 oktober 1716.
7.  Albertijn Harms, gedoopt Loppersum 1 november 1719.
8.  Jannes Harms, doop niet gevonden, volgt III.

III. Jannes Harmens, van Loppersum, schoenmaker, trouwt 
Loppersum 23 maart 1743 Grietje Jans Knarf, van Loppersum.

Jannes kan zijn gedoopt in de periode 1717/18, of anders 
1720/21. Desnoods zelfs vóór 1710, omdat de huwelijksdatum 
van de ouders onbekend is, maar er is geen logische reden te 
vinden waarom hij dan niet naar één van de grootvaders 
genoemd zou zijn. Hij was in elk geval een zoon van generatie II.
Uit de vernoeming, de locatie, de datering en het overeen-
stemmende beroep blijkt, dat dit hoogstwaarschijnlijk de 
stam ouders Triezenberg zijn. Ik vond in Loppersum vier 
dopen, maar helaas opnieuw niet die van degene die de stam-
reeks voortzette, de zoon Harm.

Uit dit huwelijk:
1.  Lammigjen Jannes, gedoopt Loppersum 2 februari 1744.
2.  Jan Jannes, gedoopt Loppersum 21 februari 1745.
3.  Harm Jannes, geboren [Loppersum] 1747/1748, volgt IV,
4.  Cornelis Jannes, gedoopt Loppersum 26 juli 1750, jong 

overleden
5.  Cornelis Jannes, gedoopt Loppersum 29 april 1753, overle-

den na juni 1790.

IV. Harm Jannes [Triesenberg], geboren Loppersum vermoe-
delijk 1747/1748, schoenmaker, begr. Loppersum 4 april 1805, 
ondertrouwt Loppersum 13 november 1772 Geertje Jans 
 [Kuiter], geboren [Appingedam] 1750/1751 (doop niet gevon-
den), overleden Loppersum (oud 84 jaar, onder vermelding 
van haar ouders en als weduwe van Harm Jans Trijsebag) 17 
december 1836, dochter van Jan Kuiter en Trijntje Jochums 
Wijnstroom [= Jan Jans en Trijntje Jochums].
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De schoonvader Jan Jans, van Appingedam, trouwde Appinge-
dam 16 april 1747 met Trijntje Jochums, van Termunten. Zij 
 lieten te Appingedam dopen Engeltien (1748), Jochum (1753) 
en Lysbeth (1757); Geertje zal circa 1751 zijn geboren, maar 
haar doop heb ik niet teruggevonden. De familienamen Kuiter 
[ook voorkomend als Koiter] en Wijnstroom zijn ontleend aan 
de overlijdensakte van Geertje.

Uit dit huwelijk:
1.  Jannes Harms [Trijsenberg, Triesseberg], gedoopt Lopper-

sum 27 januari 1773, dagloner (1817), overleden ’t Zandt 
(oud 42 jaar) 1 januari 1817, trouwt Loppersum 10 mei 1801 
Jacobjen [Jaaptjen] Sierts [Hoeksema], gedoopt ’t Zandt 
16 november 1777, inlandsch kramersche (1825), overleden 
Westeremden (gem. Stedum, oud 48 jaar) 19 juni 1825, 
dochter van Siert Claessen en Geertje Heertjes.

 Huwelijkse voorwaarden werden gesloten op 5 juni 1801 te 
’t Zandt.55 Getuigen bruidegomszijde: Jan Aaldriks als 
gelastigde van Harm Jannes vader, Geertjen Jans moeder, 
Jan Harms volle broer, Trijntje Harms volle zuster, Jochum 
Jans volle oom, Cornellis Jans volle oom, collector Klaas 
Hindriks Smit aangehuwde halve neef. Getuigen bruids-

zijde: Sijrt Klaassen en Diewerke Bartels vader en stede-
moeder, Tjaart Heertjes volle oom en voormond over de 
bruid, Jacob Claassen volle oom en sibbevoogd, Pieter 
Claassen en Grietje Michiels volle oom en aangehuwde 
moei, Trijntje Heertjes volle moei.

2.  Grietje Harms, gedoopt Loppersum 1 februari 1775, jong 
overleden

3.  Jan Harms [Trijsebag], gedoopt Loppersum 12 maart 1777, 
arbeider, overleden Loppersum (oud 34 jaar) 26 juni 1812, 
trouwt Loppersum 4 september 1803 Anje Fokkes, gebo-
ren/gedoopt Stedum 28 april/2 mei 1779, overleden Lop-
persum (oud 73 jaar) 19 juli 1850, dochter van Focke Lam-
merts en Jaaptien Jacobs; zij hertrouwt Loppersum 9 juni 
1814 Derk Tjaarts [Doornbos], geboren Uithuizen, zoon van 
Tjaart Freerks en Grietje Pieters.

 De overlijdensakte van Jan Harms Trijsebag is gedateerd 
23 juni 1812 en zijn sterfdatum 26 juni 1812... Ergens is dus 
een foutje gemaakt. Er waren kinderen uit dit huwelijk, 
waaronder een postuum dochtertje (op 10 juli 1812 gebo-
ren en op 3 augustus 1813 overleden) met name Jantie 
Jans Trijsebach.

3.  Trientje Harms Triesbergen, geboren [Loppersum] 1779, 

3. Plattegrond van het dorp Loppersum, met vermelding van de schouwbare objecten, 1733-1734.
Afkomstig uit het Huisarchief Farmsum, inv.nr. 871. Collectie Groninger Archieven, 817_1331.
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overleden Loppersum (oud 52 jaar) 2 oktober 1831, trouwt 
Loppersum 23 november 1811  Kornelis Geerts [Bos], 
gedoopt Wittewierum [als: Knellis] 28 maart 1790, boeren-
knecht, overleden voor 1831 (niet gevonden), zoon van 
Geert Knellis en Janna Heukes.

 Bij dit huwelijk werd een kind gewettigd. Deze Janna Kor-
nelis geboren Loppersum 30 oktober 1811 – ze werd aan-
gegeven door de grootmoeder Geertjen Jans, oud 61 jaar – 
en werd pas een week na het huwelijk van de ouders 
gedoopt, namelijk op 1 december 1811, ook te Loppersum.

 Twee Lopsters (de glazenmaker Harm Tonnis Glas, 41 jaar 
oud, en de zilversmid Johannes Folkers, 25 jaar) verklaar-
den bij het huwelijk van 1811 dat Trientje Harms in het jaar 
1779 was geboren; kennelijk was haar doop niet aangete-
kend. Overigens was de getuige Harm Tonnis in 1779 nog 
geen tien jaar oud, en was Johannes Folkerts toen nog niet 
eens geboren...

4.  Anje Harms, gedoopt Loppersum 17 februari 1782, verder 
niet aangetroffen.

5.  Lammechien Harms, gedoopt Loppersum 15 mei 1785, 
volgt V.

6.  Grietje Harms Triesenberg, gedoopt Loppersum 22 mei 
1791, dagloonster, overleden Loppersum 19 januari 1854.

V. Lammechyn Harms Tryseberg (Triesenberg), gedoopt Lop-
persum 15 mei 1785, dienstmeid te Loppersum (1813), wevers-
meid (1819), overleden Loppersum (huis no. 124, oud ruim 70 
jaar) 1 januari 1854, trouwt Loppersum 8 mei 1819 Hermann 
Henrich Töberg [Tober, Toburg], geboren/gedoopt Brunstrupp 
(Cappel, Blomberg, vorstendom Lippe, Duitsland) 26 septem-
ber/12 oktober 1777, dagloner, overleden Loppersum (oud 53 
jaar) 21 januari 1829, zoon van Johann Caspar Toeberg en 
Catrine Ilsebein Toeberg [= Schilling?].
Uit een onbekende relatie:
1.  Harm Jans Triezenberg, volgt VI.

VI. Harm Jans Triezenberg (geboren als Tryseberg), geboren 
Loppersum (huis no. 17, aan de Nieuwe Straat) 9 februari 1813, 
kleermaker te Westeremden, koopman (1870), winkelier 
(1871), overleden Westeremden 9 februari 1884, trouwt Zuid-
broek 8 januari 1835 Hillechien Derks Meijer, geboren Noord-
broek 3 mei 1812, overleden Westeremden (oud 64 jaar) 18 
oktober 1876, dochter van Derk Jans Meijer en Fransina Filip-
pus Kok.
Uit dit huwelijk:
1.  Derk Triezenberg, geboren Muntendam 12 mei 1835, koop-

man, overleden Ten Post (gem. Ten Boer, oud 74 jaar) 29 

september 1909, trouwt Stedum 18 mei 1861 Anje Diep-
huis, geboren Loppersum, 21 november 1839, naaister, 
dochter van Remt Sebes Diephuis en Rijlfke Klasens 
 Kuipers.

2.  Lammechien Triezenberg, geboren Westeremden 27 april 
1837, overleden Westeremden (oud 39 jaar) 31 oktober 
1876, trouwt Stedum 13 mei 1871 Klaas Slagter [ook: Slach-
ter], geboren Wirdum (gem. Loppersum) 4 maart 1842, 
wever, zoon van Elle Klaassens Slagter en Martha Jans van 
der Woude.

3.  Jan Triezenberg, geboren Westeremden 3 juni 1839, boer-
knecht, trouwt Stedum 10 maart 1865 Jantje Dijkema, 
geboren Stedum 23 april 1837, dochter van Sikke Freerks 
Dijkema en Elje Pieters Dijkema.

4.  Gerhard Triezenberg, geboren Westeremden 24 juli 1841, 
koopman te Westeremden (1870, 1901), overleden na 1901, 
trouwt (1) Stedum 4 juni 1867 Grietje van Groningen Astu-
ling, geboren Warffum 28 december 1833, dienstmeid te 
Middelstum (1867), overleden (als Grietje Astuling) 
 Westeremden 1 maart 1897, dochter van Reijer Jans van 
Groningen Astuling6 en Fenna Luitjes van Dijk, trouwt (2) 
Uithuizermeeden 22 november 1901 Trijntje Hamming, 
geboren Uithuizermeeden 18 oktober 1856, dochter van 
Pieter Jacobs Hamming en Jantje Jebbes Aldertshof, 
 eerder gehuwd met Derk Venhuizen.

 Verscheidene van zijn kinderen (uit het eerste huwelijk) 
emigreerden naar Noord-Amerika.

5.  Frans Triezenberg, geboren Westeremden 1 oktober 1843, 
trouwt Stedum 2 januari 1869 Ellegien Swaagman, gebo-
ren Sint Annen (gem. Ten Boer), 17 december 1840, doch-
ter van Tonnis Willem Swaagman en Elizabeth Luurs 
 Nienhuis.

6.  Hindrik Triezenberg, geboren Westeremden 28 oktober 
1845, boerknecht, trouwt Stedum 6 augustus 1870 Jantje 
van der Kolk, geboren Startenhuizen (gem. Kantens) 10 
oktober 1852, dochter van Jan Remmerts van der Kolk en 
Anje Jans Dekker.

7.  Harm Triezenberg, geboren Westeremden 4 augustus 1848, 
overleden Westeremden (oud 10 maanden) 29 mei 1849.

8.  Harm Triezenberg, geboren Westeremden 31 augustus 
1850, dagloner, overleden Middelstum (oud 58 jaar) 27 
maart 1909, trouwt Middelstum 2 juni 1894 Jantje Nien-
huis, geboren Garsthuizen (gem. Stedum) 2 oktober 1863, 
dochter van Aafke Bartelds Nienhuis.

9.  Christiaan Triezenberg, geboren Westeremden 10 oktober 
1852, overleden Westeremden (oud 11 maanden, 27 dagen) 
6 oktober 1853.

Noten
1 Met dank aan de heer G. Schansker te Luzern en aan de heer Fred Wiersema te 

Portland (Maine, USA) voor hun suggesties en informatie.
2 Een Harm Franssen, van Groningen, ondertrouwt/trouwt Groningen 

8 december/30 december 1708 (voor de bruid Jacob Jacobs als oom) Heltijn 
Jansen. Het huwelijk werd gesloten door de vermaner Alle Dercks en dit 
echtpaar was doopsgezind. Hun levensgeschiedenis is voldoende gedocumen-

teerd om te kunnen constateren dat deze Harm Franssen een ander was dan 
de schoenmaker uit Loppersum.

3 GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7210, V hh 2, fol. 186vo, Oostwold, 23 mei 1768.
4 GrA, RA Fivelingo [733], inv.nr. 645, XXIII b 6, blz. 35, Loppersum, 16 juni 1790.
5 GrA, RA Fivelingo [733], inv.nr. 551, XXIV d 5, fol. 63vo, ’t Zandt, 5 juni 1801.
6 P.J. Ritsema, Van Groningen à Stuling. In: Gens Nostra 18 (1963), blz. 321-329.
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Louise Charlotte Köhler werd geboren in Varel in het hertog-
dom Oldenburg (D) op 19 juli 1789 en is overleden te Utrecht 
aan de Lange Smeesteeg 546 op 14 augustus 1862. Zij was 
een dochter van Johan Frederik Köhler en Sophie Magdalena 
Johannetta Harth. Louise trouwde rond 1805 met Johan Phi-
lipp Menger, zoon van Johannes Menger en Suzanna Goerzel. 
Hij werd geboren in Hernborn Seelbach (D) rond 1776 en kwam 
vóór 1806 naar Utrecht en was daar achtereenvolgens oppas-
ser, bediende, winkelier en brievenbesteller. Hij woonde in 
Utrecht aan de Springweg tegenover het Duitse Huis en is in 
Utrecht overleden op 4 april 1839.
Uit dit huwelijk werden vier zonen en twee dochters geboren. 
Het was een artistiek gezin. Zoon Willem Menger, die in 
Utrecht geboren werd op 16 mei 1806, was kunstenaar. Van 
hem is onder andere een portret van Hermannus Boerhaave 
bekend, dat zich nu in het Rijksmuseum bevindt. Hij vervaar-
digde ook historische en heraldische tekeningen.1 Zoon Johan 
Philip, geboren Utrecht 14 december 1818, studeerde aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam 
en was graveur en stempelsnijder aan de ’s Rijksmunt te 
Utrecht en ontwierp daar penningen. Dochter Henrietta, 
geboren Utrecht 7 september 1808,  huwde met de kunste-
naar en bekende graveur aan de ’s Rijksmunt, David van der 

Kellen. Een van de andere zonen, Heinrich Carl Menger, gebo-
ren Utrecht 1 januari 1822 , was meubelmaker, meubelrestau-
rateur en fabrikant in antieke meubelen te Utrecht. Een door 
hem gemaakte kast is in het Centraal Museum te Utrecht 
aanwezig. In de familie is een antiek bureau van hem uit circa 
1780 bewaard gebleven, dat zich nu bij familie in Duitsland 
bevindt. Volgens de familietraditie zaten in een van de laden 
de oude familiefoto’s inclusief bijgaande oude foto op karton. 
Het bureau met de foto’s en bijbehorende beschrijvingen 
horen onlosmakelijk bij elkaar en vererven al generaties 
lang….

Ten aanzien van de thans levende nakomelingen gaat de foto 
van Louise Charlotte Köhler tien(!) generaties terug en ook 
van alle tussenliggende generaties zijn er nog foto’s. Heel bij-
zonder…. Zo is er van zoon Willem Menger, nog een foto-
portret op zilver bekend, dat zich ergens in Zuid-Afrika moet 
bevinden, maar helaas is niet bekend waar. Gelukkig hebben 
we wel nog een kopie.

Noot
1 Zie. bijvoorbeeld illustraties in het genealogische werk: “Geschiedenis van het 

land en der heeren van Cuyk”, Dr. Jan J.F. Wap, Utrecht, 1858.

PORTRET

Een heel oude foto van een van mijn voormoeders die eind achttiende eeuw is geboren en waarvoor de 
fotografie nog net op tijd ontdekt was om haar portret voor het nageslacht te bewaren.

1. Louise Charlotte Köhler (1789-1862), en 2. haar zoon Willem Menger (1806-1860).

JAN C.A. VAN DER LUBBE

Louise Charlotte Köhler
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Helmtekens of schelptekens, 
familiewapens op de tocht
Een nieuw fenomeen

‘Als het schild de geslachtsnaam is, dan 
is het helmteken de doopnaam’.
In de Nederlandse heraldiek waar de 
stand en de vorm van de helm niet wordt 
bepaald door de al dan niet adellijke sta-
tus van de wapenvoerder, volgt de helm 
de stand van het helm teken: aanziend bij 
een aanziend helmteken, en profil bij een 
gewend helmteken.

Toepassing
In 2020 en 2021 werden er in Gens Nostra 
67 geregistreerde wapens gepubliceerd, 
58 wat ik reguliere familiewapens zou 
willen noemen en 9 alternatieve wapens.
In het vorige nummer van ons blad kwa-
men er 8 nieuwe wapens bij, 1 familiewa-
pen en 7 alternatieve.
Drie wapens hebben het genadebeeld 
van de Onze Lieve Vrouwe ter Eijk tot 
helmteken en maar liefst zestien het 
beeld van een de draak verslaande Sint 
Joris te paard. Het als regel individuali-
serende helmteken wordt hier generali-
serend toegepast, verwijzend naar de 
gezamenlijke plaats van herkomst. Dat is 
een misplaatste vorm van streek-
wapens.
De beeltenis van de Moeder Gods is niet 
op zijn plaats. Om van het hoofd gesla-
gen te worden of de klappen op te van-
gen? Het afbeelden van heiligen in 
wapens is zonder meer niet aanbeve-
lenswaardig. In de Brabantse heraldiek 
is een hele opschoning geweest van de 

J.A. DE BOO

Ontstaan
Helmtekens zijn plastische figuren die 
door bewapende krijgers op de helm 
werden aangebracht. Kentekens om let-
terlijk en figuurlijk met kop en schouders 
boven anderen uit te  steken, niet alleen 
om herkend te worden, vooral ook om te 
imponeren. Ze zijn al sinds de oudheid 
bekend.
In de heraldiek doen ze aan het eind van 
de twaalfde eeuw hun intrede. Daarvoor 
werden helmen beschilderd in de wapen-
kleuren. De heraldische helmtekens 
kwamen tot ontwikkeling op het toer-
nooi, met name in de zogeheten melée, 
waarin een menigte ridders tegen elkaar 
ten strijde trok.
Bij het zogeheten Kolbenturnier, waarbij 
er niet met blanke wapens maar met 
kolfstokken werd gestreden, was het 
voldoende om het helmteken van de 
tegenstander van het hoofd te slaan. In 
tegenstelling tot de toen al erfelijke 
wapenschilden waren de helmtekens 
vaak individuele kentekens.
Aan het einde van de middeleeuwen en 
met het verdwijnen van de toernooien, 
verdwenen ook de helmtekens van de 
wapenrusting. Ze werden vervangen 
door vederbossen, maar leefden voort in 
heraldische afbeeldingen, waar ze soms 
hun individualiteit behielden en dienden 
(als breuk) om de verschillende takken 
van een geslacht van elkaar te onder-
scheiden. Er wordt wel eens gesteld: 

Wie de wapenregistraties van de laatste jaren van het Nederlands College Heraldiek in ogenschouw neemt 
kan het zijn opgevallen dat er zich sinds 2020 een nieuw heraldisch fenomeen voordoet, te weten een nieuw 
type familiewapen en niet verwante families met eenzelfde helmteken, twee zaken die niet los van elkaar 
staan. Om met dat laatste te beginnen.

santenkraam in gemeentewapens om te 
worden vervangen door slechts de attri-
buten van de respectievelijke heiligen.
De naar (heraldisch) rechts ziende draak 
en het omgewende paard op een aan-
ziende helm leveren een verwrongen 
beeld op. Het ware beter geweest het 
paard naar rechts te laten steigeren en 
de helm te wenden.
De keuze van een ‘geparelde’ schelp als 
vrouwelijke schilddekking, soit. Hij heeft 
het nadeel dat hij alleen aanziend kan 
worden toegepast en geen reële plaats 
biedt aan een helm teken – want dat is 
het, ook al noem je het anders. De verbin-
ding is wat wiebelig.
Als voor de wapens van vrouwen de 
schildvorm en de helm, beide herinne-
rend aan het middeleeuwse strijdperk en 
toernooiveld, zijn losgelaten, kan het 
zogenaamde schelpteken dan ook maar 
niet beter weggelaten worden?

Vererving
Wapenkunst en bij gevolg ook de wapen-
kunde, zijn altijd met hun tijd meege-
gaan.
Naam en wapen zijn altijd nauw verbon-
den geweest. In Schotland is die band 
zelfs zo sterk dat alle personen met 
dezelfde achternaam geacht worden 
dezelfde stamvader te hebben en bijge-
volg een vorm van hetzelfde oerwapen 
mogen voeren.
In het Angelsaksische systeem zijn 
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wapens persoonlijk, dus met een per-
soonlijke breuk. Ze zijn wat men daar 
noemt scottish cousins.1 Hier zouden we 
dat usurpatie noemen.
Wapens vererven in bepaalde gevallen 
ook langs de vrouwelijke lijn2; strikt 
genomen dus niet patrilineair. Er zijn mij 
zelfs enkele, niet gepubliceerde gevallen 
bekend waarbij bij gebrek aan een wapen 
van vaderskant een wapen van moeders-
kant, zonder naamswijziging werd 
gebruikt. Zo strikt is de patrilineaire lijn 
dus niet. Hij wijkt voor het naamrecht, 
maar de familieband blijft intact.

Tot slot
Heraldiek als kunst en kunde, praktijk en 
theorie, kent geen wetten maar regels, 
gewoonten en gebruiken. Die zijn in de 
loop der geschiedenis gegroeid en heb-
ben hun nut bewezen.
Door de binding met het naamrecht los 
te laten kunnen in een gezin broers en 
zusters verschillende wapen gaan voe-
ren, zoals het onderstaande geval 
Westra laat zien.

Bijna de helft van de Nederlandse 
wapens is sprekend, dat wil zeggen dat 
de naam direct of indirect in beeld wordt 

uitgedrukt. Die relatie gaat dan verloren. 
Willen we dat? Enkele alternatieve 
wapens zijn aangevraagd door mannen. 
Die kunnen het dus niet doorgeven aan 
hun zoons. Kunnen of moeten zij het zelf 
wel in de typisch vrouwelijke vorm 
 voeren?
Kun je nu nog van familiewapens 
 spreken?
De vrouwelijke vorm van het familie-
wapen is bijna zo oud als het hele 
 fenomeen heraldiek. Het naamrecht is 
geëmancipeerd. Kinderen kunnen zowel 
de naam van de vader of van de moeder 
gaan voeren3. Het biedt volop gelegen-
heid om het wapen ook langs vrouwelijke 
lijn te laten vererven. Is het dan nog 
nodig om een heel nieuw, feministisch 
wapenerfrecht op te tuigen dat een 
 spiegelbeeld is van het bestaande?
Al met al heel wat vragen dus bij de 
 nieuwe ontwikkeling.

Noten
1 Charles J. Burnett & Dennis, Mark D., Scotland’s 

heraldic heritage, (Edinburgh 1997) p. 41.
2 Boo, J.A. de, ‘Feminiene heraldiek’Heraldisch 

Tijdschrift 25 (2019) 67-71.
3 Sinds de wetswijziging in 1998, afhankelijk van 

de keuze die de ouders maken bij de huwelijks-
sluiting of bij de aangifte van het eerste kind.

Naschrift van de Redactie:

Een helmteken diende dus om in 
het strijdgewoel en in toernooien 
de strijders uit elkaar te kunnen 
houden; de helm bedekte immers 
het gelaat, maar stak genoeg 
boven de ridder uit, om hem te 
onderscheiden van de overige 
vooral als kleuren en vormen 
werden gebruikt. Zo was het 
wapen op het schild de familie-
naam en je kon de persoon verder 
identificeren via het helmteken.

De Boo maakt bezwaar tegen de 
helmtekens van  St.-Joris en de 
draak dat als collectief streek-
wapen bij een hele serie vrouwe-
lijke wapens wordt toegepast 
 terwijl als men de historie volgt, 
het helmteken juist een individu-
eel teken was, waarmee onder-
scheid kon  worden gemaakt.
Usurpatie is het gebruik om het 
wapen van een uitgestorven 
familie te gebruiken of anders-
zins van een ander, bijvoorbeeld 
met dezelfde naam.

De redactie roept lezers op een 
bijdrage te leveren aan de discus-
sie en hun commentaar op deze 
en andere  ontwikkelingen in de 
heraldiek in te zenden.

Westra
(Breda, Noord-Brabant)

Westra dochters 
(Breda, Noord-Brabant)

1. Het mannelijke en vrouwelijke wapen Westra. Bron: Heraldisch Tijdschrift 2020 nummer 1 pagina 10.
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WAPEN REGISTRATIES

GENESIS
(Rotterdam, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: in groen twee golvende zilveren dwarsbalken en in een zilve-
ren schildhoofd een stuurrad tussen twee liggende blokjes, alles van 
zwart.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: een opspringende zilveren vis tussen een gesloten groe-
ne vlucht.
Devies: facta non verba

Dit wapen is in 2021 ontworpen door Henk ’t Jong te Dordrecht op 
verzoek van Ingrid Sonja Johanna Genesis - van Rijn, geboren te 
’s-Gravenhage 7 juni 1955, echtgenote van Roland Wouter Genesis, 
geboren te Rotterdam 19 februari 1954, overleden te Benidorm 
(Spanje) 8 april 2020. Het wapen is bestemd voor de naamdragende 
nakomelingen van de ouders van Roland, Johannes Marius Genesis en 
Marie Louise Lameyze. De oudst bekende voorvader is Arend Roe-
lof(s) Genesins, gedoopt te Kolder- en Dinxter-veen op 24 maart 1731, 
overleden te Deventer op 11 februari 1815. Hij was turfschipper van 
beroep en trouwde te Colderveen op 7 januari 1757 met Grietje Harms 
(Wolfs). Gaandeweg werd de familienaam als Genesis geschreven.

Geregistreerd op verzoek van Michael Genesis, geboren te Rotter-
dam op 22 november 1976 en wonende aldaar, zoon van Roland Wou-
ter Genesis en Ingrid Sonja Johanna van Rijn.

Registratie NRF 2021.353, Amsterdam, 16 april 2021

Motivering:
De kleuren zijn de Rotterdamse en de golvende dwarsbalken staan 
voor water en varen, evenals het stuurrad. De blokjes of turven staan 
voor de turf die men in Drenthe per schip vervoerde.
De vis symboliseert de liefde voor de hengelsport en de vlucht staat 
voor de trek vanuit Drenthe naar Rotterdam.
Het devies betekent: daden, geen woorden.

DE GIER
(’s-Gravenhage, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: in blauw drie zilveren giervalken.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: de kop en hals van een zilveren griffioen.

Dit wapen is sedert de 14e eeuw in verschillende uitvoeringen bekend. 
Deze versie komt voor in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel op de 
grafzerk van Peter de Ghier, overleden in 1505, en diens zoon, Hille-
brant, overleden in 1536, van wie de aanvrager in rechte lijn afstamt. 
Het wapen is in 1997 opgenomen in het register van familiewapens 
van het Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer 727, dat was 
aangevraagd door Cornelius Hendrikus Maria de Gier. Deze en huidi-
ge aanvrager stammen beiden af van Petrus de Gier, gedoopt te 
 Zaltbommel op 28 januari 1791, overleden te Naaldwijk op 17 decem-
ber 1847, zoon van Petrus de Gier en Christina van den Anker. Hij was 
winkelier en getrouwd te Zaltbommel op 20 mei 1810 met Johanna 
Gerarda Kluitmans.

Geregistreerd op verzoek van Johannes Wilhelmus Gerardus de Gier, 
geboren te ’s-Gravenhage op 22 juni 1943, wonende aldaar, zoon van 
Gerardus Petrus de Gier en Maria Adriana Cornelia van Dorp.

Registratie NRF 2021.354, Amsterdam, 16 juli 2021

Motivering:
Het wapen is sprekend voor wat betreft de veronderstelde soort van 
de vogels als giervalken. Hoewel  op oude zegels steeds drie vogels 
staan, zijn die niet duidelijk naar soort te identificeren. Voor het 
helmteken geldt hetzelfde en sluit aan op de naam en het wapen-
schild: het is soms eveneens beschreven als de kop en hals van een 
gier, maar werd ook wel gezien als griffioen, waarvoor gekozen is bij 
de eerdere registratie.
De zegelaars De Ghier in de 15de en 16de eeuw waren o.a. Hertogelijk 
Geldersch rentmeester in Zaltbommel en de Bommeler- en Tieler-
waarden en burgemeester van Zaltbommel.
Bron: Dr. J.C. MARIS, Genealogie van het geslacht De Gier in den 
Bommelerwaard (in: De Nederlandsche Leeuw, ’s-Gravenhage 1943).
Het wapen is voor deze registratie opnieuw elementair getekend 
door William Coolen te Berkel-Enschot en digitale uitgewerkt door 
Willem van Zon te Utrecht.

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

Heraldiek

RAIJMAKERS
(Eindhoven, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in blauw een gouden zesspakig rad, boven vergezeld van twee 
zilveren hoorns.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende gouden drakenkop.

Dit wapen is in 2021 ontworpen in samenwerking met aanvrager door 
Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van Johannes Maria Cornelis Raijmakers, de vader van de 
aanvrager. De oudst bekende voorvader, Joannes Raeijmaeckers is 
geboren omstreeks 1738 en trouwde (1) op 1 november 1770 in Tielt- 
Winge (B) met Maria Lavraes, aldaar gedoopt op 17 januari 1727 en 
overleden op 2 februari 1790. Hij overleed te Tielt op 14 december 
1818.

Geregistreerd op verzoek van Jean Baptiste Maria Cornelis Andreas 
Raijmakers geboren te Eindhoven op 18 juli 1954, wonende te Waalre, 
zoon van Johannes Maria Cornelis Raijmakers en Anna Mechtilda 
Maria Thijssen.

Registratie NRF 2021.356, Amsterdam, 6 augustus 2021

Motivering:
De kleuren komen uit het wapen van Stratum en de hoorns uit het 
wapen van Eindhoven waarbij Stratum in 1920 werd gevoegd en de 
geboorteplaats is van de aanvrager. Het rad staat voor het vroegere 
beroep en de familienaam die daaruit is ontstaan.
De uitkomende drakenkop representeert het symbool van Sint Joris 
die de draak versloeg en die geheel staat afgebeeld in zowel het 
wapen van Stratum als in dat van Tielt-Winge (B), waar de familie 
oorspronkelijk vandaan komt.

BOEKHOLT
(Exloo, Drenthe)

Beschrijving:
Schild: in zilver een groene beukeboom, aan weerszijden vergezeld 
van een liggend zwart
blokje.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren klaverblad voor een groene vlucht.

Dit wapen is in 2021 in samenwerking met aanvrager ontworpen door 
Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van Scholte Boekholt, de vader van de aanvrager, geboren 
te Exloo. De oudst bekende voorvader, Hindrik Hindriks Boekholt, 
werd geboren te Kappel in Rheinland-Pfalz (Duitsland) in 1776. Hij 
trouwde te Sellingen op 28 februari 1801 met Janna Scholtens (Koe-
heer), geboren te Onstwedde op 15 augustus 1776. Hij overleed te 
Wollinghuizen, Vlagtwedde op 21 april 1837. Zij overleed aldaar op 12 
april 1840, was dochter van Scholte Hindriks Scholtes en Elsien Boe-
lems Broijel. Zij kregen één zoon: Scholte Hindriks Boekholt, geboren 
te Vlagtwedde op 5 augustus 1805.

Geregistreerd op verzoek van André Boekholt, geboren te Stads-
kanaal op 9 september 1973, wonende te Nieuwe Pekela, zoon van 
Scholte Boekholt en Annie Norder.

Registratie NRF 2021.357, Amsterdam, 6 augustus 2021

Motivering:
Het betreft een sprekend wapen: de familienaam betekent beuken-
bos. De blokjes stellen turven voor, die staan voor het beroep van de 
grootvader van de aanvrager: turfsteker, maar komen ook voor in de 
wapens van de plaatsen waar de familie woonde.
Het klaverblad komt uit het wapen van Pekela, de woonplaats van 
aanvrager. De ontwikkeling van de familie van (boeren)arbeiders 
naar moderne beroepen wordt verbeeld door de vlucht.
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MULIEC
(Enschede, Overijssel)

Beschrijving:
Schild: in rood een golvende zilveren schuinbalk, vergezeld boven van 
een achtpuntige ster en een wassenaar, beneden van drie lelies, alles 
van zilver en geplaatst in de richting van de schuinbalk.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren tamboerijn met rode rand en gouden schellen 
en beladen met een rode lelie.
Devies: AD INFINITUM

Dit wapen is in 2021 ontworpen door de aanvrager in samenwerking 
met het College Heraldiek ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van Ago Mulić, zoon van Bego Mulić en grootvader van de 
aanvrager. Hij was van beroep boer, geboren op 7 december 1895 te 
Tarevci, Bosnië en Herzegovina, en aldaar overleden op 27 augustus 
1976; gehuwd (2) met Nura Okić, geboren in 1927, overleden in 1987 te 
Tarevci. Ook hun zoon Sabahudin Mulić is geboren en getogen in 
Tarevci, hij kwam met zijn gezin in 1992 naar Nederland, waar zij zich 
te Enschede gevestigd hebben.

Geregistreerd op verzoek van Jasmin Mulić, geboren te Doboj, Bos-
nië en Herzegovina, op 19 september 1988, wonende te Overdinkel, 
zoon van Sabahudin Mulić en Asmira Mujkić.

Registratie NRF 2021.355, Amsterdam, 6 augustus 2021

Motivering:
De kleuren rood en zilver zijn de kleuren van de klederdracht van 
 Posavina, de streek waar de familie sinds generaties geleefd heeft. 
De golvende balk verwijst naar de rivier de Bosna die een belangrijke 
betekenis voor de familie heeft en waar aan zijrivier Dusa de familie 
van de maternale grootouders leefde en een waterradmolen hadden. 
De indeling van het schild en de lelies grijpen symbolisch deels terug 
op het oude wapen van Bosnie: Koning Tvrtko Kotromanić voerde 
sinds 1377 een blauwe schild met een gouden schuinbalk aan weers-
zijden vergezeld van drie lelies. De maansikkel en ster verwijzen naar 
een familieverhaal dat die samenstand van hemellichamen boven de 
molen het malen wonderbaarlijk verstoorde, tevens zijn deze gekend 
als symbool in zuidelijke Slavische landen en de islam.
Als helmteken staat de tamboerijn symbool voor de meerdere gene-
raties muzikaliteit in de familie en verscheidene leden (de vader als 
drummer) zijn ook muzikant van beroep geweest. De lelie herneemt 
het belangrijkste teken van Bosnië van het schild.

SAPORITO
(Zeist, Utrecht)

Beschrijving:
Schild: in rood een brede gouden beurtelings gekanteelde dwarsbalk, 
drie schuinbalksgewijs geplaatste zespuntige sterren goud, rood, 
goud.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud. 
Helmteken: een gouden vlucht, elke vleugel beladen met een rode 
ster en een rode ster tussen de vlucht.

Dit wapen is in 2021 ontworpen in samenwerking met aanvrager door 
Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van Giuseppe Saporito, de vader van de aanvrager.

De oudst bekende voorvader, Luigi Saporito, is geboren op 6 novem-
ber 1825. Hij trouwde te Barrafranca (Sicilië, Italië) op 10 september 
1849 met Santa Messina. Hun kinderen en kleinkinderen zijn allen 
geboren en getogen op Sicilië. Genoemde Giuseppe is achterklein-
kind en eveneens geboren op Sicilië te Caltanissetta op 24 juni 1923, 
trouwde te Zeist op 18 mei 1962 met Wytske Bernarda Mostert. Hij 
was econoom van beroep en is overleden te Brussel (België) op 8 
maart 1985.

Geregistreerd op verzoek van Robert Johannes Joseph Saporito, 
geboren te Stanleyville (Kisangani, Rep. Dem. du Congo) op 1 decem-
ber 1962 en wonende te Zeist, zoon van voornoemde Giuseppe Sapo-
rito en Wytske Bernarda Mostert.

Registratie NRF 2021.358, Amsterdam, 6 augustus 2021

Motivering:
De gekanteelde dwarsbalk herinnert aan de burchten in de wapens 
van Barrafranca en Caltanissetta en de sterren en hun plaatsing aan 
dat van Mazzarino, allen plaatsen waar de voorvaderen van aanvra-
ger zijn geboren. Ook de kleuren zijn hieraan ontleend. Het aantal 
sterren en de vlucht in het helmteken staan voor de emigraties van 
de familie.

´
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TOR
(Kiel-Windeweer, Groningen)

Beschrijving:
Schild: in zilver een zwarte kever, de dekschilden bezaaid met gou-
den liggende blokjes.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
zwart, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zwart - zilveren vlucht, de rechter vleugel beladen 
met een gouden lelie.

Dit wapen is in 1993 ontworpen door Cor Böhms te ’s-Gravenhage op 
verzoek van Kornelis Tor (1923-2015), geboren te Kiel-Windeweer, 
vader van de aanvraagster, ten behoeve van hem en zijn naamdragen-
de nakomelingen. De oudst bekende voorvader is Jan Beerents, 
getrouwd in de kerkelijke gemeente Kropswolde (Gr.) op 19 decem-
ber 1745 met Marieke Harms, gedoopt (Maria) te Kropswolde op 16 
januari 1724, dochter van Harmen Geerts ‘vulgo’ Tor (bijnaam) en 
 Fennechien Remmerts. Zij kregen zeven kinderen waaronder zoon 
Berent Jans (Tor), geboren te De Kiel, gedoopt te Hoogezand op 6 
mei 1753 en getrouwd met Trijntje Knellis (Cornelis). Bij de doop-
inschrijvingen van kinderen en kleinkinderen werd de naam Tor verder 
gevoerd en tenslotte tot familienaam.

Geregistreerd op verzoek van Annechien Mensonides-Tor, geboren 
te Groningen op 17 januari 1955 en wonende te Deventer, dochter van 
voornoemde Kornelis Tor en Trijntje Annechien Smit.

Registratie NRF 2021.359, Amsterdam, 10 september 2021

Motivering:
Het is een sprekend wapen: het schild beeldt de familienaam uit. 
Deze is ontstaan uit een bijnaam of alias, de reden of betekenis daar-
van is niet bekend. De blokjes stellen turven voor, die symbool zijn 
voor het veen en turfwinningsgebied waar de familie generaties lang 
gevestigd is geweest in de Groningse Veenkoloniën. De gouden lelie 
in het helmteken verwijst naar de fleur-de-lis, Franse lelie, ten teken 
dat de stamboom in 1976 is voortgezet in Frankrijk met de Franse 
Nationaliteit.

DEN DRAAK
(Vlaardingen, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: in goud een klimmende vierpotige rode draak.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een rode drakenvlucht.

Dit wapen is in 1975 ontworpen door Karel van den Sigtenhorst te 
’s-Gravenhage op verzoek van de vader van de aanvrager, Pieter 
Christiaan den Draak (1933-2014). Het is bestemd voor de naam-
dragende nakomelingen van diens ouders: Arie den Draak, geboren 
te Vlaardingen op 18 juli 1887, boekhandelaar, overleden aldaar op 24 
maart 1963, gehuwd te Vlaardinger Ambacht op 15 september 1921 
met Neeltje Mooij, aldaar geboren op 8 november 1897 en overleden 
op 3 augustus 1989. De huidige uitvoering is getekend door Piet Bult-
sma-Vos te Oosterwolde. Aanvrager stamt af van Isaeck Thonisz 
(den) Draeck, bootsgezel en stuurman, geboren circa 1575 en overle-
den na 30 oktober 1646. Hij was poorter van Maassluis en eigenaar 
van een buisschip in 1638.

Geregistreerd op verzoek van Arie Hendrik den Draak, geboren te 
Rozenburg (ZH) op 13 september 1964, wonende te Rotterdam, zoon 
van Pieter Christiaan den Draak en Cornelia Johanna van de Waal.

Registratie NRF 2021.360, Amsterdam, 10 september 2021

Motivering:
Dit is een compleet sprekend wapen. Het is indertijd ook geschilderd 
door ontwerper Karel van den Sigtenhorst. De draak in die versie 
houdt het midden tussen een draak en een griffioen. Het wapen is 
opgenomen in de heraldische databank van het CBG. Daarin worden 
de genoemde gegevens vermeld van Isaeck Thonisz. (den) Draeck, 
wat ontleend is aan akte d.d. 19-2-1614 Archief Gecommitteerden 
Visserij Maassluis; poorter van Vlaardingen: 2 januari 1609; medere-
der van en hoeker in 1622 (NAV 1-133), testeert met zijn vrouw in 1625 
(NAV 1-268);eigenaar van een buisschip in 1638 (NAV 3-112).
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TOM BEZEMER

Als mensen zelf de keuze van hun geboortedatum en -plaats konden bepalen dan zou die met vrij grote zeker-
heid niet liggen in de negentiende eeuw in Schiedam, een eeuw die zich kenmerkt door schrijnende armoede 
bij een groot deel van de bevolking. In 1806, het geboortejaar van mijn betovergrootvader Hendrik Bezemer, 
heeft de bevolking de hoop op de zegeningen van de Franse revolutie1 al lang opgegeven. De prijzen van 
levensmiddelen zijn gestegen en in plaats van beter heeft het grootste deel van de bevolking het alleen maar 
slechter gekregen. In de jaren die volgen verandert die situatie nauwelijks. In die omstandigheden stichten 
Hendrik en zijn vrouw Maria Hofland een gezin. Als ze kort na elkaar, respectievelijk 42 en 40 jaar oud, overlij-
den laten ze vijf jonge kinderen achter, vijf weeskinderen. Enkele decennia geleden stuitte ik op hun namen. 
Ik wist niets van hen; zelfs geen overgeleverde familieverhalen. De charme van genealogisch onderzoek is de 
uitdaging het verhaal te achterhalen dat ieder mens met zich meedraagt. Hendrik, Maria en hun kinderen 
Martina, Maria, Gijsbert, Henderina en Krijntje... geen beroemdheden uit de geschiedenisboeken; toch lieten 
ook zij sporen achter in de archieven, waarmee hun levensverhaal gereconstrueerd kon worden.

1. Lange Achterweg ca. 1900 met rechts het Weeshuis der Hervormden. Vanwege de twee figuren boven de gevel werd het 
ook wel het Weeshuis van Jan en Kaat genoemd. Collectie auteur.

Martina, Maria, Gijsbert, 
Henderina en Krijntje Bezemer... 
Vijf weeskinderen in het 
 negentiende- eeuwse Schiedam
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derobe en de sieraden doen vermoeden dat van armoede 
geen sprake is. Slechts twee generaties later werkt kleinzoon 
Hendrik al jong, zonder enige scholing, als molenaarsknecht in 
één van de talrijke Schiedamse molens. Zwaar werk dat voor 
hem hoofdzakelijk uit sjouwen bestaat. Van vroeg in de och-
tend tot vroeg in de avond. Maar was er altijd wel werk op de 
molen? Een enkel voorbeeld: in 1829 heeft molen De Ploeg 
aan de Hoofdstraat bliksemschade en vier jaar later kan 
molen De Witte op de Broersvest een harde zuidwesterstorm 
niet doorstaan. Werk je toevallig daar dan heb je pech, want 
geen werk betekent geen inkomen. Dan kun je aankloppen bij 
de kerk. De Registers van Bedeelden van de diaconie staan 
vol namen van mensen die de kerk nodig hadden voor onder-
steuning. Daarin ontbreekt echter die van Hendrik. Hoeft hij 
geen steun, of speelt trots een rol en wil hij het stempel 
‘bedeelde’ niet opgeplakt krijgen? 
Zijn huwelijk met Maria Hofland begint met een Verklaring 
van Armoede waaruit blijkt dat er voor de betaling der kosten 
voor de acten en stukken benoodigd tot het aangaan van een 
huwelijk geen geld is4. In de jaren die volgen moet hij met 
vrouw, vijf kinderen en zijn inwonende moeder, de weduwe 
Martijntje de Jel, rondkomen van het minimuminkomen van 
zijn tijd. H. Schmitz5 noemt daarvoor in zijn dissertatie een 
bedrag van ƒ8 per week voor ingezetenen van Amsterdam. 
Voor Schiedam zal het wel niet anders geweest zijn. Als mole-
naarsknecht is zijn weekloon niet hoger dan ƒ8 à ƒ9. 

Wonen tussen vest en veld
Ook de woonsituatie toont feilloos de kloof tussen rijk en arm 
aan. De fraaie gevels van de Lange Haven waarachter de 
bemiddelde Schiedammer huist contrasteren nogal met de 

Voor de gezondheid geene nadeelige invloed
In november 1813 wordt brood en kaas uitgedeeld vanwege de 
verregaande armoede onder de geringe ingezetenen.2 Napo-
leon is verslagen en in diezelfde maand november vertrekken 
de Fransen uit Schiedam. Er worden weliswaar goede zaken 
gedaan met de verkoop van jenever, maar daar profiteert 
alleen een rijke bovenlaag van. Het is van alle tijden: de wel-
vaart van de één gaat ten koste van de levensstandaard van 
vele anderen. In de negentiende eeuw zijn die verschillen ech-
ter zeer extreem. Daar komt bij dat het juist de branderijen 
zijn die de leefbaarheid van de stad enorm aantasten. Schie-
dam wordt ontluisterd door een dikken nevel van rook, waar-
in zij zig, op zekeren tijden van den dag, als geheel verbergt; 
deeze, door de branderijen veroorzaakt, dringt bijna door 
alles heen, en vertoont zig in de gedaante van een fijn zwart 
stof: hoe zeer dit voor een vreemdeling lastig voorkome, zijn 
de inwooners hier aan zo gewoon, dat zij dit naauwelijks zou-
den bemerken, indien de zindelijke Schiedamsche vrouwtjens 
hier over niet zo zeer klaagden; verder schijnt het voor de 
gezondheid geene nadeelige invloed te hebben.3 Geen nadeli-
ge invloed? De woorden klinken twee eeuwen later nogal 
bizar. Evenals de bijna vanzelfsprekende acceptatie van de 
verschillen tussen rijk en arm. 
Hendrik Bezemer groeit op in het vroeg negentiende-eeuwse 
Schiedam waar hij hoort bij de grote groep geringe ingezete-
nen. Hoe snel die neergang is gegaan lijkt bevestigd te wor-
den door het feit dat zijn grootvader Arij Bezemer aan het 
eind van de achttiende eeuw nog in redelijke welstand leeft. 
Die kan zich een eigen woning aan het Kerkhof veroorloven en 
als later de erfgenamen de inboedel verkopen blijkt die uit 
meer te bestaan dan alleen het hoogst noodzakelijke. De gar-

2. Fragment van een kaart uit 1858, uitgegeven door P.J. van Dijk Schiedam. Aan de nog niet gedempte Vest staan de molens Washington, Eendragt en 
Batavier. Gemeentearchief Schiedam.
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benauwd kleine woning aan de Broersvest waarop Hendrik en 
zijn gezin zijn aangewezen.
Wie de kaart van Schiedam uit die tijd bestudeert moet tot de 
conclusie komen dat van een ruime behuizing op die plek geen 
sprake kan zijn. Riant wonen is er halverwege de negentiende 
eeuw voor het gewone volk niet bij. De huizen zijn klein en 
staan dicht opeengepakt. Het toch al smalle Broersveld is 
door de Broersveldgracht ook nog in tweeën gedeeld. Op de 
kaart is duidelijk te zien dat zich in het beperkte gebied tus-
sen de voorgevels van de Broersvest en die van het Broers-
veld heel veel kleine woningen bevinden die via nauwe ingan-
gen en steegjes bereikbaar zijn. De naam ‘hofjes’ verdienen ze 
niet; dan denk je toch eerder aan een verzameling kleine 
woningen die om een open ruimte zijn gelegen. Niet alleen 
door het Broersveld maar door meerdere straten in de bin-
nenstad, zoals de Kerkstraat en de Kreupelstraat lopen 
grachten; het zijn open riolen en dus ziekmakers bij uitstek. 
Die zullen pas tegen het eind van de eeuw gedempt worden. 
De huur voor de woning bedraagt ƒ1,50 tot ƒ2 per week. Voor 
het levensonderhoud van acht personen houd je dan nog ƒ6 à 
ƒ7 over. Veel is er niet bekend over die kosten; Schmitz con-
stateert dat arbeidersbudgets uit die tijd voor Schiedam 
helaas ontbreken. 

3. Fragment huishoudboekje uit 1847. Hier zijn nog de oude maten 
gebruikt: een lood is 15,44 gram, een pint is 0,606 liter en een kop is 
0,898 liter.6

Het huishoudboekje van het ziekenhuis uit 1847 geeft een 
beperkt beeld van toen geldende voedselprijzen in Schiedam. 
Tien jaar later kost een roggebrood 8 cent tegen circa 18 cent 
voor een tarwebrood van hetzelfde gewicht. Met een mini-
mumloon ligt het voor de hand dat het gezin voor het goedko-
pe roggebrood kiest. Voor een groot gezin geef je dan alleen 
al voor brood ruim tien procent van je weekloon uit. Zelfs 
wanneer de oudste dochters Martina en Maria een bijdrage 
gaan leveren aan het gezinsbudget staat vast dat over elke 
cent die uitgegeven wordt goed moet worden nagedacht. 

Naar school?
In 1830 besluit de gemeenteraad om op de grond van het 
afgebroken Stads Pesthuijs aan de Sint Annazusterstraat 
een lokaal voor twee armenscholen te bouwen.7

Zijn vader Hendrik en moeder Maria Hofland in hun omstan-
digheden in staat hun kinderen naar school te laten gaan? 
Zelf hebben ze elke vorm van onderwijs moeten ontberen. 
Maken ze dat via hun kinderen goed? De summiere gegevens 
lijken daar wel op te wijzen. Dochters Martina en Maria onder-
tekenen bij hun huwelijk zelf hun huwelijksakte. Het schrijven 
kunnen ze op de armenschool geleerd hebben. En de drie jon-

gere kinderen? Enkele weken nadat ze in 1848 opgenomen 
zijn in het weeshuis rapporteert de binnenvader over hen in 
zijn maandverslag dat de kinderen zich vrij wel gedragen, 
ofschoon zij nog zeer weinig ontwikkeld zijn en gebrekkig 
lezen en schrijven kunnen.8 Gebrekkig, maar kennelijk niet 
geheel onkundig.

Wol op den buik te dragen
1848 wordt een rampjaar voor het gezin. In de voorafgaande 
decembermaand slaat enkele dagen voor Kerst de winter 
flink toe. Er begint een periode met strenge vorst die tot eind 
januari zal aanhouden. Voor de bewoners van de kleine wonin-
gen aan de dichtgevroren Broersvest valt het niet mee om 
zichzelf en de huisgenoten warm te houden. Buiten mag er 
dan voor een aantal mensen enige winterpret zijn, als het las-
tig is de kou buiten te houden is er binnen geen sprake van 
pret. Ook niet als door de winter veel werkzaamheden stillig-
gen en daarmee het inkomen omlaag gaat.
Vlak na Nieuwjaarsdag 1848 wordt dochter Maria zestien 
jaar. Is moeder Maria dan al ziek? Is dat een gevolg van de 
strenge winter? Het gaat in ieder geval niet goed. Vrijdag 14 
januari 1848, ’s middags om half vier overlijdt ze thuis. Zijn alle 
kinderen erbij? Wordt Hendrik uit de molen geroepen? Of is 
hij thuis omdat door de winter het werk stil ligt? Het wordt al 
donker in de Lange Kerkstraat als hij nog diezelfde dag, in de 
vrieskou, met Jacob Koenderman, één van zijn collega’s, naar 
het stadhuis loopt om het overlijden aan te geven.
Na de begrafenis op de begraafplaats aan de Singel9 neemt 
Martijntje de Jel, Hendriks moeder, de dagelijkse zorg voor 
het huishouden op zich. Geen gemakkelijke taak met vijf 
kleinkinderen in huis: twee erg jonge meisjes  en drie tieners. 
En een zoon die hard moet werken en gebukt gaat onder het 
feit dat hij op 41-jarige leeftijd weduwnaar is. 
In september van hetzelfde jaar lezen we in de Schiedamsche 
Courant alarmerende berichten over de cholera die in het bui-
tenland vele slachtoffers maakt en nu ook het westen 
nadert.10 Het artikel vermeldt tweeëntwintig adviezen om de 
ziekte te voorkomen, waaronder wol op den buik te dragen en 
het vermijden van al te groote gemoedsbewegingen. Verder 
het vermijden van koud en zuur drinken en zorgvuldig te let-
ten op de keuze van het water, zoowel voor de keuken als 
voor het drinken. Bij dat laatste overigens geen aanwijzing 
waar die oplettendheid zich op zou moeten richten… De raad-
gevingen met betrekking tot de algemene en persoonlijke 
hygiëne zijn uiteraard uitstekend, maar voor een groot deel 
van de bevolking, wonend in kleine huizen met vieze grachten 
voor de deur, moeilijk uitvoerbaar. Nog afgezien van het feit 
dat velen niet in staat zijn om de krant te lezen…
De uitbraak komt wellicht nog sneller dan verwacht. Op 31 
oktober wordt het eerste geval van cholera in Schiedam 
geconstateerd. In de dagen die volgen neemt het aantal zie-
ken toe. De schrik slaat menigeen om het hart. Wie heeft er 
dan op 3 november nog belangstelling voor de voorlezing van 
de nieuwe grondwet vanaf het bordes van het stadhuis?11 
Enkele dagen later zijn er van de veertig patiënten al negen-
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tien overleden. En half december meldt de krant dat het aan-
tal zieken bijna verviervoudigd is.

Een kleine honderd overledenen binnen anderhalve maand… 
Het is niet uitgesloten dat op de vroege zaterdagmorgen van 
11 november Hendrik één van de slachtoffers is. Om half vijf 
overlijdt hij, 42 jaar oud, vijf kinderen achterlatend. De dood-
gravers hebben het druk: in dat weekend overlijden ruim twin-
tig Schiedammers die bijna allemaal op of rond Broersvest en 
Broersveld wonen.
Alles lijkt nu heel snel te gaan. Voor rouwverwerking is geen 
tijd. Het zijn de ooms Arij en Jan Bezemer, broers van Hen-
driks vader Gijsbert, die zich over het gezin ontfermen. Groot-
moeder Martijntje de Jel kan niet voor het gezin zorgen. Laten 
we de omstandigheden eens vanuit haar perspectief bekijken: 
Je bent weduwe. Zeven kinderen kreeg je van wie er zes jong 
zijn overleden. Je schoondochter overlijdt en je gaat voor je 
kleinkinderen zorgen. Nog geen jaar later overlijdt ook je enig 
overgebleven zoon. Om je heen de vijf wanhopige kleinkinde-
ren. Ruim anderhalve eeuw later zijn de machteloosheid en 
het verdriet nauwelijks in te denken. De begrafenis zal vanwe-
ge besmettingsgevaar snel plaatsgevonden hebben: de kist 
op de baar (bedekt met het voor ƒ1,50 van de Diaconie van de 
Hervormde kerk gehuurde doodskleed) en gedragen door 
buren die de korte afstand van Broersvest naar de begraaf-
plaats op de Singel lopen.

De dood is hard, maar het leven nauwelijks minder. Hoe ervaar 
je het feit, dat je op zaterdag nog thuis bent en de dinsdag 
erna wordt afgeleverd bij het Hervormde Weeshuis? Het 
overkomt je. Je hebt, zeker als weeskind, niet veel te vertel-
len; de volwassenen beslissen voor je… Zo ligt op dinsdag 14 
november het gezin geheel uit elkaar. Grootmoeder Martijn-
tje gaat naar het Sint Jacobsgasthuis aan de Hoogstraat, op 
een steenworp afstand van het weeshuis aan de Lange Ach-
terweg. Maar de strenge regels in beide tehuizen laten niet 
toe dat ze elkaar vaak zien. We verliezen de oudere dochters 
Martina en Maria even uit het oog. Zeer waarschijnlijk werken 

ze allebei als dienstbode, ergens in Schiedam of in omliggen-
de plaatsen. Maria vinden we namelijk in december 1862 
terug in Rotterdam waar ze trouwt met de eveneens uit 
Schiedam afkomstige Jan Vrijland. Tussen 1863 en 1872 krij-
gen ze vier kinderen. Later verhuizen ze weer naar Schiedam, 
waar Maria in 1916 overlijdt.12 Ze is dan al achttien jaar wedu-
we en woont Achter de Teerstoof. Geboren als geringe inge-
zetene is ze dat waarschijnlijk haar gehele leven gebleven.

Tussendeks
Martina’s leven verloopt aanvankelijk vrij stormachtig. Het is 
niet uit te sluiten dat dat een gevolg is van het feit dat ze, pas 
negentien jaar oud, zich al zonder vader en moeder ergens als 
dienstbode moet zien te redden. In 1850, twee jaar na de dood 
van haar vader, krijgt ze een kind van de achttienjarige Leen-
dert Wey en woont ze bij diens ouders die, behorend tot de 
Afgescheiden Christelijk Gereformeerde Gemeente van 
Schiedam niet blij geweest zullen zijn op deze manier groot-
ouder te worden. Pas in 1853 trouwen Martina en Leendert, 
die molenaar is, en wonen ze aan de Vellevest waar Leendert 
wellicht werkt in molen De Drie Koornbloemen. 

Maar we vinden hen ook in IJsselmonde, Delfshaven en in 1873 
toch weer in Schiedam. Zoeken naar werk, het verbeteren van 
je positie, het ontlopen van armoede… anders zijn de verhui-
zingen niet te verklaren. Wanneer hun oudste dochter met 
man en kinderen naar Noord-Amerika emigreert volgen ze 
haar in 1880. Een ongewisse onderneming waarin familie-
hereniging een rol speelt, maar zeker ook het verlangen naar 
een beter bestaan dan in het negentiende-eeuwse Schiedam 
mogelijk is. En dus verkopen ze hun huisraad, enerzijds omdat 
ze maar weinig mee kunnen nemen, anderzijds waarschijnlijk 
om de reis te kunnen betalen. Op 21 januari 1880 lopen ze in 
Rotterdam met hun drie dochters de loopplank op van het 
stoomschip Maas en passeren ze enkele uren later het Schie-
damse Hoofd. Staat daar nog familie te zwaaien? Emotioneel, 
want de kans dat ze die ooit nog terugzien is uiterst klein. 
Het vrachtschip met accommodatie voor 388 derde-klas 

4. Schiedamsche Courant, 16 december 1848. Krantenbank Delpher/KB.

5. Gebruik van het doodkleed. Gemeentearchief Schiedam.

6. Vellevest met molen De Drie Koornbloemen circa 1900. Collectie 
auteur.
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 passagiers is acht jaar oud en vaart onder de vlag van de 
N.A.S.M., de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maat-
schappij, voorloper van de Holland-Amerikalijn. De kapitein is 
F.H. Boyer.

Voor de tussendekse passagiers (steerage op de passagiers-
lijst) is weinig ruimte. De Engelse schrijver Robert L. Stevens-
on, die in 1879 een reis meemaakt, verbaast zich erover dat in 
de 1e en 2e klasse dames en heren de overtocht meemaken, 
maar dat tussendeks de mannen en vrouwen verblijven. Het is 
moeilijk zich zieliger mensen voor te stellen onder nog mens-
onterender omstandigheden, schrijft hij.13 Hij heeft het hier 
weliswaar over Britse schepen, maar zal het in 1880 op de 
Maas veel beter geweest zijn? Erg comfortabel lijkt het niet 
als we het scheepsreglement lezen.
* Het beddengoed wordt, zoo mogelijk, dagelijks op het dek 

aan de lucht blootgesteld. Ieder landverhuizer zorgt voor 
de reinheid van zijne eigene slaapplaats en beddengoed.

*  De hangmatten en kotten (= kooien) met toebehooren 
worden op daarvoor door den schipper te bepalen uren 
des morgens in eene afgesloten drooge plaats geborgen 
en des avonds weder opgehangen.

*  Bij goed weder verblijven de landverhuizers gedurende 
den dag zooveel mogelijk op het dek. Tusschendeks hou-
den zij zich des daags niet op dan met toestemming van 
den schipper.

De zeereis duurt bijna drie weken. Op 9 februari komen ze aan 
in New-York. Dan wacht nog een lange reis over land naar Kan-
waka, vlakbij Lawrence, in de staat Kansas. In de United 
States Census (volkstelling) van 1880 staat Leendert in Kan-
waka vermeld als L. Wey en Martina als Wey-Besemer terwijl 
de dochters Hendrika, Maartje en Maria respectievelijk Risca, 
Mica en Mary heten. In 1880 bestaat de stad Lawrence nog 
maar een kleine dertig jaar. De plaats heeft dan al een zeer 
roerige geschiedenis achter de rug. Maar in 1880 ligt het aan 
een spoorlijn, heeft een stadhuis, zijn er scholen gebouwd en 
neemt het aantal woningen gestaag toe. Op een afstand van 

circa vier mijl westelijk ligt Kanwaka, een zeer kleine plaats 
waar in het jaar waarin Leendert en Martina er arriveren geen 
postkantoor is. Ze gaan bij hun dochter Geertruida en schoon-
zoon Jan Walraven wonen. Voor merchant zal Leendert eerst 
de Engelse taal beter moeten beheersen. Dat zal de reden zijn 
waarom hij in 1880 aan het werk gaat als farmer, net als zijn 
schoonzoon. Landarbeiders zijn in dit gebied van pioniers nu 
eenmaal zeer welkom. Van hun lotgevallen is verder zo goed 
als niets meer te achterhalen. In de Kansas-census van 1895 
worden Martina en Leendert niet meer genoemd. Dat recht-
vaardigt de conclusie dat ze beiden voor dat jaar zijn overle-
den.
In de Lawrence Daily Journal van 12 januari 1894 staat een 
uiterst korte mededeling: Leanderd Wey, aged 63, died yes-
terday at Belvoir of cancer. Lawrence, Kanwaka, Belvoir… de 

plaatsen liggen dicht bij 
elkaar. En wie over de op 
korte afstand van  Belvoir 
gelegen begraafplaats van 
Stull dwaalt, staat opeens 
voor een grafsteen met een 
bekende naam… De woor-
den zijn na ruim een eeuw 
bijna niet meer te lezen.

Ligt Martina hier ook ergens 
begraven? Heeft Amerika 
aan het verlangen naar een 
beter leven kunnen voldoen? 
Ontegenzeglijk een ander 
leven, maar beter?
De onderste regels van 
Leenderts grafsteen zijn zo 

goed als geheel weggesleten. Staat er iets over Martina? 
Husband of… Waarschijnlijk niet. Het lijkt eerder een graf-
schrift, want op de slotregel lezen we toch vrij duidelijk …of  
the  Lord. …the Mercy of the Lord…?14

7. Fragment van de Passagierslijst; Martina reist niet onder de naam Bezemer; haar leeftijd is onjuist. Leendert noemt zich hier merchant (koopman). 
Passagierslijst 0422, archive.org.

8. Stull Cemetery: L. Wey Born 
Oct. 22 1831 Died Jan. 11 1894.
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Hij zal U tot Vader zijn
Een zin die in gouden letters in de hal van het Weeshuis15 aan-
gebracht is. De leesvaardigheid - ik schreef het al eerder - van 
Gijsbert, Henderina en Krijntje is niet groot. Maar als de woor-
den op die veertiende november van het jaar 1848 bij aan-
komst in het weeshuis de dertienjarige Gijsbert wél opgeval-
len zijn, is het de vraag hoeveel troost er van uitgegaan is. Het 
is slechts drie etmalen geleden dat je aan het sterfbed van je 
vader stond en je hebt de kist met het gehuurde doodkleed 
door de buren het huis uit zien dragen in de richting van de 
begraafplaats. Je hebt afscheid moeten nemen van  je oudere 
zussen en je inwonende grootmoeder. Niemand vraagt naar 
jouw mening. Niemand vraagt zich af of dit voor een kind alle-
maal te verwerken is in drie dagen. En in het weeshuis krijgen 
de drie kinderen daar ook geen tijd voor. Gijsbert wordt 
meteen gescheiden van zijn zusjes: hij naar de jongensafde-
ling, zij naar die van de meisjes. 
Hun kleren moeten ze verwisselen voor die van het huis. Want 
zo zijn de regels: Ieder Weeskind, dat in het Gesticht wordt 
opgenomen, zal terstond geheel en volkomen gereinigd en 
van schoone en zuivere kleederen voorzien moeten worden.16 
Dan naar dokter J. Vaders voor de inenting met koepokstof 
wat na eenen regelmatigen afloop alle die verschijnselen 
hebben opgeleverd, die voorbehoeding tegen de kinderziekte 
waarborgen.17 De indrukken van die dag moeten hen over-
spoeld hebben: de kennismaking met leeftijdgenoten; de 
nieuwsgierige blikken (Wie zijn die nieuwe kinderen?); de 
maaltijd, die in stilte plaatsvindt, een maaltijd die ingeklemd 
is tussen twee gebeden, overluid door één der weezen bij 
beurte gedaan18 in bewoordingen die langs hen heen gaan; de 
eerste schoolles en ’s avonds de grote slaapzaal waar ze voor 
hun bed geknield luisteren naar het avondgebed, opnieuw 
door één van de wezen uitgesproken.
 
Heere God grootmagtig albestuurder!
Het is Uwe goedheid dat Gij ons door Uwe aanbiddelijke
Voorzienigheid tot vaderlooze weezen gesteld, ons in dit
huis gebragt en onder zulk een goed opzigt hebt gelieve te 
stellen…

Krijntje krijgt als vijfjarige meteen een ouder weesmeisje toe-
gewezen dat als haar begeleidster zal optreden, een maatre-
gel die bedoeld is om de oudere meisjes meer verantwoorde-
lijkheid te geven. Het is voor Krijntje te hopen dat ze goed met 
het meisje kan opschieten. Alles is nieuw de eerste dagen en 
dan kun je wel iemand gebruiken die je kan vertrouwen.
In de maanden die volgen wennen de twee meisjes langza-
merhand aan de ijzeren regelmaat: op tijd opstaan, gebed, 
wassen, aankleden, maaltijd met gebeden (en zwijgplicht), 
naar school (in het huis, maar ook buiten het huis), dienst doen 
in de keuken, later breien en naaien, catechisatie, op zondag 
de verplichte kerkgang.
School en kerkgang… dat zijn de momenten waarop de deur 
van het weeshuis opengaat en je keurig in de rij de straat op 
gaat. Naar school onder leiding van één van de oudere jon-

gens. Hebben Henderina en Krijntje gegiecheld als in juni 1849 
die begeleider opeens hun broer Gijsbert blijkt te zijn?
Ze weten niet, dat wat ze aan kleding uitgereikt krijgen opge-
schreven wordt in een register: schorten, rokken, mutsen, 
hemden. Wat ze waarschijnlijk wél weten (en ook heel nor-
maal vinden) is het feit dat niet alles nieuw is. Als een kleding-
stuk te klein voor je is, maar het is nog goed, dan kan het weer 
door een ander gedragen worden. Zo krijgen Henderina en 
Krijntje o.m. een schort van meisje Deijl en een feijtel (= een 
morsdoek of een slab) van Truitje Nabers.
Al sinds 1782 worden de schoolprestaties van de kinderen bij-
gehouden: de vorderingen op het gebied van lezen, schrijven, 
rekenen en… het gedrag zijn in cijfers uitgedrukt en als belo-
ning krijgen ze een boekje. Staat der School in het Weeshuis 
der Hervormden staat boven de lijsten geschreven.19

Op school doen de meisjes Bezemer het vrij goed. Niet alle 
lijsten zijn bewaard gebleven. Van Gijsbert vinden we geen 
schoolrapporten. Maar op de overzichten van 14 november 
1859 vinden we zowel Henderina als Krijntje. De 19-jarige Hen-
derina leest zeer goed en schrijft en rekent goed, terwijl ook 
haar gedrag met 4 punten als vrij goed wordt beoordeeld. Ze 
hoort met 21 punten tot de besten en dat betekent een prijs in 
de vorm van het boek Geestelijke Bloemhof.

De drie jaar jongere Krijntje doet het wat minder op alle ter-
reinen. Met een 3 voor gedrag wordt dat nog als vrij wel 
beoordeeld, maar men is kennelijk toch niet geheel tevreden 
met haar. Het totaal van 15 punten levert haar het boek De 
Koning der Dagen op.
Wie ruim anderhalve eeuw later de boekjes bekijkt kan zich 

9. Fragment van de Staat der School met schoolrapport van Henderina, 
1859. Gemeentearchief Schiedam.

10. Fragment van de Staat der School met schoolrapport van Krijntje, 
1859. Gemeentearchief Schiedam.
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geen verheugde en dankbare gezichten voorstellen van de 
jeugdige prijswinnaars. Van de volledige titels zullen huidige 
tieners zeker niet enthousiast worden: De Koning der Dagen, 
of de aardsche zegeningen van den Zondag voor het arbei-
dende gedeelte des volks is een boekje van 76 pagina’s, in 
1856 uitgegeven en dus nog vrij nieuw als Krijntje het ont-
vangt. Geestelijke Bloemhof, waarin de jonge lievelingen des 
Heilands gemakkelijke en aangename onderhoudingen met 
Hem en met zijnen en hunnen hemelschen Vader vinden, 204 
pagina’s en in 1823 voor het eerst uitgegeven. Krijgt Henderi-
na een dikker boekje omdat ze meer 
punten heeft behaald…?
Krijntjes gedrag vormt af en toe een 
probleem. Als jonge tiener wordt ze een 
aantal keren bestraft met zaterdagar-
rest. De aanleiding is o.m. aardappelen 
te dik schillen, traagheid in het leeren 
en ongehoorzaamheid. In april 1858 
blijkt, dat zij en de één jaar jongere 
Keetje Bijl en Geertje Deijl de lessen 
voor de school niet geleerd hebben. De 
straf is voor alledrie een week arrest.20 
Dat betekent dus dat ze de deur niet uit 
mogen. Wellicht heeft Krijntjes gedrag 
te maken met de epilepsie waarvoor ze 
later vroegtijdig uit het huis moet ver-
trekken.

Een paar kousen aangebreijen
Eerste vereiste voor meisjes is het 
huishouden onder de knie te krijgen, 
want de meesten zullen uiteindelijk als 
dienstbode in een gezin gaan werken. 
Daarbij zijn lessen in breien en naaien 
als extra vaardigheid nooit weg. Die les-
sen krijgen Henderina en Krijntje ook. 
Op losse blaadjes staan hun prestaties 
tussen 1858 en 1862 vermeld: broeken, 
kousen, een paar pijpen en vele malen 
een paar kousen aangebreijen fijne.
Wie oud genoeg is gaat overdag in een 
dienstbetrekking werken, slaapt in het 
weeshuis, maar kan na verloop van tijd 
voor dag en nacht aangesteld worden. 
Dat gebeurt zeker als de leeftijd bereikt wordt waarop een 
wees het huis moet verlaten. Dat overkomt zo goed als zeker 
ook Henderina. Ze doet in mei 1861 op 21-jarige leeftijd belij-
denis in de Hervormde kerk. Daarmee zet ze in de ogen van de 
regenten en regentessen al een grote stap naar volwassen-
heid. Waar ze gaat werken en wanneer precies is onduidelijk, 
maar als ze in 1863 met vol uitzet het weeshuis verlaat, heeft 
ze zeer waarschijnlijk een betrekking als dienstbode voor dag 
en nacht. In die betrekking gaat ze op een dag in december 
1865 om half twaalf bij Molen de Walvisch een emmer water 
halen uit de Nieuwe Haven. Ze krijgt de schrik van haar leven 

als ze in het koude water valt. Molenaarsknecht Van Pelt ziet 
het gebeuren en springt geheel gekleed in het water, helpt 
haar op het droge en ziet daardoor zijne menschlievende 
poging met een gunstigen uitslag bekroond.21

Drie jaar later trouwt ze met Leendert van Baarle, een onge-
schoolde arbeider. Ze krijgen twee zoons. Henderina overlijdt 
te Schiedam in 1911; ze woont dan… op de Broersvest vlakbij 
de woning waar ze geboren is. Ook zij lijkt zich niet van de 
 status geringe ingezetene bevrijd te hebben.

Waarschijnlijk zal Krijntje vanwege haar epilepsie niet voor 
een betrekking als dienstbode in aanmerking gekomen zijn. 
De verschijnselen die bij haar kwaal horen zijn kennelijk zo 
hinderlijk dat ze in 1864 uit aanmerking van epileptische 
ongesteldheid het huis moet verlaten. Weliswaar met vol uit-
zet, want ze heeft twee jaar eerder al belijdenis gedaan, maar 
de uitkering van 28 gulden gaat naar haar broer Gijsbert bij 
wie ze in huis wordt geplaatst tot ze meerderjarig is.22

Ze blijft een paar jaar bij haar broer en schoonzus, maar gaat 
later zelfstandig in het Broersveld wonen. 

11. Door Gijsbert Bezemer getekende kwitantie bij de ontvangst van het uitzetbedrag van Krijntje. 
Gemeentearchief Schiedam.

12. Broersveld circa 1900, waar de gracht intussen gedempt is. Collectie auteur.
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Naaister, breister, werkster… zo kan ze als ongehuwde vrouw 
in haar eigen levensonderhoud voorzien tot ze op 77-jarige 
leeftijd in het Sint Jacobsgasthuis wordt opgenomen. Kenne-
lijk heeft ze ook nog wat spaarcenten opzij kunnen leggen, 
want haar eigen bijdrage is 39 gulden per kwartaal. 
Na jarenlang zelfstandig wonen betreedt ze op maandag-
avond 10 januari 1921 voor het eerst de vrouwenslaapzaal van 
het Gasthuis. Dat is de rechter vleugel van het huidige Stede-
lijk Museum. Ongetwijfeld een déjà vu: de lange slaapzaal met 
aan weerskanten een rij bedden roept het beeld op van zes-
tien jaar meisjesslaapzaal in het Weeshuis… Geen sprake van 
enige privacy. Toch moet ze er acht jaar lang een rustige en 
verzorgde oude dag doorgebracht hebben. De visite- en medi-
cijnlijst van de dokter bewijst in ieder geval dat de kwaal 
waarvoor ze uit het weeshuis werd gestuurd goed in de gaten 
wordt gehouden. 
Op 5 december 1928 maakt ze nog een feestelijke avond 
mee  met speculaas, fondant en chocolademelk. Ook werd 
‘s  avonds de projectielantaarn vertoont met een reis door 
België en de Ardennen. Maar twee weken later wordt ze ern-
stig ziek en gaat ze naar de ziekenzaal. Op oudejaarsdag lijkt 
ze even op te knappen, maar op 14 januari overlijdt ze, ruim 85 
jaar oud, ’s morgens om acht uur. Heeft ze zich gerealiseerd 
dat op die dag, exact 81 jaar geleden, haar moeder over-
leed…?23

Ten allen tijde ootmoedig en onderworpen… 
Dat is de slotregel van het gebed dat Gijsbert op de avond van 
de dag van inschrijving, geknield voor zijn bed, één van de 
 jongens hoort uitspreken. Cor Suttorp, beschrijft in 1986 als 
ervaringsdeskundige het leven in het Weeshuis gedurende 
het eerste kwart van de twintigste eeuw. Enerzijds is hij posi-
tief over de goede intenties van de oprichters van het tehuis. 
Anderzijds kijkt hij terug op een omgeving, die eigenlijk lief-
devol had moeten zijn maar die in werkelijkheid een keiharde 
samenleving was met een strenge discipline. In die omgeving 
hebben zij dikwijls met betraande ogen verlangend uitgezien 
naar de dag, dat de deur van het tehuis voor de laatste maal 
achter hen gesloten zou worden. Samen met zijn zusjes 
 Henderina en Krijntje betreedt op 14 november 1848 mijn 
overgrootvader Gijsbert het huis in een periode die nog stren-
ger is dan Cor Suttorp zich kan herinneren.24

Die keiharde samenleving zal hij van nabij meemaken. In die 
eerste weken leert hij het leven van een weeshuisjongen tot 
in  details kennen. ‘s Morgens vroeg, als het nog donker is, 
gewekt worden, meteen je bed uit, wasschen, kammen en 
aankleeden, de bedlakens en dekens ordelijk over de matras 
en het hoofdkussen spreiden. En knielen voor je bed en luiste-
ren naar het bij toerbeurt door één van de jongens afgeraffel-
de ochtendgebed. Daarna lopen ze met elkaar naar beneden. 
Achter hen gaat de deur van de slaapzaal op slot.
Of Gijsbert gewend was op zondag met zijn ouders naar de 
kerk te gaan is onbekend. Vanaf zondag 19 november (zijn eer-
ste zondag in het weeshuis) komt hij er in elk geval elke week. 
Voor de weeshuiskinderen is twee zondagse kerkdiensten in 

de vlakbij gelegen Grote Kerk een verplichting. In de filosofie 
van de regenten moeten de kinderen, in ieder geval geduren-
de de jaren dat ze in het Huis wonen, trouwe kerkgangers wor-
den. Of ze dat nadien ook blijven is de vraag. Die zondag loopt 
Gijsbert in zijn zondagse kleren voor het eerst in de rij naar de 
Grote Kerk, twee aan twee met zijn huisgenoten, met de bin-
nenvader en de tweede suppoost. Daar hebben ze hun eigen 
banken die zeker niet op het beste plekje in het kerkgebouw 
staan. Gedurende de lange en saaie dienst moeten ze zich 
uiteraard keurig gedragen. Of dat die zondag lukt? In ieder 
geval op veel zondagen daarna niet. Net als de anderen, zal 
ook Gijsbert de kerkgang al snel als een uitje zijn gaan 
beschouwen, een welkome onderbreking van de sleur van 
alledag. Dat moet je zoveel mogelijk uitbuiten… Heeft hij het 
als vernederend ervaren dat ze pas de kerk mogen verlaten 
achter de laatsten der overige kerkgangers? Aanvankelijk 
wellicht niet, maar mogelijk wel op oudere leeftijd. Er zullen 
voor hem nog vele zondagen met vele kerkdiensten volgen, 
waarbij met name de Avondmaalsdiensten veel vergen van 
het geduld van de kinderen en hun begeleiders… In 1852 komt 
daarin enige verlichting als de regenten besluiten de wezen 
die nog geen belijdenis hebben gedaan toe te staan na afloop 
van de eerste tafel25 de kerk te verlaten.

Een brave wees…
Gijsbert wordt een maand na opname in het weeshuis veer-
tien jaar. Dat is de leeftijd waarop veel van zijn huisgenoten 
overdag overgaan tot het beroep of bedrijf, hetwelk zij zich 
met goedvinden van Regenten, of deze voor hen, gekozen 
hebben.26 De avonduren worden dan gebruikt om lessen te 
volgen, in Gijsberts tijd gegeven door de binnenvader Van 
Werkhoven die tevens onderwijzer is. Waarschijnlijk wordt 
Gijsbert eerst nog een wat langere gewenningsperiode 
gegund en heeft hij werkzaamheden in het huis verricht. Dat 
hij als een betrouwbare bewoner van het huis wordt gezien 
bewijst wellicht de opdracht die hij in juni 1849 van de regen-
ten krijgt. Op dat moment is de wees B. de Vrij als kleermaker 
te Delfshaven gaan werken. Zijn taak om kinderen naar school 
te brengen moet nu door een ander vervuld worden. In zijne 
plaats, begeleide de Jongeling G. Bezemer nu de kinderen na- 
en van de StadsSchool.27 Vier keer per dag met een rij kinde-
ren over de Hoogstraat; twee aan twee, jongen naast jongen 
en meisje naast meisje (wellicht één van zijn zusjes…). En 
vooral ordelijk en rustig, want ook aan de buitenwacht moet 
getoond worden dat in het Weeshuis orde en tucht prioriteit 
hebben. Zo lijkt Gijsbert een oppassende jongen die zich 
heeft aangepast aan de situatie. In het Strafboek komt hij 
niet voor en in de tien jaar waarin hij in het huis verblijft, hoeft 
hij geen enkele keer bij de regenten en regentessen op het 
matje te komen. Van de bevoegdheid van de binnenvader de 
wezen te straffen met afzondering, huisarrest of onthouding 
van spijs voor één maaltijd28 hoeft deze met betrekking tot 
Gijsbert geen gebruik te maken. Om zich heen ziet hij overi-
gens slechte voorbeelden genoeg. Met het niet altijd tactvol-
le optreden van de in de zomer van 1848 nieuw aangestelde 

   Gens Nostra 2022 – Jaargang 77 nummer 2  –  97 Terug naar inhoud



binnenvader W.C. van Werkhoven lopen de spanningen in het 
huis soms hoog op. 

Een keiharde samenleving
In januari 1849, als Gijsbert nog maar twee maanden in het 
weeshuis is, ontstaat er grote onenigheid tussen Van Werk-
hoven en enkele oudere jongens en meisjes. Met verbazing 
(en misschien ook wel met bewondering voor hun moed) moe-
ten Gijsbert en zijn leeftijdgenoten gezien hebben hoe ze het 
gezag durven te weerstaan. Uiteraard denkt de binnenvader 
daar anders over.
Het gedrag der Weezen en vooral dat der oudsten zoo wel 
meisjes als jongens laat zeer veel te wenschen overig. Of de 
geest des tijds het medebrengt wil de ondergeteekende niet 
beslissen; maar zeker is het dat er onder hen een geest van 
ongehoorzaamheid en verzet heerschende is, welke op de 
jongere niet anders dan allernadeeligst werkt en moet wer-
ken. Het is eene onderlinge zamenspanning tegen het 
bestaande Reglement hetwelk hun verbiedt naar eigen lust 
en zin in het Gesticht, dat zij als hun eigendom beschouwen, 
en alles wat zij daarin genieten een moet noemen, te leven; en 
durven het spreekwoord: eendragt maakt magt, met zeggen 
en doen, toe te passen.
Zo begint Van Werkhoven op 12 februari 1849 zijn maandelijk-
se verslag aan de regenten.29 De aanleiding voor deze ont-
boezeming is het gedrag van de wees Ad (= Arie) van der Most 
die wegens onbetamelijk gedrag gestraft is met onthouding 
van vleesch en spek. Zes jongens hebben hem vervolgens een 
deel van hun eigen portie gegeven, waarop de binnenvader 
ook hen met onthouding van spek heeft gestraft. Ze staan 
tegen hem op als wilde beesten en beklagen zich bij één van 
de regenten. Intussen bemoeien de meisjes zich ermee. In 
nogal cynische bewoordingen noemt Van Werkhoven Marga-
retha Kalkman die haren zeer geliefden en teder beminden 
Arie v.d. Most in zijne laatste ziekte (?) den raad gegeven 
heeft, van den blanken boterham niet aan te nemen dien de 
vader hem liet of zou laten presenteren. Bij de keukenmoeder 
spreekt ze dreigende taal en schreeuwt ze dat het een schan-
de is dat Arie geen spek of vlees krijgt. De binnenvader 
bestraft dat vervolgens met arrest. Dat het vraagteken bij de 
ziekte van Arie terecht is bewijst het feit dat hij uit zijn bed 
komt, de poortjongen door het portaal schopt, hem de sleutel 
ontfutselt en één van zijn vrienden een broodje laat halen. De 
daarop volgende zaterdagmorgen, als Arie door de dokter 
beter is verklaard en iedereen aan de ontbijttafel zit, begin-
nen Arie en Margaretha aan hun offensief tegen de binnen-
vader. Als eerste Arie, die laat merken het reglement van het 
huis te kennen…
…met te zeggen dat het schande was dat de ondergeteeken-
de hem brood liet vreten dat 8 dagen oud was, dat hij hem in 
zijne ziekte niet te vreten gegeven had en dat hij ten minste 
drie maal op eenen dag bij hem had moeten komen vragen 
hoe hij het maakte en of hij ook iets noodig had en wat dies 
meer zij; de tweede door met hem in te stemmen en twist te 
maken met de andere meisjes die zulk een gedrag afkeurden. 

Des middags was het aan tafel duidelijk zigtbaar dat de 
geest des opstands was aangeblazen; evenwel ik wist de ont-
vlamming te voorkomen.
De brutaliteiten gaan die dag door, maar als Arie de binnen-
vader een goed pak slaag belooft grijpt één van de regenten 
in en legt Arie arrest op, dat hij schreeuwend en met een stok 
slaand ondergaat. Het is duidelijk… de strenge maatregelen 
verergeren de situatie en verhogen de weerstand bij de 
betrokkenen. Aan het slot van zijn verslag blijkt echter dat 
Van Werkhoven zijn gezag alleen met harde maatregelen 
denkt te kunnen herstellen.
De ondergeteekende heeft van het oogenblik af dat hij zijnen 
post aanvaardde met alle hem ten dienste staande middelen 
op het verstand en hart der weezen trachten te werken doch 
hij moet tot zijn leedwezen betuigen dat alle zijne pogingen 
schipbreuk hebben geleden. (…) Velen willen slechts naar hun 
eigen zin en lust leven en allen die hen daarin hinderlijk zijn 
beschouwen zij als hunnen vijand en haten zij als de pest. Zij 
beschouwen het Huis als een rijk kosthuis waarvan zij zoo 
veel trachten te halen als zij maar kunnen en niet als een 
gesticht van weldadigheid.
Wat nu dien geest van verzet, die ook wel zamenspanning en 
opruijing tegen alle wettige verordeningen kan genoemd wor-
den, betreft, deze kan mijns inziens niet weggenomen maar 
wel onderdrukt worden en dat wel door opsluiting, doch dan 
zullen er politie agenten noodig zijn.
Een gesticht van weldadigheid… zo ziet de binnenvader (en 
hij niet alleen) het weeshuis. Dankbare en onderdanige meis-
jes en jongens wil hij zien en als ze opstandig zijn dan moet de 
politie er maar aan te pas komen…

Op ’t werk gesteld
Ruim acht maanden heeft Gijsbert op de Lange Achterweg 
doorgebracht als hij op 6 augustus 1849 bij Baas Graamans, 
Mr Smid, op ’t werk komt tegen gewoone Conditiën. Het 
weekloon is 30 cent en gaat elk jaar met circa 7,5 cent per 
week omhoog. Dat loon krijgen de regenten uitbetaald. Voor 
de exploitatie van het huis zijn die bedragen een druppel op 
een gloeiende plaat. Maar de morele waarde van het principe 
achten zij belangrijker: zo kunnen de wezen iets terugbetalen 
voor de verzorging die ze in het weeshuis genieten… 
Elke week wordt door de binnenvader nauwkeurig aangete-

13. Advertentie Graamans  Schiedamsche Courant, 17.9.1847. 
 Krantenbank Delpher/KB.

   Gens Nostra 2022 – Jaargang 77 nummer 2  –  98 Terug naar inhoud



kend wat de wezen die buiten het huis werken verdiend heb-
ben. De bazen betalen dat één keer in de twee jaar aan de 
weesvaders uit. Uit die stipte notering is op te maken dat 
Gijsbert in 1849 totaal ƒ6,30 verdient (van augustus tot 
december), ƒ15,60 in 1850 en ƒ19,20 in 1851. In die tweeënhalf 
jaar verzuimt hij geen enkele keer. In 1852 is hij in maart en in 
mei enkele dagen ziek en in januari 1855 vier dagen. Dat is 
nadelig voor het huis, want die dagen worden door de bazen in 
mindering gebracht op het weekloon! Toch moeten de regen-
ten tevreden geweest zijn met hem: in een periode van negen 

jaar, tussen augustus 1849 en februari 1858 (als hij het huis 
verlaat) is Gijsbert negen dagen ziek… een gemiddeld ziekte-
verzuim van één dag per jaar… Daarmee heeft hij ƒ387,90 
terugbetaald…30

En zo loopt Gijsbert ’s morgens vroeg over de Hoogstraat en 
via het Broersveld naar de Lange Kerkstraat, waar bij de 
Eilandsche brug Baas Graamans zijn werkplaats heeft. Lange 
dagen worden het, want ’s avonds moeten er nog lessen 
gevolgd worden en de verplichte catechisatie.

14. Fragment Boek van Gelden verdiend door jongelingen uit en ten voordeele van het Hervormde Weeshuis te Schiedam. Gemeentearchief Schiedam.

15. De Eilandsche brug ligt circa 1893 tegenover het Broersveld over het water dat dan nog de Lange Kerkstraat in tweeën deelt. Collectie auteur.
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Bijna vier jaar werkt Gijsbert bij Baas Graamans. Dan wordt hij 
door de smid ontslagen wegens verandering van beroep. 
Mogelijk staat het ontslag in verband met het feit dat Graam-
ans het bedrijf heeft overgedaan aan zijn broer. Via o.m. Smid 
Brinkhorst in de Kethelstraat komt hij op enig moment bij 
Smid Van der Tas in de Boterstraat terecht. Daar moet hard 
gewerkt worden. Maar soms gaan de eisen van een baas ook 
de dames en heren regenten te ver. Tijdens hun vergadering 
van 11 november 1854 bespreken zij een verzoek van Van der 
Tas om Gijsbert ’s nachts te laten doorwerken omdat het zeer 
druk is in het bedrijf. Het antwoord is afwijzend. Maar ze wil-
len de smid wel enigszins tegemoet komen en daarom beslui-
ten ze aan den Wees Bezemer te veroorloven dat hij geduren-
de den tijd der veelvuldige bezigheden bij zijnen meester des 
morgens te vier ure naar zijn werk te gaan. Doch niet des 
nachts te blijven werken zoo als verzocht was.31

Voor het werk in de smederij heeft Gijsbert gemiddeld één 
keer per twee jaar een nieuw werkpak nodig. En eigen gereed-
schap. Dat wordt gekocht bij IJzerwinkel Post & Co aan de 
Korte Dam, die in maart 1851 een rekening stuurt voor de leve-
ring van een duimstok, een handschroef, een veerpasser en 
steekpasser ten gebruike van G. Bezemer. Voor het aankoop-
bedrag van ƒ5,60 zou Gijsbert - als hij het zou moeten terug-
betalen - een maand moeten werken…
Intussen gaat het met zijn schoolvorderingen in de ogen van 
de binnenvader niet zo goed. Van Werkhoven doet in januari 
1852 aan de regenten het voorstel een viertal jongens, waar-
onder Gijsbert en Pieter van der Velden, bijsonder onderwijs 
in het lezen te geven, uit hoofde van de uiterst geringe vorde-
ringen, welke zij in weerwil van hunnen leeftijd, gemaakt 
 hadden. Een grotere tegenstelling dan tussen Gijsbert en 
 Pieter is nauwelijks denkbaar. Gijsbert, die keurig op de paad-
jes loopt die de weeshuisregenten hebben uitgestippeld en 
naast hem in dezelfde leesgroep de anderhalf jaar oudere 
Pieter: werkverzuim (de sigarenmaker waar hij werkt zit nogal 
eens vergeefs op hem te wachten), diefstal, grove nalatig-
heid… allemaal overtredingen waarvoor hij diverse keren op 
het matje moet komen bij de regenten. Van straffen trekt hij 
zich weinig aan: de zondagen waarop hij huisarrest heeft gaat 
hij gewoon uit en zelfs opsluiting kan hem niet tot inkeer 
brengen. Hij wordt in het najaar naar het Opvoedingsgesticht 
in Montfoort gestuurd. De extra leeslessen moeten een kwel-

ling voor hem geweest zijn. Maar wellicht ook voor de andere 
jongens en niet te vergeten… voor binnenvader en onderwij-
zer Van Werkhoven… De vraag is hoeveel de leesvaardigheid 
van de jongens verbeterd is. Met de bijbel als voornaamste 
oefenstof zal de waarschijnlijk toch al niet bijster hoge moti-
vatie niet zijn toegenomen.
In het voorjaar van 1855 - Gijsbert is intussen twintig jaar - 
vertrekt binnenvader Van Werkhoven na enkele aanvaringen 
met het personeel en de regenten. Na hem wordt Hendrik 
C. Horstman in die functie benoemd. Dat brengt al snel veran-
deringen met zich mee. Hij is vooruitstrevender dan zijn voor-
ganger en in zijn houding ten opzichte van met name de oude-
re weeskinderen toont hij meer tact. Twee weken na zijn 
aanstelling weet hij de oudere jongens al aan zich te binden 
door hen toe te staan ’s avonds langer buiten het huis te 
 verblijven. Hij geeft hen ook meer verantwoordelijkheid door 
hen bij toerbeurt als opzigters op de slaapkamer aan te stel-
len. En de meisjes die in de keuken werken kunnen per jaar op 
ƒ50 rekenen om onderling te verdelen. Maar als Horstman 
voorstelt elk kind een kastje met sleutel te geven om de 
schaarse eigendommen in op te bergen gaat dat de dames en 
heren regenten en regentessen te ver. Maar kennelijk weet de 
binnenvader zijn standpunt goed te verdedigen, want later 
wordt het idee toch uitgevoerd. De sfeer in het huis verbetert 
aanzienlijk want in de ‘Horstman-periode’ blijven grote con-
flicten en problemen uit.

Goed en ijverig gedrag
Gijsbert profiteert er niet zo lang van: begin april 1855 ver-
trekt hij uit het huis om aan de nationale militie te voldoen. 
Die tijd brengt hij door bij de 4e Compagnie van het 4e Batal-
jon dat deel uitmaakt van het 2e Regiment Infanterie. In de 
bewaard gebleven documenten wordt van de garnizoens-
plaats geen melding gemaakt. Zijn signalement is uiterst 
summier en kan op duizenden infanteristen uit zijn tijd van 
toepassing zijn. Gijsbert is (omgerekend naar de huidige 
maten) één meter en 57,6 cm lang. Hij heeft een ovaal gezicht 
en blauw-grijze ogen. De kin is rond en neus en mond zijn 
gewoon, of in de taal van die tijd ordinair. Haar en wenkbrau-
wen zijn donkerbruin en bijzondere merktekenen heeft hij 
niet.
De vijftien maanden Nationale Militie verlopen zonder proble-
men. In juli 1856 ligt bij de regenten een verklaring op tafel van 
de Commandant van Gijsberts compagnie houdende dat hij 
gedurende zijn verblijf in dienst zich goed en ijverig heeft 
gedragen en geen straffen hem zijn opgelegd behoeven te 
worden. Ook als militair is Gijsbert kennelijk een oppassende 
en gehoorzame jongen geweest. De regenten besluiten om 
hem weder in het gesticht op te nemen. 
Dat gebeurt op dinsdag 15 juli 1856 en wellicht nog diezelfde 
dag stapt hij de werkplaats van Smidsbaas Van der Tas weer 
binnen. Alsof hij niet weg geweest is… In plaats van ƒ1,50 
gaat hij nu echter ƒ2,10 verdienen.
Nog anderhalf jaar… dan wordt hij drieentwintig. Voor de 
regenten is hij dan meerderjarig en zal hij het huis moeten 

16. Toestemming om ’s morgens vroeg naar het werk te gaan. Gemeente-
archief  Schiedam.
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 verlaten. Maar als het november wordt van het jaar 1857, Gijs-
bert negen jaar in het Huis heeft doorgebracht en 12 decem-
ber nadert - zijn verjaardag en mogelijke vertrekdatum - ligt 
er een onzekere toekomst voor hem. En niet alleen voor hem. 
De slechts één maand oudere Cornelis Goedvolk heeft het-
zelfde probleem: Hoe en waar kan ik zelfstandig buiten het 
Huis een bestaan opbouwen? Waarschijnlijk moeten we van-
uit die vraag het uitstel verklaren dat de regenten de beide 
jongens in hun vergadering van 9 november gunnen: Den Wee-
zen  Cornelis Goedvolk en Gijsbert Bezemer te veroorloven 
dat zij niettegenstaande hunne eerstdaags verschijnende 
meerderjarigheid tot 1e Maart aanstaande in het Gesticht 
verblijven.
Bereidt hij zich dan al voor op het doen van belijdenis? En 
heeft hij dan al een relatie met dienstbode Jannetje Drop-
pert? In ieder geval wél drie maanden later als de vertrekda-
tum dichterbij komt. Dan is de vrijage van de anders zo brave 
Gijsbert al flink uit de hand gelopen… De consequenties zul-
len pas over enkele maanden duidelijk worden…
Vrijdag 26 februari gebruiken Gijsbert en Cornelis hun laatste 
warme middagmaaltijd in het Weeshuis: aardappelen, zuur-
kool en spek.32 Nog één nacht op de slaapzaal. De volgende 
dag, zaterdag 27 februari, volgt het afscheid… van de bewo-
ners en van de binnenmoeder en -vader en… het in ontvangst 
nemen van de uitzet: een bijbel en ƒ32. Hoewel dat alleen voor 
Cees Goedvolk telt. Die heeft belijdenis gedaan en heeft bij 
vertrek recht op de volledige uitzet. Gijsbert is nog geen lid-
maat van de kerk en dus (!) krijgt hij slechts de helft mee. De 
andere helft zal hij ontvangen als hij belijdenis heeft gedaan… 
Een nogal merkwaardige stok achter de deur. Kleding hebben 
de beide jongens waarschijnlijk al in de weken ervoor ontvan-
gen.

En dan staan ze buiten op de Lange Achterweg. Achter hen 
gaat de deur dicht. Voor het eerst op eigen benen, voor het 
eerst vrij om te gaan waarheen ze willen. Voor het eerst… 
voor Gijsbert na ruim negen, voor Cees na ruim veertien 
jaar… Een nieuwe levensfase met een nog onbekend verhaal 
ligt voor hen.

Fragment Genealogie
De voorvaders en -moeders van mijn betovergrootvader 
 Hendrik Bezemer met de familienaam Bes/zemer zijn tot 
 circa 1365 te traceren. Tussen 1400 en 1700 wordt twee keer 
de familienaam overgenomen van de moeder. In die tijd 
niet  ongebruikelijk.33 Uitgebreide genealogische gegevens 
beschreef ik – vaak zonder het persoonlijke verhaal – in eer-
dere publicaties.34 Hier wordt volstaan met de beknopte 
gegevens vanaf Claesje Ariens Besemer die met man en 
 kinderen in 1645 vanuit Rotterdam naar Schiedam verhuist. 

I. (VIII)35 Claesje Ariens (Adriaens) Besemer, geboren Capelle 
a/d IJssel circa 1612, overleden Schiedam circa 3 september 
1663, trouwt na 6 november 1632 Pleun Cornelisz, geboren 
circa 1613, zalmvisser, overleden Schiedam circa 19 april 1692, 
zoon van Cornelis Pleune.
Uit dit huwelijk:

II. (IX) Arij Pleune Besemer, geboren circa 1640, zalmvisser, 
overleden Schiedam 24 september 1722, trouwt (onder-
trouwt) Schiedam 27 november 1666 Jaepge Pleune, gedoopt 
Schiedam 30 augustus 1645, overleden Schiedam 14 maart 
1710, dochter van Pleun Pieterss.
Uit dit huwelijk:

III. (X) Jan Arents Besemer, geboren circa 1685, zalmvisser, 
‘hooftman’ van het St. Pietersgilde, overleden Schiedam 9 juni 
1749, trouwt Schiedam 16 mei 1712 Maertje Arents van der 
Vlies, gedoopt Schiedam 29 mei 1691, overleden Schiedam 4 
maart 1766, dochter van Ary Jacobse van der Vlies en Lena 
Pieters.
Uit dit huwelijk:

IV. (XI) Leendert Janse Besemer, gedoopt Schiedam 22 
december 1719, (waarschijnlijk) zalmvisser, overleden Schie-
dam 13 mei 1791, trouwt Schiedam 12 mei 1745 Trijntje Bosse-
laar, gedoopt Schiedam 16 juli 1717, overleden Schiedam 12 mei 
1777, dochter van Ary Bosselaar en Lena Maartensse van Wie-
ringen.
Uit dit huwelijk:

V. (XII) Ary Besemer, gedoopt Schiedam, 27 maart 1757, 
bootsman aan de stadskraan, overleden Schiedam 19 januari 
1808, trouwt Schiedam 6 augustus 1780 Anna (Johanna) Wou-
terlood, gedoopt Schiedam 9 september 1759, klein kraam-
ster, overleden Schiedam 3 juni 1800, dochter van Gijsbert 
Wouterlood en Kaatje Valee.
Uit dit huwelijk:

VI. (XIII) Gijsbert Besemer, gedoopt Schiedam 15 februari 
1784, molenaarsknecht, overleden Schiedam 13 augustus 
1838, trouwt Schiedam 17 april 1803 Martijntje de Jel, gedoopt 
Schiedam 5 september 1779, overleden Schiedam 17 oktober 
1859, dochter van Hendrik de Jel en Krijntje van Santen.
Uit dit huwelijk:

17. Aantekening waaruit blijkt dat Gijsbert op 16 februari 1858 vier 
hemden voor zijn uitzet krijgt uitgereikt. Gemeentearchief Schiedam.
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VII. (XIV) Hendrik Bezemer, geboren Schiedam 18 mei 1806, 
molenaarsknecht, overleden Schiedam 11 november 1848, 
trouwt Schiedam 28 mei 1829 Maria Hofland, geboren Schie-
dam 6 maart 1807, naaister, overleden Schiedam 14 januari 
1848, dochter van Jan Hofland en Maria Borst.
Uit dit huwelijk:
1.  Martina, geboren Schiedam 24 maart 1829, dienstbode, 

naaister, overleden USA tussen 1880 en 1895, trouwt 
Schiedam 6 juli 1853 Leendert Wey, geboren Schiedam 22 
oktober 1831, molenaar, farmer, overleden Belvoir Kansas 
USA 11 januari 1894, zoon van Bastiaan Wey en Geertrui 
Timmermans.

2.  Maria, geboren Schiedam 2 januari 1832, overleden Schie-
dam 23 augustus 1916, trouwt Rotterdam 3 december 
1862 Jan Vrijland, werkman, geboren Schiedam 9 mei 
1832, overleden Schiedam 17 juni 1898, zoon van Jan Vrij-
land en Johanna van Donk.

3.  Gijsbert36, geboren Schiedam 12 december 1834, smid, 
loodgieter, overleden Schiedam 15 juli 1910, trouwt Schie-
dam 27 oktober 1858 Jannetje Droppert, geboren Delft 21 
augustus 1833, dienstbode, overleden Utrecht 13 mei 1914, 
dochter van Arij Droppert en Jannetje Engel.

4.  Henderina, geboren Schiedam 25 februari 1840, dienst-
bode, overleden Schiedam 26 januari 1911, trouwt Schie-
dam 15 juli 1868 Leendert van Baarle, arbeider, geboren 
Schiedam 23 april 1838, overleden Schiedam 16 februari 

1919, weduwnaar van Pieternella Johanna Willebrorda de 
Jongh, zoon van Arij van Baarle en Arentje van den Tempel.

5.  Krijntje, geboren Schiedam 5 maart 1843, overleden 
Schiedam 14 januari 1929.
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‘Weeshuis der hervormden’ met onder meer ‘Resolutiën van Regenten’, 
‘Stam- en strafboeken’, ‘Verslagen van de Binnenregent’, en diverse ‘Registers’.

16 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 581 Reglement 
dd 28.7.1848, art. 64.

17 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 471 ‘Diverse 
losse stukken’.

18 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 581 Reglement 
dd 28.7.1848, art. 89.

19 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 557 
 ‘Schoolrapporten 1859-1892’.

20 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 581 ‘Brieven, 
strafboek, losse stukken 1843-1874’.

21 Schiedamsche Courant, dd 18.12.1865.
22 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 468 

‘Stamboek weeskinderen 1816-1874’ en inv. nr. 74 ‘Bijlagen Resoluties 
1856-1874’.

23 Gemeentearchief Schiedam, ‘Archief Sint Jacobsgasthuis’, inv. nr. 26 ‘Dagboek 
binnenregent’, inv. nr. 57 ‘Medicamenten 1915-1930’, inv. nr. 58 ‘Register van 
verpleegden 1916-1930’.

24 Suttorp, blz. 5.
25 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 66 dd 16.2.1852 

‘Resolutiën van Regenten 1849-1860’.
26 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 581 Reglement 

dd 28.7.1848, art. 72.
27 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 66 dd 11.6.1849 

‘Resolutiën van Regenten 1849-1860’.
28 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 581 Reglement 

dd 28.7.1848, art. 16.
29 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 555 ‘Verslagen 

van de binnenregent 1848-1906’.
30 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 508 

‘Kinderwinstboek 1829-1859’.
31 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 66 dd 

18.11.1854 ‘Resolutiën van Regenten 1849-1860’.
32 Gemeentearchief Schiedam, ‘Weeshuis der Hervormden’, inv. nr. 556 

‘Spijslijsten 1852-1913’.
33 Bijlsma, blz. 88.
34 Zie ‘Besemer/Bezemer, een Schiedams geslacht’ in Gens Nostra 1988 nr. 6, blz. 

221; ‘Deze gehele brave familie, een Schiedams geslacht Bes/zemer’, Blaricum 
1988; ‘Altijd weer brood op de plank’, Castricum 2013.

35 Tussen haakjes zijn de generatienummers geplaatst van de volledige 
genealogie.

36 Na Gijsbert volgen tot in de eenentwintigste eeuw nog vijf generaties.
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REDACTIE

Gepensioneerde Militairen te Putten uit 
Zeeland
Vervolg van Gens Nostra 2021, jaargang 76, nummer 6 pag. 369

Bassens, Philippe Jacques
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 22 juli 1814   
overleden Ommerschans 22 juli 1883
(zoon van Bassens, Emanuel Jacobus en 
Tilleman, Joanna Theresia)
militair register Putten: II 263, 
van Utrecht 6-11-1871, naar Barneveld  
7-1-1875.
 
Beheijdt, Karel
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 18 september 1825 
overleden Harderwijk 10 januari 1876
(zoon van Beheijdt, Abraham en de 
Peval, Louwrina Pieternella)
militair register Putten: II 290, van 
 Harderwijk 31-12-1872, en terug 17-10-1873.
 
Bewier, Johannes 
Gepensioneerd militair
geboren Vlissingen 8 december 1851  
overleden Middelburg 28 mei 1914
(zoon van Bewier, Hendrik Johannes en 
de Keijser, Johanna)
militair register Putten: III 215, van Har-
derwijk 17-10-1879, en terug 14-1-1880.
trouwt Middelburg 3 november 1882
de Munck, Pieternella Maria
geboren Groede 1 juli 1861  
overleden Rotterdam 13 januari 1907
(dochter van de Munck, Cornelis en 
 Cornelis, Adriana)
 
Bruggeman, Cornelis
Gepensioneerd militair
geborenTerneuzen 17 juli 1815 
overleden na 1867
(zoon van Bruggeman, Laurus en 
Rijkwel, Sara)
militair register Putten: II 157, van 
 Harderwijk 13-4-1867.

 
Cats, Mozes Levie
Gepensioneerd militair, sigarenmaker
geboren Gouda 6 februari 1844     
overleden Terneuzen 29 april 1897
(zoon van Cats, Levij Jacob en Staviereld, 
Johanna)
militair register Putten: III 442, van 
 Gouda 13-10-1884, en weer terug  
19-1-1885.
trouwt Gouda 20 januari 1892
Goedhart, Dirkje
geboren Langerak 21 januari 1862     
overleden Delft  8 september 1936
(dochter van Goedhart, Abraham en Bos, 
Lijsje)
 
Dierx, Jacob
Gepensioneerd militair
geboren Hoofdplaat 13 januari 1867   
overleden Nijmegen 25 februari 1940
(zoon van Dierx Jan, Jacob en de Ruijs-
scher, Catharina)
militair register Putten: V D 24, van 
 Arnhem 29-10-1925, naar IJzendijke 25-1-
1926; V D 29, van Leiden 26-4-1928, naar 
Leiden 23-10-1928; V D 34, van Apeldoorn 
10-3-1930, naar Apeldoorn 6-2-1931.
trouwt Schoondijke 17 maart 1904
gescheiden Middelburg 25 juni 1924
Moelaert, Dina Suzanna
geboren Schoondijke 1 oktober 1882  
overleden Schoondijke 20 februari 1932
(dochter van Moelaert, Cornelis en 
Eggel, Rachel)
 
Fermont Eugenius Eduardus
Gepensioneerd militair
geboren Koewacht 2 oktober 1875  
overleden Utrecht 17 maart 1920
(zoon van Fermont, Adolphus Constanti-
nus Fidelis Amandus en Bastelier, 
 Philomena)

militair register Putten: IV F 28, van 
 Arnhem, Bronbeek 2-5-1913, naar 
 Terneuzen 29-9-1917.
 
Gerritse, Jozua
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 23 april 1851     
overleden Putten 15 januari 1916
(zoon van Gerritse, Jan Pieter en Oranje, 
Cornelia)
militair register Putten: IV G 38 ingeko-
men van Ede d.d. 15-4-1905, vertrokken 
naar Arnhem d.d. 01-01-1908; IV G 44, 
terug in Putten d.d. 28-4-1908, vertrok-
ken naar Bronbeek d.d. 16-5-1913; IV G 59, 
ingekomen van Arnhem d.d. 28-7-1914.
trouwt Vlissingen 28 november 1883
Boxman, Jacoba
geboren Vlissingen 1860   
overleden Rotterdam 2 juni 1934
(dochter van Boxman, Cornelis en 
Huvers, Maria)
 
Huijs, Joseph
Gepensioneerd militair
geboren Thielt, België 10 oktober 1848 
overleden na 1883
(zoon van Huijs, Leo en de Caesteker, 
Francisca)
militair register Putten: III 240, van 
 Harderwijk 10-6-1880, naar Sluis  
15-10-1880; van Sas van Gent naar 
 Barneveld  
19-5-1883; van Barneveld naar Middel-
burg 25-8-1883.
trouwt Sluis 27 juli 1881
van de Velde, Bernardina
geboren Sluis 25 april 1860    
overleden na 1883
(dochter van van de Velde, Johannes 
Franciscus en Volleman, Sophia 
 Petronella)
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Janse, Jacobus Isaac Johannes
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 27 oktober 1851  
overleden na 1917
(zoon van Janse, Jacobus Marinus en 
Andriessen, Susanna Elisabeth)
militair register Putten: IV J 21, van 
Apeldoorn 29-10-1910, naar Apeldoorn 
27-1-1912; IV J 28, van Arnhem, Bronbeek 
30-9-1914, en terug 31-12-1917.
 
Janssen, Hendrik
Gepensioneerd militair, broodbakker
geboren Den Helder 1 december 1861 
overleden Arnhem 3 juni 1938
(zoon van Janssen, Johannes Balthasar 
en van Es, Helena)
militair register Putten IV J 11, van 
Amsterdam 14-5-1900; V J 3 en 4, van 
Schoten 2-11-1926, naar Middelburg 
20-11-1927. (Heeft zich aldaar niet geves-
tigd, echtgenote woont te Middelburg).
trouwt (1) Den Helder 18 februari 1897
Hen, Jannetje
geboren Den Helder 15 maart 1870  
geboren Krommenie 18 juli 1915
(dochter van Hen, Aldert en Boon, 
 Jannetje)
trouwt (2) Middelburg 27 april 1917
Jongepier, Sara
geboren Vrouwenpolder 1868 
overleden Middelburg 26 november 1948
(dochter van Jongepier, Gerrit en de 
 Rijcke, Catharina)
 
Kennemans, Martinus
Gepensioneerd militair
geboren Breda 29 september 1797 
overleden Breda 28 april 1877
(zoon van Kennemans, Petrus en van 
Nieten, Elisabetha)
militair register Putten: I 118, van Leiden 
6-7-1859, naar ?  29-8-1859; I 124, van 
Harderwijk 6-9-1859.
trouwt Breda 16 april 1820
Rohrer, Johanna Gerardina
geboren Middelburg 6 februari 1796 
overleden na 1861, vóór 1877
(dochter van Rohrer, Joseph en van 
 Mullem, Jacoba)
 

Ketner, Pieter
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 29 april 1849 
overleden na 1907
(zoon van Ketner, Philippus en Arends, 
Maria Elisabeth)
militair register Putten: IV K 72, van Norg, 
Veenhuizen 10-6-1907, naar Arnhem, 
Bronbeek 1-10-1907.
 
Kramer, Cornelis
Gepensioneerd militair, fuselier O.I.L.
geboren Hoorn 9 januari 1862  
overleden Deventer 24 november 1944
(zoon van Kramer, Arie en Kieftenburg, 
Grietje)
militair register Putten: IV K 21, van Haar-
lem 24-1-1898, terug 17-6-1898; IV K 35, 
van Haarlem 19-1-1901, terug 20-4-1901; 
IV K 44, van Haarlem 9-11-1901,  
terug 5-4-1902.
trouwt Haarlem 13 juli 1898
Baaij, Johanna
geboren Tholen 5 maart 1864 
overleden na 1944
(dochter van Baaij, Jakob Marinus en 
Wagemaker, Cornelia)
 
van Loij, Pieter Johannes
Gepensioneerd militair; sjouwerman
geboren Middelburg 22 juni 1865     
overleden Wijchen 1 december 1933
(zoon van van Loij, Ludovicus en Gastan, 
Izabella Eugenia)
militaire registers Putten: IV L 52, 
 ingekomen van Nijmegen 23-10-1913, 
terug 9-12-1914; IV L 62, ingekomen van 
Ravestein, vertrokken naar Middelburg 
5-4-1917; IV L 68, ingekomen van 
Ravestein 17-7-1918, terug 15-10-1918; IV L 
73, ingekomen van Ravestein 19-10-1920, 
vertrokken naar Utrecht 14-1-1921.
trouwt Middelburg 21 oktober 1908
gescheiden Middelburg 12 maart 1919
Hoogesteger, Martha
geboren ‘s-Gravenpolder 1 januari 1869 
overleden Middelburg 22 oktober 1941
(dochter van Hoogesteger, Jan en 
 Kunder, Cornelia)
 
Mijn, Jacobus
Gepensioneerd militair, kolonist
geboren Middelburg 19 december 1800 
overleden Ommen 16 mei 1866 (zoon van 
Mijn, Abraham en Brinks, Amelia)

militaire registers Putten: I 43, ingekomen 
van Harderwijk 1-6-1854, terug 21-7-1854; 
I 65, ingekomen van Ommerschans  
16-4-1856, naar Garderen 1856; I 168, 
ingekomen van Nijkerk 26-1-1857, naar 
Ligtenbeek, Arnhem maart 1857; II 102, 
van Ommerschans 10-10-1861; III 9, 
van Ommerschans 19-8-1864.
trouwt Zwolle 14 oktober 1852
Veldhuis, Tonia, fruitverkoopster
geboren Heino 29 juli 1807    overleden 
Zwolle 6 januari 1873
(dochter van Veldhuis, Jan en Dikkers, 
Hendrike Teunis)
 
Mossel, Lion
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 28 maart 1854    
overleden  Amsterdam 8 maart 1915
(zoon van Mossel, Meijer Samuel en 
Samehtini, Jetje)
militair register Putten: IV M 34, ingeko-
men van Ede 14-1-1905, naar Ermelo 29-7-
1905; IV M 38, van Harderwijk 31-1-1906, 
naar Aalten 21-4-1906; IV M 58, van Zutp-
hen 21-10-1910, naar Rotterdam 12-10-1911.
 
Pimmelaar Jacobus
Gepensioneerd militair
geboren Zierikzee 8 janauri 1824  
overleden Harderwijk 16 november 1881
(zoon van Pimmelaar, Cornelia)
militair register Putten: III 124, ingeko-
men van Harderwijk 13-10-1877, naar 
 Barneveld 9-7-1878.
trouwt Harderwijk 12 augustus 1868
Beumkes, Judina
geboren Arnhem 25 mei 1846    
overleden Leiden 13 november 1914
(dochter van Beumkes, Herman en  
 Tiemensen, Jacomina)
 
Reijnders, Gerrit
Gepensioneerd militair
geboren Goes 8 mei 1835  
overleden Kloetinge 9 februari 1913
(zoon van Reijnders, Johannes en de 
Smit, Johanna)
militair register Putten: III 208, van 
 Harderwijk 25-9-1879, naar Utrecht  
4-12-1880.
trouwt Kloetinge 2 juli 1896
Roozendaal, Jacoba
geboren Yerseke 17 okrober 1868, 
overleden Kloetinge 25 augustus 1919
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(dochter van Roozendaal, Tobias en 
 Kosten, Adriana)
 
van Soelen, Frederik Constantijn
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 26 mei 1843 
overleden Rotterdam 8 juli 1927
(zoon van van Soelen Nicolaas, Marselis 
en Blaaubeen, Johanna Josina)
militair register Putten: II 240, van Har-
derwijk 14-3-1871, terug 30-11-1871; II 266, 
terug in Putten 13-1-1872, naar Arnhem 
30-5-1872.
 
Stavinga, Jacobus
Gepensioneerd militair
geboren Dokkum 4 mei 1862 
overleden Putten 20 oktober 1928
(zoon van Stavinga, Wisse en Meinders-
ma, Eelkje)
militair register Putten: IV S 38, van 
Amsterdam 26-9-1901, naar Bronbeek 
4-2-1903; IV S 51, van Utrecht 16-10-1903, 
naar Alkmaar 17-10-1911; IV S 116, van 
Amsterdam 3-8-1912; Bev. register: man 
woonde per 28-8-1928 in logement 
Voorthuizerstraat 58.
trouwt (1) Middelburg 12 september 1890
gescheiden (1) Arnhem 19 februari 1902
Abee, Justina Cornelia
geboren Middelburg 1860
(dochter van Abee, Johan Martien en van 
Gennep, Johanna Cornelia Susanna)
trouwt (2) circa 1916?
Withagen, Aleida
geboren Enschede 23 januari 1868 
overleden Putten 28 maart 1924
(dochter van Withagen, Johan en 
 Bokhoeve, Maria)

 
Verstraate, Leijn
Gepensioneerd militair, koopman (1899); 
Indisch soldaat (1921)
geboren Domburg 28 januari 1881  
overleden Rhenen 20 september 1948
(zoon van Verstraate, Willem en Kaland, 
Adriana)
militair register Putten: V V10, van 
Amsterdam 29-8-1923, naar Amsterdam 
9-1-1924; V V24, terug in Putten 9-7-1926, 
naar Rhenen 14-1-1927.
trouwt Nieuw en Sint Joosland 8 novem-
ber 1899
Baurdoux, Maria
geboren Nieuw en Sint Joosland 5 febru-
ari 1877   overleden Middelburg 11 okto-
ber 1917
(dochter van Baurdoux, Jan en Verhage, 
Neeltje)
 
Vinke Jacob
Gepensioneerd militair
geboren Nieuw Joostland 2 oktober 1845 
overleden Middelburg 14 april 1935
(zoon van Vinke, Jacomina)
militair register Putten: III 308, van 
 Arnhem 7-9-1881, naar Arnemuiden  
18-4-1883.
trouwt Arnemuiden 30 januari 1884
van Belzen,Tannetje
geboren Arnemuiden 16 augustus 1854  
overleden Middelburg 18 september 
1923
(dochter van van Belzen, Marinus en 
Grootjans, Catharina)
 

Vioen, Petrus Johannes
Gepensioneerd militair, logementhouder
geboren Hontenisse 27 oktober 1867  
overleden Apeldoorn 24 april 1935
(zoon van Vioen Jan, Francies en 
 Steevens, Anna Catharina)
militair register Putten: V v 23, van 
Amsterdam 20-5-1926, en terug 28-1-1927.
trouwt (1) Hontenisse 16 februari 1895
gescheiden (1) Amsterdam 13 januari 1920
Meersschaert, Mathilda Johanna
geboren Hulst 1879
(dochter van Meersschaert, Petrus 
Franciscus en Kouijzer, Maria)
trouwt (2) Amsterdam 7 juni 1922
gescheiden (2) Amsterdam 19 mei 1924
van den Tol, Aaltje Teuna
geboren Haarlemmermeer 28 oktober 
1881
(dochter van van den Tol, Cornelis Hugo 
en Everse, Willemina)
 
Voets, Jacobus Johannes Antonius
Gepensioneerd militair
geboren Middelburg 18 oktober 1874 
overleden na 1936
(zoon van Voets, Leonardus en Casten-
miller, Theodora Pieternella Johanna)
militair register Putten: V v 17, van 
Amsterdam 7-11-1924, naar ‘s Graven-
hage 7-5-1926. vertrok op 27-4-1927 naar 
Willemstad, Curaçao.
trouwt Curaçao 24 augustus 1904
Broekman, Wilhelmina Maria Sophia
geboren Curaçao 8 april 1874     
overleden Curaçao 18 maart 1936
(dochter van Broekman, Frans Joseph en 
Bakhuis, Maria Geertruida Wilhelmina)
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Willem van Bennekom, ‘Voorzichtig manoeuvreren’. De bezet-
tingsgeschiedenis van het Genootschap Amstelodamum 
1940-1945, Amsterdam 2020; 460 p., ill., geen index. Uitgave 
van het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam, ISBN 
978908293225, informatie via redactie@amstelodamum.nl.
De vraag: hoe overleef ik de oorlog, speelde niet alleen voor 
individuele personen, maar ook voor bedrijven en verenigin-
gen. Hoewel aanvankelijk het gewone leven zo goed en kwaad 
als mogelijk werd voortgezet, werd het draaiende houden van 

de activiteiten steeds moeilijker. 
Dat speelde zeker voor instellin-
gen die zich met bestudering van 
geschiedenis bezig hielden. 
Geschiedenis was bij uitstek een 
van de onderwerpen die gebruikt 
konden worden voor propagan-
da. Het Genootschap Amstel-
odamum was een van de vereni-
gingen die koos voor het 
voort zetten van de activiteiten. 
Wat dat betekende werd al snel 

duidelijk. Er was al spoedig sprake van censuur van de kant 
van de bezetter. Zoals zoveel verenigingen hield Amstel-
odamum een jaarlijkse kroniek bij van de belangrijkste 
gebeurtenissen in de stad. De kroniek over het jaar 1941 werd 
echter niet gedrukt, omdat deze te zeer was aangetast door 
de censuur van de bezetter. Amsterdam moest wachten tot 
het jaar 1948 voordat een kroniek over de jaren 1940-1945 
verscheen. Deze kroniek is in zijn geheel in deze publicatie 
fotografisch herdrukt. Naast de geschiedenis van het 
Genootschap bevat het boek mede daardoor ook de nodige 
informatie over de gebeurtenissen in Amsterdam tijdens en 
vlak na de oorlog. Het is een goed geschreven en informatief 
boek geworden, waarin uitgebreid uit de doeken wordt 
gedaan hoe men gedwongen was te schipperen. De auteur 
heeft een behoorlijk afgewogen beeld geschetst van de 
geschiedenis van het Genootschap gedurende deze periode. 
(HvF)

Harry Dorenbos e.a., Mijn opa, mijn opa! Opa van der Ploeg, 
zijn leven, zijn werk, zijn familie, Barneveld 2019, 242 p., ill.; uit-
gave in eigen beheer, ISBN 978-90-9031907-0, informatie via 
j.eefting@upcmail.nl.
In heel de wereld is er niemand zoals hij… menigeen zal bij het 
zien van de titel van deze uitgave die zin er zonder al te veel 
nadenken aan toe kunnen voegen. De opa waarvan in deze 
publicatie sprake is woonde niet in het bekende rusthuis van 
zuster Clivia, maar heette Pieter van der Ploeg, en werd gebo-
ren in Uitwierde in 1876 en overleed in 1961 in Assen, hij was 
smid en fietsenmaker van beroep. Met zijn vrouw Lam-
mechien Kroon kreeg hij een tiental kinderen, van wie een 
zevental nageslacht had. Als je deze publicatie doorkijkt 

bedenk je dat menig opa jaloers mag zijn. Er zullen niet veel 
kleinkinderen die de moeite nemen een zo mooi uitgevoerd 
boek over hun grootouders te maken. De onder titel luidt ‘zijn 
leven, zijn werk, zijn familie’. En 
daar wordt uitgebreid aandacht 
aan besteed, onder meer aan het 
familiebedrijf dat van een sme-
derij uitgroeide tot bedrijf dat 
zich bezig houdt met onder meer 
centrale verwarming. Het boek 
biedt allerlei wetenswaardighe-
den over de nakomelingen van 
opa en oma van der Ploeg, en 
door de presentatie is het niet 
alleen voor de nazaten interes-
sant, maar vallen ook voor men-
sen die niet tot de directe familiekring behoren interessante 
gegevens te lezen. Het geheel wordt besloten met diverse 
genealogische overzichten, waaronder een parenteel van opa 
en oma van der Ploeg, een genealogie van der Ploeg, en de 
kwartierstaat van de kinderen van der Ploeg. Een interessant 
en mooi uitgevoerd boek. Zoals gezegd: menig opa kan jaloers 
zijn! (HvF)

J.M. van der Esch, Genealogie van het geslacht Van der Esch / 
Van der Es, Papendrecht 2020, losbladig, ongepagineerd, ill., 
index op namen aangehuwden; uitgave in eigen beheer.
In 1963 verscheen van de hand van de heer W. van der Rest uit 
Amsterdam een genealogie Van der Esch / van der Es / van 
der Rest / van de Rest en Van der Est. De samensteller van 

deze uitgave uit 2020 signaleert 
dat er sinds dat jaar veel aange-
vuld kan worden, wat vanzelf-
sprekend beaamd kan worden. 
Er zijn sinds dat jaar nieuwe 
generaties geboren, en door de 
steeds betere toegankelijkheid 
van archieven is het vinden van 
aanvullende gegevens vaak een 
stuk eenvoudiger geworden. Hij 
geeft ook aan dat het voor hem 
ondoenlijk bleek uitgebreid 
onder zoek te doen naar alle 

 varianten van de naam. Hij heeft zicht dan ook beperkt tot de 
varianten Van der Esch en Van der Es. Het resultaat is een 
eenvoudig uitgegeven publicatie, in losbladige vorm. Naast 
een inleiding – die deels is overgenomen uit de uitgave van 
1963 – bestaat deze uitgave uit gezinsbladen waarop de 
gegevens vermeld zijn. De index heeft betrekking op namen 
van aangehuwden; indien men geïnteresseerd is in een speci-
fiek lid van de familie is het vinden een kwestie van de uitgave 
doorbladeren tot de juiste persoon gevonden is. (HvF)

BOEKRECENSIES
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Hens Borkent (eindred.), Historisch Siebengewald. Huizen en 
bewoners vóór 1950, Siebengewald 2018-2020, 4 delen in 
 cassette, 400, 400, 352 en 66 p., ill., index; uitgave van de 
Werkgroep Siebengewalds Archief, informatie via archief@
sevengewalt.nl.
Hebben meer mensen dat? Als ik vind dat een voorouder in 
een bepaalde boerderij heeft gewoond, zou ik graag willen 
weten waar die boerderij nu precies stond, en of hij nog 
steeds bestaat, of je er nog naar toe kunt lopen. De sensatie 
ervaren: hier leefde, werkte en woonde ooit die en die voorou-
der. En ja, in een aantal gevallen is het met veel moeite en 
onderzoek gelukt daar de nodige informatie over terug te vin-
den. En dan kan het zomaar gebeuren dat je een steen uit 
1488 aanraakt waarvan je weet dat die dateert uit de tijd dat 
je voorouder daar leefde. Veel moeite en onderzoek, en het 
kan mooie gegevens opleveren. Maar niet iedereen heeft de 
tijd en gelegenheid een dergelijk onderzoek te doen. En dan is 
het mooi om te ontdekken dat anderen dat zomaar voor jou 
gedaan hebben. Voor geïnteresseerden in de bewoningsge-
schiedenis van Siebengewald is er een fraaie publicatie, in 
vier delen, geleverd in een mooie cassette. Huizen en bewo-
ners vóór 1950. Elk van de delen besteedt aandacht aan een 

ander deel van het dorp. Deel 1 
handelt specifiek over het dorp, 
deel 2 over het deel dat Noord-
west genoemd wordt, en deel 3 
over De Hei of Groote Horst. Het 
vierde deel geeft een namenre-
gister en correcties en aanvullin-
gen. Maar ook de individuele 
delen hebben een naamregister. 
Alle delen zijn overzichtelijk 
ingedeeld, met de gegevens van 
een huis bij elkaar, en ruim geïl-
lustreerd, zowel met foto’s als 
kaartjes. Voor hen die geïnteres-

seerd zijn in de geschiedenis van de huizen en inwoners van 
Siebengewald is dit een mooie en vooral ook nuttige publica-
tie. Je zou wensen dat van iedere gemeente in Nederland een 
soortgelijke uitgave voorhanden is! (HvF)

Willem van Norel, Elburg en omstreken in oorlogstijd  
1940-1945. Herdenkingsboek, 2020, 479 p., ill.; uitgave van de 
Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop, ISBN 978 90 
9032 918 5, informatie via info@arentthoeboecop.nl.
Zowel in 1985 als in 1995 is door de Oudheidkundige Vereni-
ging Arent thoe Boecop aandacht besteed aan de Tweede 
Wereldoorlog. In de inleiding op deze publicatie wordt dan 
ook de vraag beantwoord of dat in 2020 weer moest gebeu-
ren. Het antwoord daarop luidde bevestigend, al was het 
alleen maar omdat er zowel landelijk als provinciaal en 
gemeentelijk het voornemen bestond uitgebreid stil te staan 

bij 75 jaar bevrijding. En als oudheidkundige vereniging kun je 
dan moeilijk achterblijven. En het resultaat mag er zijn! In 
achttien hoofdstukken wordt ingegaan op de gebeurtenissen 
in en rond de gemeente Elburg tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Een belangrijk gegeven bij de totstandkoming van deze 
uitgave was dat dit de laatste keer zou zijn dat de herdenking 
in de aanwezigheid van hen kon plaatsvinden die deze periode 
nog bewust hebben meegemaakt en er zelfs een actieve rol in 
hebben gespeeld. Het bleek mogelijk een aantal van hen te 
vragen hun herinnering aan deze tijd te delen. En dat is 

belangrijk, want naast allerlei 
archiefstukken zijn juist die 
indringende persoonlijke verha-
len boeiend. In het voorwoord 
wordt Jules Schelvis geciteerd: 
“De oudere generatie moet de 
geschiedenis doorgeven aan de 
jongeren.” Dat is ook de tendens 
van het door Jan Terlouw 
geschreven voorwoord. Het 
resultaat mag er zijn, een zeer 
uitgebreid en goed geschreven 
boek. Maar de auteur verzucht: 

“En toch is deze publicatie verre van volledig.” Dat is het 
dilemma voor iedere auteur, wat neem je wel op en wat niet. 
Of je dat moet aanduiden met ‘verre van volledig’, dat weet ik 
niet. Als je de inhoud bekijkt, dan zijn alle onderwerpen aan 
bod gekomen. Van collaboratie tot verzet, van vervolging en 
lijden tot de bevrijding. En dat je dan niet alle gegevens, alle 
feitjes die je ter beschikking hebt op kunt nemen, dan doet 
dat niets af aan de volledigheid. Juist je beperken geeft duide-
lijkheid, en een goed leesbaar verhaal. En daar mankeert het 
in dit boek echt niet aan. En die niet gebruikte gegevens, die 
kunnen vast nog wel op een ander moment gebruikt worden. 
(HvF)

J.M. de Waardt (red.), Om niet te vergeten. Mei 2020. 75 jaar 
Vrijheid, Schiedam 2020; 272 p., ill., geen index. Uitgave van de 
Historische Vereniging Schiedam, geen ISBN, informatie via 
www.sdam.nl.
Ook de stad Schiedam heeft een 
uitgave over de Tweede Wereld-
oorlog. Gekozen is niet voor een 
systematische geschiedschrij-
ving over de stad in deze perio-
de, maar voor een heruitgave van 
al eerder verschenen verhalen. 
Zo is een bont geheel ontstaan 
van onderwerpen die te maken 
hebben met de oorlog in Schie-
dam. De artikelen zijn gegroe-
peerd in een hoofdindeling, 
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 Fascisme, civiele verdediging, mobilisatie; Oorlog, onder-
drukking, onvrijheid; De Hongerwinter; Bevrijding, oorlogs-
leed en herdenken; Boekbesprekingen. In deze laatste groep 
zijn besprekingen opgenomen van eerder verschenen boeken 
over Schiedam en de oorlog. Een bont geheel van losse verha-
len, van verschillende lengte. Hoewel de verhalen al elders 
beschikbaar zijn, zal het door de bundeling naar we hopen 
nieuwe lezers trekken, die op deze manier meer te weten 
komen over de geschiedenis van deze belangrijke periode in 
de geschiedenis. (HvF)

An Wildeman, Riet van Eerden, Johan Steenhuizen, Alie 
Wiegman (red.), Ooggetuigen 1940-1945. Bezetting en bevrij-
ding in woord en beeld, 2020, 236 p., ill.; uitgave van de Histo-
rische Vereniging Bie t Schildt, ISBN 978 9090 3309 90, en 
Johan Steenhuizen, An Wildeman, Riet van Eerden (red.), 
 Sporen van de Tweede Wereldoorlog. Plekken in de Oostelij-
ke Woldstreek om bij stil te staan, 2021, 109 p., ill., met losse 
bijlage: route en locaties; uitgave van de Historische Vereni-
ging Bie t Schildt, ISBN 978 9090 3451 85, informatie via 
info@bietschildt.nl.
Zoals al eerder gesignaleerd heeft het jaar 2020 een hausse 
aan publicaties over de Tweede Wereldoorlog opgeleverd. 
Vreemd en onverwacht is dat natuurlijk niet, dat gebeurt 
regelmatig rond jaren die als herdenkingsjaren kunnen gel-

den. Ook voor de Historische 
Vereniging Bie t Schildt was dit 
jaar aanleiding voor de publica-
tie van een paar publicaties. Bie t 
Schildt is de historische vereni-
ging voor de dorpen Hellum, Sid-
deburen, Steendam en Tjuchem, 
en de publicaties handelen dan 
ook voornamelijk over gebeurte-
nissen in die omgeving. Het boek 
Ooggetuigen is een meer klas-
siek overzicht van de periode, 
met hoofdstukken als Alledaags 

leven, Arbeitseinsatz, Onderduiken en Bevrijding en Herden-
kingen. Vanzelfsprekend komt ook een van de meer indrin-
gende onderwerpen ruim aan bod: de Jodenvervolging. Daarin 
komen de families Bollegraaf, Lezer en Pels uitgebreid ter 
sprake. Maar ook andere persoonlijke verhalen, zoals dat van 
Willem Suk, bijgenaamd ‘de Zwarte Duivel’, en verzetsman 
Reint Dijkema vinden in dit boek hun plaats. Tien pagina’s zijn 
gewijd aan een overzicht van de oorlogsslachtoffers, meestal 
met een portret van de betrokkene.
De tweede publicatie Sporen van de Tweede Wereldoorlog 
geeft een overzicht van de locaties die te maken hebben met 
de oorlogsgeschiedenis. In totaal worden negenenveertig 
locaties besproken, met nog een tweetal hoofdstukken die 
informatie rond de oorlog in de genoemde plaatsen bieden. 
Als losse bijlage is een route gegeven, aan de hand waarvan 
alle locaties bezocht kunnen worden. (HvF)

J.M.G. Leune, Uitwijk in De Heen; geschiedenis van een 
opmerkelijke boerderij, Hoofddorp 2021, 124 p., ill., index; uit-
gave in eigen beheer, ISBN 9789085484936, informatie via 
www.hanleune.nl.
Deze laatst verschenen publicatie van Han Leune behandelt 
de geschiedenis van een boerderij, gelegen in De Heen onder 
Steenbergen. De Uitwijk is tegenwoordig een pannenkoeken-
restaurant, maar zoals uit de titel blijkt is het van oorsprong 
een boerderij. De polder De Heen werd in 1610 bedijkt, en het 
huis moet tussen 1618 en 1658 
ontstaan zijn. De naam Uitwijk 
dateert echter van later, ver-
moedelijk uit het begin van de 
negentiende eeuw. Het verhaal 
behandelt voor een groot deel 
de eigendom van het complex, 
wat vaak verschilt van de bewo-
ning. Zeker boerenbedrijven 
waren vaak in bezit als geldbe-
legging en werd het bedrijf door 
een pachter gevoerd. Dat is 
zeker ook hier het geval. Er zijn 
daarom meer gegevens te vin-
den over de eigenaren dan de pachters. Naast de eigendom 
wordt ook aandacht besteed aan het agrarisch bedrijf. In de 
bijlagen wordt een aantal akten onder de aandacht gebracht, 
en enkele meer genealogische overzichten. Bijlage 7 geeft 
gegevens over Jan Adriaensz Hollander en zijn gezin, bijlage 8 
gegevens over de pachtersfamilie Geluk en in bijlage 9 een 
stamreeks Van Nieuwenhuijzen.

B.C.J. van Velthoven, De Zierikzeese familie Van Velthoven, 
Leiden 2021, 156 p., ill., en De Zierikzeese familie Van Veltho-
ven in oude foto’s, Leiden 2021, ongepagineerd, ill.; uitgave in 
eigen beheer.
Vaak ben ik op weg naar het busstation langs de R.K. begraaf-
plaats in Zierikzee gelopen, maar nooit ben ik het hek doorge-
gaan. Dan was me zeker opgevallen dat de familie Van Veltho-
ven daar vele malen vermeld wordt, een feit dat in de inleiding 
wordt gememoreerd. Hoewel de titel de plaatsnaam Zierik-
zee vermeldt is daar niet de oorsprong van de familie, want de 
familie komt oorspronkelijk uit Brabant, en die eerste genera-
ties zijn in dit boek niet vermeld. De genealogie begint met 
Govert van Velthoven die in 1779 
geboren is in Hooge Zwaluwe en 
gedoopt in Made. Over hem gaat 
het eerste hoofdstuk, gevolgd 
door een korte inleiding over de 
geschiedenis van Zierikzee. Ver-
volgens worden de gegevens van 
diverse familieleden in een eigen 
hoofdstuk behandeld. Over elk 
van de gezinnen komen we veel 
te weten over hun leven en wer-
ken. De uitgave is mooi en over-
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zichtelijk uitgevoerd, met relevante illustraties. Familiefoto’s 
horen daar niet bij, maar dat heeft een reden, want die worden 
in het tweede deel van de genealogie gepresenteerd. Dat 
heeft aan de ene kant een klein nadeel, omdat je beide delen 
naast elkaar moet houden als je het gezicht bij het verhaal 
wilt zien. Wel komt het de kwaliteit van de afgedrukte foto’s 
ten goede, omdat die haarscherp op speciaal papier zijn afge-
drukt. (HvF)

Rina van der Aart en Thea Faas, De Groot. Een boerenfamilie 
in Rijnland, 2021, 428 p., ill.; uitgave in eigen beheer, informatie 
via quiram@ziggo.nl.
Dit boek mag zeker een bijzondere uitgave worden genoemd, 
want niet alleen is het een gedegen uitgevoerde publicatie, 
het is ook meer dan de titel aangeeft. Het hoofdbestanddeel 
is inderdaad een overzicht van een boerenfamilie De Groot 
uit Rijnland, al moet de lezer geen genealogie verwachten, 
maar een uitgebreide stamreeks. In de inleiding meldt de 
auteur “Niet alleen onze voorvaderen De Groot zijn belangrijk 
voor deze familiegeschiedenis, maar ook onze voormoeders, 
de vrouwen met wie ze getrouwd waren.” Vervolgens geeft zij 
aan welke belangrijke rol een vrouw op een boerderij speelde, 
wat we natuurlijk eenvoudig ook van toepassing kunnen ver-

klaren op alle vrou-
wen die het in offici-
ele bronnen vaak 
met ‘zonder beroep’ 
moesten doen. Het 
lijkt me duidelijk dat 
veel van die vrouwen 
zonder beroep min-
stens net zo hard 
hebben gewerkt als 

hun echtgenoten. Voor het boek heeft die belangrijke rol van 
de vrouw een gevolg gehad, omdat er ook veel aandacht is 
besteed aan deze vrouwen en hun familie. Het boek heeft 
geen index, maar dat wordt voor een deel opgevangen door 
een duidelijk schematisch overzicht aan het begin, zowel van 
de familie De Groot van vaderskant, als van de families van de 
voormoeders. Familienamen van deze voorouders zijn: 
Ammerlaan, Braasem, de Bruijn, Droogh, van der Geest, 
Heijdra, Nagtegaal, van der Poel, van Rijn, van Schie, van 
Steijn, Westerhoven en van der Zon. Iedere generatie in de 
familie De Groot heeft een eigen hoofdstuk, waarin breed 
wordt ingegaan op het wel en wee. Hetzelfde geldt voor iede-
re familie van moederszijde, waarbij van iedere echtgenote 
De Groot zowel de familie van de vader als van de moeder 
wordt behandeld. Het boek is rijk geïllustreerd en geeft zoals 
al aangegeven veel bijzonderheden. Of ik zelf gekozen zou 
hebben voor een uitgave in oblong formaat is de vraag, maar 
dat heeft dan weer wel een voordeel voor de breedte van de 
kolommen, waardoor de leesbaarheid van de tekst beter 
wordt. Het is een zaak van voorkeur en het doet niets af aan 
het totaal van de uitgave. (HvF)

Bert van Beek, De Lange & Kunis. Twee Noord-Hollandse 
geslachten, 2021, 476 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
ISBN 978 90 8860 1743, informatie via bert.vanbeek@xs4all.
nl.
Bij deze uitgave krijgt men beslist meer dan de titel misschien 
doet vermoeden. Het boek valt namelijk uiteen in vier delen 
(de algemene inleiding niet meegerekend). Op pagina 25 
begint de genealogie De Lange, een rooms-katholieke familie 
uit de Beemster. Stamvader is Eldert Jacobsz, geboren rond 
1694, in 1721 bootsman op de walvisvaarder de Jonge Franci-
na. Op pagina 109 begint de genealogie Kunis. Deze familie 
stamt uit Warmenhuizen in Noord-Holland, en de auteur legt 
duidelijk uit welke problemen dat heeft opgeleverd. Hoewel 
de familie qua aantal leden klein is gebleven, was het vinden 

van de samenhang in de familie 
moeilijk. Dat vond zijn oorzaak in 
het feit dat veel essentiële bron-
nen niet of incompleet bewaard 
zijn gebleven. Een praktijkvoor-
beeld van de problemen die de 
genealogische onderzoeker 
tegen kan komen. Op pagina 201 
begint de kwartierstaat De Lan-
ge-Kunis. Deze vangt aan met de 
kwartiernummers 2 en 3, de 
schoonouders van de samenstel-
ler. Dat heeft alles te maken met 

de keuze om nog levende familieleden niet te vermelden. Dat 
is ook toegepast op de beide genealogieën. Problematisch 
hoeft dat niet te zijn, geïnteresseerden zullen zonder al te 
veel problemen aan kunnen sluiten bij de geboden informatie. 
De kwartierstaat wordt niet geheel uitgewerkt, zo stopt het 
kwartier Brederode in generatie 18 bij Walraven van Bredero-
de, overleden in 1369. Maar problematisch is dat niet, die 
familie is elders zeer uitgebreid beschreven. Het vierde en 
laatste deel begint op pagina 389 en is getiteld ‘Bijlagen’. 
Hierin heeft de auteur diverse onderwerpen behandeld, die 
weliswaar verband hebben met de overige onderdelen, maar 
die daar niet altijd hun plaats konden vinden. Genealogisch 
interessant zijn de volgende bijlagen: Geslacht Droog, Trijntje 
Quast, familie Smit-Nieuweboer en Eefje van Zanten, een 
genealogische puzzel. Naast zeer informatief kan de uitgave 
ook gelden als een mooi uitgegeven boek. De vele illustraties 
in kleur maken het tot een aantrekkelijk geheel. (HvF)

Floris A. de Groot, Verborgen verleden van de Groot-de Heer. 
Kwartierstaat 25 generaties. 1000 jaar Familiegeschiedenis, 
2021, 570 p., ill., index; uitgave in eigen beheer.
Het signaleren van een kwartierstaat blijft een probleem. En 
naarmate die kwartierstaat zich over meer dan 10 generaties 
gaat uitstrekken wordt het er niet eenvoudiger op. Het is 
natuurlijk ondoenlijk om alle familienamen te signaleren, 
waardoor het voor potentieel geïnteresseerden moeilijk 
wordt om te bepalen of ze nu wel of niet naar dit boek moeten 
kijken. Deze kwartierstaat geeft het al aan: 25 generaties, en 
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zo’n 1000 jaar familiegeschiede-
nis. Dat komt voornamelijk door 
de vele vorstenkwartieren die 
deze kwartierstaat bevat. Die 
gegevens kun je op veel plaatsen 
vinden, en het belang van deze 
publicatie zal dan ook eerder lig-
gen in de eerdere periode. Inte-
ressant voor mij is de naam Uit-
hol, want de schoonmoeder van 
mijn broer droeg die naam. Is het 
familie? Dat ga ik vast een keer 
uitzoeken. Veel van de voorouders komen uit de huidige pro-
vincie Zuid-Holland, en tussendoor worden interessante ver-
halen verteld. De omschrijving van Willem Anthonie de Groot, 
van 1908-1918 burgemeester van Marken, was interessant. 
Een bijzondere man, door de auteur als excentriek wordt 
gekarakteriseerd, naar mijn mening een eufemisme. Een 
ander verhaal gaat in op het verschijnsel dijkdoorbraak, ver-
gezeld van een mooie prent die dat uitbeeldt; zeker een van 
de gevaren waar onze voorouders steeds rekening moesten 
houden. Op pagina 279 wordt de lezer geconfronteerd met 
een plaatje met onderschrift ‘Onthoofding’, met daarop een 
geknielde man, een hakblok en de beul met een zwaard. De 
toelichting vermeldt het wedervaren van voorouder Jacob 
Bastiaans Boonstoppel uit Polsbroek, die in 1652 veroordeeld 
werd om ‘gedecapiteerd te worden, metten swaerde datter 
den doodt navolgt’. Het zal je voorvader maar zijn! Een mooi 
uitgevoerde publicatie, ruim voorzien van illustraties die het 
geheel een levendig uiterlijk geven. (HvF)

C.M. Hogenstijn, Aan de rand van de Stad. De stadsvrijheid 
van Deventer, Hilversum 2021, 136 p., ill.; uitgave Uitgeverij 
Verloren, ISBN 9789087049133, informatie via www.verloren.nl.
Het nieuwste boek van de Deventer stadshistoricus C.M. 
Hogenstijn handelt over de stads vrijheid van Deventer. Zie je 
de stad als de bebouwing binnen de wallen en muren, dan heb 

je het niet over de gehele macht 
in invloed van een stad. Die ging 
vaak veel verder dan alleen het 
gebied dat ommuurd was. Veel 
steden hadden een gebied bui-
ten de muren dat ook door de 
stadsregering werd bestuurd. Zo 
behoorde bij de Zeeuwse stad 
Tholen een groot poldergebied 
ten westen van de stad, maar er 
waren ook andere vormen moge-
lijk. Zo was het stads bestuur van 
Amsterdam eigenaar van diver-

se ambachtsheerlijkheden, dus ‘heer’ van die ambachten, 
waarmee het op die manier tot ver buiten de stedelijke muren 
invloed uit kon oefenen. Dat was bij Deventer niet anders. In 
zeventien hoofdstukken wordt uiteengezet waaruit de stads-
vrijheid van Deventer bestond, en welke gevolgen dat in de 

loop van de tijd heeft gehad. Lag de oorsprong in de middel-
eeuwen, met het begin van de Bataafs-Franse periode veran-
derde het bestuurlijke landschap en raakten steden een deel 
van de macht kwijt, zo ook Deventer. In de loop van de negen-
tiende eeuw verdween het begrip stadsvrijheid geheel uit het 
Deventer geheugen. De auteur heeft het met dit informatieve 
en plezierig geschreven boekje weer uit de vergetelheid 
gehaald. (HvF)

Cobi Klein, Peter Los en Peter Post, Mannen van gewicht. De 
machinistenfamilie Post uit Doetinchem met voorouders uit 
Tiel, 2021, 446 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, ISBN 
9789090337012, informatie via posttiel@gmail.com.
De verhalen in deze publicatie zijn gekoppeld aan opa en opoe 
Post (Adrianus Johannes Post en Mina Stunnenberg), een 
echtpaar dat trouwde in 1891 en dat een groot gezin kreeg. 
Hoewel ze door het werk van opa Post in Doetinchem terecht  
kwamen, waren beiden afkomstig uit Tiel. Aan de hand van 
archief onderzoek en familieverhalen wordt een beeld 
geschetst van het leven van opa en opoe Post, hun nakomelin-
gen en hun voorouders. Vooral in het gedeelte dat de verhalen 
vertelt van de nazaten zit veel interessant materiaal. Immers, 
als niemand haar of zijn herinneringen opschrijft, dan sterven 
die herinneringen. En dat vind ik persoonlijk jammer. Het zijn 
meestal niet verhalen die de wereld op haar grondvesten lie-
ten schudden. Maar ze vertellen 
wel iets over het persoonlijke 
leven van mensen die we op den 
duur verder alleen maar kennen 
uit droge formele stukken, zoals 
akten van de burgerlijke stand. 
We weten dat ze geleefd heb-
ben, maar onder welke omstan-
digheden ze leefden is al veel 
moeilijker te achterhalen, laat 
staan hoe ze zelf over hun leven 
oordeelden. We kunnen daarom 
een lering nemen aan deze publi-
catie: laat de familieleden vertellen over hun leven! Aardig 
detail: de Amerika deskundige Willem Post is een van de 
nazaten van opa en opoe. Blijkbaar was het feit dat de oudst 
gevonden voorvader Johannes Post, in 1696 in Tiel getrouwd 
met Gijsbertje van der Heijden, niet uit Tiel afkomstig is. De 
naam Post kwam er al eerder voor, dus is altijd aangenomen 
dat de familie zeker uit Tiel afkomstig was. Nu is de ene Jan 
Bakker niet noodzakelijkerwijs verwant aan de andere Jan 
Bakker, en ook de naam Post zal op verschillende plaatsen in 
verschillende perioden ontstaan zijn. Getoond wordt de 
afbeelding van de betreffende akte, waar Johannes wordt 
aangeduid als “j.m. van Meuwen, alhier woonagtig”. Waar komt 
hij nu vandaan, de een leest Meuwen, de ander Mouwen. Daar 
wordt een beetje over getwist. We kunnen de familie uit de 
droom helpen, Mouwen staat er beslist niet, de tweede letter 
is duidelijk een e. Zie de diverse letters o op dezelfde pagina, 
en vergelijk ook met de letter e die ook vele malen op de 
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afbeelding is terug te vinden. Onderzoek in Meeuwen leverde 
vooralsnog niets op, maar wie weet wat er in de toekomst nog 
gevonden wordt. (HvF)

Aat Oosterbroek, Kwartierstaat Trientje Swaving, 2021, 90 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer.
In een keurig verzorgde uitgave worden hier de voorouders 
van Trientje Swaving (* Groningen 24-5-1893, † Velp 9-12-
2002) gepresenteerd; bij haar overlijden op de leeftijd van 
109½ jaar was zij de vierde in de rij van oudste inwoners van 
Nederland. Per generatie worden de gegevens van de voorou-
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GERARD J. VAN GURP EN MARNIX VAN GURP

In het eerste deel van dit artikel beschreven we dat 
onze familie terug te voeren is tot Jan Cornelisse 
van Gurp, die in 1749 in Stad aan het Haringvliet 
trouwde. Zijn ouders hebben we niet gevonden.

1. Detail uit Brabantiae Ducatus, door Willem 
Blaeu (1631). Het Noorden is rechts. Op deze 
kaart vindt men van West naar Oost: De Stad, 
Out Beijerland, De Lange Strate, Tilborch.

Het doel van verder onderzoek is dus het vinden van een Cor-
nelis van Gurp, vader van Jan Cornelisse. Deze zou gerefor-
meerd moeten zijn, geboren voor 1705 en gehuwd voor 1725. 
Bij de zoektocht naar een weg uit de impasse in Stad a/h 
Haringvliet kwamen wij op een lijst van families in de Langs-
traat.1 Daaruit blijkt dat omstreeks 1580 een zekere Hendrick 
Laureijs van Gorp uit Tilburg zich in ‘s Grevelduin-Capelle had 
gevestigd. Hij kocht en verkocht onroerend goed aldaar, voor 
een deel namens zijn Tilburgse vader Laureijs Hendricks van 
Gorp, die gehuwd was met Geertruijt Wouter Jan Daniels.2 De 
contacten tussen de familie Van Gorp en de Langstraat blij-
ken ook uit het feit dat er uit Capelle kinderen werden uitbe-
steed bij Laureijs Hendricks, vermoedelijk om een vak te 
leren, zoals dat gebruikelijk was3. Voorts blijkt uit een akte in 
Capelle dat Henrick Laureijs getrouwd was met Mary 
Adriaens Roothals, dochter van een heemraad in Capelle.4 
Dat Hendrick in Capelle was gaan wonen klopt ook met het 
feit dat hij na 1575 niet meer voorkwam in de Tilburgse set-
tersboekjes waarin verslag werd gedaan van belastingbeta-
lingen.5

Er werd sinds 1580 ook een lijst van Tilburgers bijgehouden 
die zich elders gevestigd hadden wegens de ‘troublen’. Met 

Een missing link (2): 
De protestantse familie Van Gorp  

uit ’s Grevelduin-Capelle en   
Oud-Beijerland
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Van Capelle naar Oud-Beijerland
Hendrick Laureijse van Gorp
Hendrick stond ook bekend onder het alias Wesser.19 Volgens 
het Middelnederlands woordenboek is wessen hetzelfde als 
wassen.20 Dit is: met was behandelen. Wellicht was Hendrick 
schoenmaker en duidt dit op de behandeling van leer om het 
waterdicht te maken. Over Hendrick is na 1604 niets meer 
gevonden. Hij is voor 1615 overleden en zijn vrouw Mary 
omstreeks 1622.21 Hendrick en Mary hadden drie kinderen: 
Sebastiaen, Pieter en Maaiken, die allen in Capelle woonden. 
Zij bleken te behoren tot de Gereformeerde Kerk aldaar die 
omstreeks 1595 was gevormd en waar sinds 1610 een predi-
kant was aangesteld.22 In doop- en huwelijksregisters en in 
kerkenraadsverslagen staan zij te boek als Van Geurp.23 
Sebastiaen huwde in 1614 Gerardje Peter Gerits en overleed 
in 1622.24 Pieter, die schoenmaker was en ook als alias Wesser 
had, huwde in 1615 Geertruyt Jacobs Coomans, na haar overlij-
den Lysken Peters in 1623 en Neeltje Goverts in 1625. Maai-
ken huwde Adriaen Willems Cam. Zij overleed voor 1622.

Pieter Hendricks van Gorp
Pieter was een vooraanstaand man in Capelles samenleving. 
Hij kocht in 1614, nog voor hij getrouwd was, een huis van 1700 
gulden, dat vijf jaar later afbetaald was.25 Hij fungeerde vaak 
als voogd over weeskinderen, was als Heilige-Geestmeester 
belast met armenzorg.26 Hij was ook van tijd tot tijd diaken en 
later ouderling.27

In 1628 verhuurde Pieter een kamer aan Jan Adams van Pop-
pel.28 Deze bezat onroerend goed in Tilburg dat hij enkele 
jaren later van de hand deed.29 Jan van Poppel huwde in 1626 
in Poppel Maeyken Jacobs Cooman, waardoor hij Pieters zwa-
ger werd: hun echtgenotes waren zusters. In sommige akten 
dragen zijn kinderen de naam Van Gorp.30 Kennelijk was Jan 
van Poppel een zoon van Adam Laureijs van Gorp en vestigde 
ook hij zich in Capelle, waar hij aanvankelijk Van Poppel werd 
genoemd omdat hij daarvandaan kwam. In 1640 was hij borge-
meester en in 1648 kerkmeester te Capelle.31

Pieter Hendricks had drie zonen, Govert, Henrick en Corstiaen, 
van wie er twee gehuwd waren en nageslacht verwierven.32

Govert (geboren 1627), schoenmaker, geboren in Capelle, 
trouwde in 1654 met een vrouw uit Oud-Beijerland en bleef in 
Capelle wonen. Zij hadden vijf kinderen, waarvan twee zonen, 
die beiden tijdens de kindertijd zijn overleden.
Henrick (geboren 1644), schoenmaker, had vijf zonen, van drie 
daarvan is nageslacht gevonden. Hij huwde een vrouw uit 
Oud-Beijerland, waar hij ook woonachtig was.33 De drie 
betreffende zonen zijn: Cornelis (trouwt 1676), Jacob (trouwt 
1682) en Adrianus (trouwt 1690). Cornelis en Adrianus vestig-
den zich in Oud-Beijerland, waar zij omstreeks 1680 ook 
getrouwd zijn. Jacob ging naar Overflakkee, waar hij in Den 
Bommel en later te Ooltgensplaat woonde.34 Cornelis was 

die troebelen werden de oorlogsomstandigheden bedoeld 
waardoor Brabant onveilig was. Hierin wordt verslag gedaan 
van geïnde belastingen over onroerende goederen van hen 
die uit Tilburg gevlucht waren6. Dat betrof een aanzienlijk 
aantal personen.
Spaanse en Staatse troepen en huurlingen plunderden, 
moordden en brandschatten dorpen en steden gedurende 
vele jaren. Hoe de situatie in Brabant was, werd treffend 
weergegeven door een Tilburgse burgemeester. Voorin het 
boek met zijn financiële verantwoording schreef hij in 1587: 
‘Alle hooft is quellende ende alle hart is treurende, u lant is 
verwoest, u steden sijn verbrant met den vure, met haet ende 
met nijt, u lantschappen verslijnden voor u die vreemden ende 
het wort verwoest met een viantelijcke bederffenisse’. Het is 
een tekst van de Bijbelse profeet Jesaja.7

Dit wordt ook duidelijk uit gegevens in rekeningen van borge-
meesters die van tijd tot tijd gedwongen werden milities van 
onderdak, goederen en geld te voorzien.8 In de rekening van 
burgemeester Laureijs Hendricks van Gorp in 1577/1578 kan 
men lezen dat hij een vaandrig en luitenant onder bedreiging 
geld moest afstaan.9 In 1582 en 1583 voorzagen vermogende 
Tilburgers, waaronder ook Laureijs, het dorpsbestuur van 
geld, ondermeer om milities hooi, stro en haver en paarden te 
verstrekken en om de grote schade van plunderingen te beta-
len.10 Het dorpsbestuur verkocht soms ook landerijen om de 
schade en het onderhoud van doortrekkende ruiters en solda-
ten te kunnen dragen.11

De oorlogshandelingen richtten in de gehele Meierij grote 
schade aan en leidden tot een sterke ontvolking.  Deze was 
niet alleen het gevolg van emigratie, maar inwoners kwamen 
ook om door de oorlog, honger en ziekten.

Volgens Adriaenssen zou de bevolking van de Meierij in de 
periode 1572-1609 met twee derde zijn afgenomen.12 Blijk-
baar heeft Hendrick zich in veiligheid gebracht in de Langs-
traat, dat destijds tot Holland behoorde en waar het rustiger 
was, al was het ook daar niet veilig.13 In de lijst van inwoners 
van Capelle uit 1599 vindt men de vermelding van Hendrick 
Laureijs met zeven personen. Dat betekent vijf kinderen of 
inwonend personeel.14

Hendrick had een jongere broer Adam die tot 1590 bij zijn 
vader in de Tilburgse wijk Rijdt woonde.15 Adam vertrok tus-
sen 1590 en 1595 uit Tilburg en vestigde zich te Poppel, waar 
hij twee zonen (Laureijs en Jan) en twee dochters (Gijsken en 
Magdalena) kreeg.16 Nadat Laureijs Hendrickse in 1602 over-
leden was, verkocht Hendrick zijn Tilburgse erfdeel aan 
Adam.17 Adam overleed omstreeks 1630.
Het voorgeslacht van hun vader Laureijs is te traceren tot de 
veertiende eeuw, toen Wouter van Gorp als leenman van de 
hertog van Brabant in gehucht Gorp bij Hilvarenbeek woon-
de.18
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2. Begin van de parenteel van 
Laureijs Hendrickse van Gorp uit 
Tilburg.

chirurgijn, ook schepen en kerkmeester. Adrianus was 
schoenmaker. Geen van deze huwelijken heeft een Cornelis 
voortgebracht.

Jan Adams van Gorp/van Poppel
Jan Adams, die in paarden handelde, vestigde zich in Capel-
le.35 Hij is ook borgemeester geweest.36 Laureijs Adams van 
Gorp, de broer van Jan, is in Poppel blijven wonen, waar hij 
schepen werd.37 Jan en Maeyke kregen zes zonen en een 
dochter.38 Van de zonen bereikten drie de volwassenheid: 
Adam (geboren 1635), Arie (geboren 1640) en Jacob ( geboren 
na 1643). Zij zijn geregistreerd met de naam Van Gorp. De kin-
deren van Jacob zijn allen jonggestorven.
Na een verblijf in Dordrecht zijn Adam (1635-…) en Arie 
(1640-1680) ook in Oud-Beijerland gaan wonen, waar zij ook 
trouwden respectievelijk in 1661 en 1665.39

Arie werd er schepen.40 Hij had vier zonen en twee dochters. 
Er is geen kleinzoon met de naam Cornelis gevonden. Adam 
had drie zonen, waarvan alleen bij zijn zoon Jan (1661-1723) 
nakomelingen zijn gevonden. Jan was schepen, diaken en 
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voor in het lidmatenregister van de gereformeerde kerk te 
Oud-Beijerland, noch in het begraafregister. Hierin ontbreken 
overigens wel inschrijvingen van 1688 tot 1692, zodat niet 
bewezen is dat Cornelis volwassen is geworden. Mocht hij zijn 
blijven leven, dan is hij blijkbaar op jeugdige leeftijd uit 
Oud-Beijerland vertrokken.

Andere mogelijkheden
Omdat het niet zeker is dat genoemde Cornelis Jans van 
Gorp, die in 1689 in Oud-Beijerland is geboren, de vader is van 

ouderling te Oud-Beijerland.41 Hij huwde in 1682 en kreeg, 
behalve jonggestorven kinderen, twee zonen: Adam (1684-
1743) en Cornelis (geboren 1689).42 Adam werd schepen, dia-
ken en kerkmeester te Oud-Beijerland. Hij overleed zonder 
nakomelingen.  
Cornelis Jans van Gorp, geboren 1689 en gereformeerd 
gedoopt, zou de vader van Jan Cornelisse van Gurp geweest 
kunnen zijn.43 Hij was de enige Cornelis van Gorp uit de twee 
protestantse families Van Gorp in Oud-Beijerland. Er zijn ech-
ter geen verdere gegevens van hem gevonden. Hij komt niet  

3. Parenteel van Hendrick Laureijs van Gorp die zich in 1580 in de 
Langstraat vestigde.
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Jan Cornelisse van Gurp uit Stad aan het Haringvliet, hebben 
wij onze zoektocht verder verbreed. Er zijn twee andere 
 Cornelissen gevonden die ook gereformeerd waren, maar van 
wie het niet zo waarschijnlijk is dat zij de gezochte Cornelis 
waren.
1.  Cornelis Corstiaense van Gorp leefde van 1705 tot 1730 als 

de enige zoon van de gereformeerde Corstiaen Cornelisse 
van Gorp (zoon van Cornelis Hendrickse, chirurgijn in 
Oud-Beijerland) en Anna van der Plaats.44 Hij woonde in 
Schiedam, maar overleed jong, zonder gehuwd te zijn en 
zonder dat kinderen van hen bekend zijn.

2.  Cornelis Teijssen van Gorp was één van de zonen van een 
gereformeerde Mathijs van Gorp uit Almkerk. Hij trad op 
als getuige in 1697 (als Cornelis M. van Geurp)45 en trouw-
de in 1713 met Neeltje Jongerius te Almkerk. Hij overleed 
omstreeks 1714 in Almkerk zonder dat kinderen van hen 
bekend zijn.46

Het is dus niet mogelijk dat een van deze twee Cornelissen de 
vader van Jan Cornelisse van Gurp geweest is. Blijft dus over 
de mogelijkheid dat dit Cornelis Jan van Gorp uit Oud Beijer-
land is geweest. Wij hebben dit echter niet overtuigend kun-
nen bewijzen, zodat dit een ‘missing link’ is.

Migratie
De familie Van Gorp die op de Zuid-Hollandse eilanden 
terecht is gekomen is herhaaldelijk gemigreerd. Er waren con-
tacten tussen Tilburg en Capelle in de Langstraat. Vandaar 
kon men over water naar Dordrecht, Oud-Beijerland en het 
eiland Overflakkee. Het vertrek van Hendrick Laureijs van 
Gorp omstreeks 1580 uit Tilburg naar Capelle in het toenmali-
ge Holland hebben wij hierboven toegeschreven aan de oor-
logstoestand in Brabant. Gezinnen verhuisden vaak ook in 
verband met beschikbare werkgelegenheid.

Het belangrijkste middel van bestaan in de Langstraat was de 
turfwinning.47 De turf werd vooral verhandeld via Dordrecht 
en Rotterdam via drukbevaren handelsroutes. Tijdens de 
zeventiende eeuw raakten de turflagen op en liep de handel 
sterk terug. Hoewel ondertussen de schoenmakerij opkwam, 
trokken waarschijnlijk aanvankelijk inwoners weg om elders 
werk te vinden, zodat de lokale afzet van schoenen wellicht 
ook minder werd. Misschien speelde dit een rol bij het vertrek 
van de familie Van Gorp rond 1640 van Capelle naar Oud- 
Beijerland.
Oud-Beijerland was een van de belangrijkste handelsplaatsen 
in de Hoekse Waard met verbinding met Dordrecht en Rotter-
dam.48 Het was een plaats met veel werkgelegenheid. Er 
waren directe waterverbindingen tussen deze plaatsen en 
plaatsen in de Langstraat. Belangrijk waren ook gedurende de 
zeventiende eeuw de familiaire contacten die bestonden tus-
sen de Langstraat en Oud-Beijerland.
Geertruyt Adriaens Roothals te Oud-Beijerland trouwde in 
1654 met haar achterneef Govert Pieters van Gorp te Capel-
le.49 Lijsbeth, dochter van Govert huwt in 1681 te Middel-
harnis, op Goeree-Overflakkee.50 In 1644 trouwde Hendrick 
Pieters van Gorp van Capelle met Jannetje Dircx in Oud- 
Beijerland.51 Later traden Adam en Adriaen van Poppel/van 
Gorp, oorspronkelijk van Capelle, na een verblijf in Dordrecht 
in 1661 respectievelijk 1665 in het huwelijk met Mechteld Jan 
Goudzwaard respectievelijk Celia Willem de Man te Oud 
Beijerland.52

Dat er veel familiecontacten waren blijkt ook uit het regel-
matige over en weer contact in Capelle en in Oud Beijerland, 
waarbij nakomelingen van Pieter Hendricks en van Jan Adams 
optraden als getuigen bij doopsbedieningen.  

4. Parenteel van Adam Laureijs van Gorp, ook van Poppel genoemd.
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Tips van de Boekenmakers van Probook
Als je een boek laat maken, wil je natuurlijk dat alles tot in 
de puntjes verzorgd is. Met onze extra opties kun je jouw 
boek net dat beetje extra geven. De meest gebruikte opties 
voor een hardcover boek zijn het kapitaalband en het 
leeslint, welke voor genealogische boeken ook een hele 
mooie toevoeging zijn. 

Een kapitaalband is een geweven sierbandje, welke op de 
boven- en onderkant van de rug bevestigd zit. Dit bandje heeft 

vandaag de dag alleen nog een decoratief doel, het 
is niet zo dat het bandje het boek steviger 

maakt. Het kapitaalbandje geeft een luxe 
uitstraling aan jouw boek, het is net dat 
“puntje op de i”.

Een kapitaalband wordt alleen toegepast bij 
een hardcoverboek. Een hardcover heeft 

namelijk overstekende randjes en daar valt 
het kapitaalband binnen. Bij een softcover is 

een kapitaalband niet mogelijk, daar worden 
namelijk het omslag en het binnenwerk op dezelfde maat 

gesneden. Hoe dikker het boek, hoe meer het kapitaalbandje 
opvalt en dus meer toevoeging geeft aan jouw boek.

De meeste kennen het leeslint wel, dit is het lintje welke je 
kunt gebruiken om aan te geven waar je gebleven 
bent in het boek. Het is natuurlijk super praktisch, 
maar het staat ook gewoon extra luxe. Je kunt 
kiezen uit verschillende kleuren en daarmee 
kun je het helemaal op jouw boek afstemmen.

Hoe dikker jouw boek is, hoe handiger het 
leeslint is. Als je bijvoorbeeld 300 pagina’s 
hebt, is de kans erg groot dat mensen het niet in 
één keer uit lezen. Sommige mensen doen een 
boekenlegger tussen het boek, sommige mensen 
vouwen er een ezelsoor in, maar je maakt het de lezer 
helemaal makkelijk door het leeslint.

Er zijn meerdere kleuren beschikbaar. Welke kleur het beste bij 
jouw boek past, is afhankelijk van jouw design. Het is mooi om 
het leeslint af te stemmen op de kleuren die in jouw boek 
gebruikt worden. Heb je bijvoorbeeld een blauw omslag met 
daarop een oranje titel? Dan is het leuk om een oranje kapitaal-
band te nemen en een blauw leeslint.

Michelle van Deuveren - Probook
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België

Heraldicum Disputationes, jg. 25, 2020-4. A.M. Bosters: Siar-
dus Bogaerts 1614-1670, prior van de wilhelmieten van Huij-
bergen [hofkapelaan van de markiezin van Bergen op Zoom, 
zijn vermoedelijke ouders]; A. Overgaag: Een geheim wapen 6 
[van de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst]; M. Van de Cruys: Massimo Gherardi [heraldisch kun-
stenaar]; M. Van de Cruys: Een ‘nieuw’ wapen voor de Lamme 
Goden [studentenclub uit Gent]; D. Coutereels: Mary, Queen 
of Scots en boegbeeld van de contrareformatie [korte levens-
beschrijving]; Disputationes: o.a. wapen de Knuyt; bespreking 
20 nieuwe 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 Bau-

doux (1902-1988), Louviérois et 
archevêque canadien [de ouders 
van de latere aartsbisschop 
 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 (24 p.), uitge-
werkt tot ca. 1900; 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 Har-
megnies x ca. 1690 Anne Saussez 3. Pierre Liénard x 1703 
Jeanne Cavenelle 4 Pierre Antoine Janart x 1782 Marie Elisa-
beth Dervau 5. Charles Lejeune x 1679 Barbe Colle]; G. Walte-
nier: Dispenses matrimoniales … de Hainaut, 18e siècle [verv. 
huwelijken te Velaines, Vellereille-les-Brayeux; 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 can-
ton 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 eerde-
re afleveringen]; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales … de 
Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Wasmes, met verwant-
schapschema’s].

De Mechelse Genealoog, jg. 45, 2021-2. F. Keersmaekers: 
 Kasteel Ter Elst [verv.]; J. Vander Velpen: Breendonk, kamp van 
de sluipende dood [opvang voor transport naar Auschwitz]; 
N.N.: Geneeskunde in de oudheid [ontwikkeling geneeskunde 
vanaf 5e eeuw; kennisvastlegging, instrumenten, operaties, 
ziekenhuizen, bronnen]; T. Van den Berghen: Toevallig gevon-
den [in leeggehaalde woning(!); briefwisseling tussen abdij van 
Rozendaal (Roosendael) en Margaretha van Parma na het 
overlijden van de abdis Elisabeth van Axel 1564; overzicht 
archief van de abdij (Rijksarchief Antwerpen)].

Het Land van Nevele, jg. 51, 2020-4. A. Bollaert: De Tweede 
Wereldoorlog langs het Schipdonkkanaal [passage in Meren-
dree mei 1940, dagboek; Schuyten, Landau, van Lande-
gem-Vermandere, van Wayenberghe]; P. Huys: De Gentse 
beeldhouwer Joseph Francois Inghels (1757-1842) en het 
Sint-Mauritiusbeeld voor de kerk van Nevele (1808) verwant-
schapsschema 4 gen. 1647-1842; Verschaffelt, de Sutter]; 
S.  de Groote: Louis-Auguste Fredericq uit Nevele in negen-
tiende eeuw al epidemioloog [levensschets]; J. Luyssaert: De 
Vier Pastorieën of Priesterages van Vosselare (1512-2000) 
[historische beschrijving]; A. Bollaert: Leonard Maebe, een 
man met vele namen, emigreerde in 1865 vanuit Vosselare 
naar de VS [Mappe, Mapes]; A. Bollaert: De passage van de 
familie Bouchel in Landegem [Vlaamse Franstalige schrijver, 
in oorsprong apothekersfamilie uit Oudenaarde en St. 
Winoks bergen (F)].
 Idem, jg. 52, 2021-1. A. Stevens: Emmanuel Comparé: poli-
tiek zelfbewuste en rijke burger uit Nevele (1750-1836) [bete-
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kenis naam; herkomst familie; maatschappelijke functies en 
bezittingen; van Wontergem]; P. Huys: Nieuws uit het Land 
van Nevele in advertenties van de ‘Gazette van Gend’ tussen 
1826-1830.

De Mechelse Genealoog, jg. 45, 2021-1. F. Keersmaekers: Kas-
teel Ter Elst [historie vanaf 1271; van der Elst, van Sottegem, 
van Leefdaal, van Immerseel]; P. Janssens: Het Land van Rijen 
in de provincie Midden-Brabant [naamswijzigingen provincies 
en kwartieren, bijdrage aan discussie vanuit de historie]; 
Doodsoorzaken [bronnen].

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 Héraldi-
que de Belgique; met bibliogra-
fie]; H. Douxchamps: Les quaran-
te familles belges les plus 
anciennes subsistantes, Werve 
[geslacht uit Antwerpen, sinds 
ca. 1300, graaf sinds 1877, stam-
reeks 22 gen. van de tak (van de 
graven) van de Werve de Vorsse-
laer]; en 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: Etude de quelques famil-
les du patriciat 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 oppo-
sitie jegens de graaf van Vlaanderen naar acceptatie van de 
hertogen van Bourgondië]; G. Vanderick: Origine de la famille 
 Baudier, de Bruxelles [genealogie, acht gen. 16e–19e eeuw, in 
1749 geadeld en in 1860 in mannelijke lijn uitgestorven, bijla-
gen 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 Laurensart 
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 nako-
melingen 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'Sersarys 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 [ haardsteen met alliantie wapen]; vragen-ru-
briek: antwoorden Pierrefontaine en Azor [met genealogie, 
drie gen. 16e en 17e eeuw].
 Idem, 2020 nr. 450. M. Belvaux : Nos beaux portraits. 
Marie-Catherine de Vivero épouse de Marie-Joseph de Cock 
[1762-1849; met genealogische gegevens van haar grootou-
ders, ouders en kinderen, waaronder Thérèse x 1815 Eugène 
du Chastel de la Howarderie]; J-J. van Ormelingen: Un cuivre 
d’imprimerie aux armes de Thier, gravé par le Liégeois Gilles 
Demeuse [kopergravure uit ca. 1750; genealogische gegevens 
Thier en Demeuse]; J-M. van den Eeckhout: Joute de Mons du 
15 Novembre 1515 [toernooi bij de blijde inkomste in Bergen 
van de latere keizer Karl V, toen al hertog van Brabant; 
wapens en genealogische gegevens van de deelnemers o.a. 
de Herrera, de Rupt, de Brégilles, de Falletans]; H. Doux-
champs: Les quarante familles belges les plus anciennes sub-
sistantes; Zuylen van Nyevelt [stamreeks 24 gen. beginnend 
met Swederus de Anehalt 1226; een niet uitgewerkte Neder-
landse tak is een generatie te laag aangehecht]; H. Doux-
champs: Classement 2020 [overzicht van de 63 (!) behandelde 
geslachten], Prolongements 2020 [aanvulling Corswarem], En 
guise de conclusion [enkele net niet behandelde families]; 
M. Belvaux : La famille Lehon et Le Hon [genealogie van uitge-
storven familie afkomstig uit Roucourt in Henegouwen; 
Charles Lehon 1792-1868, actief voor Belgische onafhanke-
lijkheid, geadeld in 1838 als graaf Le Hon; de amoureuze 
betrekkingen van zijn echtgenote Fanny Mosselman met o.a. 
de hertog van Morny; d’Hautpoul, de Sangro, Poniatowski].
 Idem, 2020 nr. 450bis. Inhoudsopgave en index Le Parche-
min 2020, aanvullingen en correcties op artikelen uit 2020 
[o.a. op artikel Cambier in nr. 449 , en correctie van de hierbo-
ven gesignaleerde fout in artikel Zuylen van Nyevelt in nr. 
450].

De Rode Leeuw, jg. 51, 2020-4. 
L.  Boermans e.a.: Giel Hendriks 
[*1930; levensschets; kwst. 7 
gen., –, Lekens, Eijssen, Vanvelt-
hoven, Kenens, Schockx, Iven]; J. 
Maenen: Vondelingen gedoopt 
of overleden in Lanaken [Aen den 
Steijn, Juin, Nichten, Poorten, 
Roovers, Trouvée]; T. Schalen-
borgh: Limburgse burgers als 
slachtoffers van de ‘Groote 
 Oorlog’ (8) [verv., letter L-N]; J. 
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Maenen: Joannes Michiel Maenen, laatste postiljon op het 
traject As-Weert [post- en familiehistorie]; L. Joosten: Schen-
kingen uit de nalatenschap Mathieu Kunnen.
 Idem, jg. 52, 2021-1. J. Maenen: Prins Xavier de Merode, 
heer van Pietersheim, markies van Westerlo, burgemeester 
van Lanaken, zijn adellijke voorouders in vaderlijke lijn vanaf 
de 14e eeuw [stamreeks 16 gen., 1410-heden; van Pietersheim, 
van Horn, van Brederode, van Pallant, van Bronkhorst-Baten-
burg-Steyn, Pignatelli]; L. Joosten: Schenkingen uit de nala-
tenschap van Mathieu Kunnen; J. Maenen: Douanier Leopol-
dus Leander Ludovicus Vandepitte, geboren in Lanaken, een 
vergeten held uit Wereldoorlog I [levensschets]; T. Schalen-
borgh: Limburgse burgers als slachtoffers van de ‘Groote 
Oorlog’ (9) [verv.; Nouwen-Ramakers].

Vlaamse Stam, jg. 56, 2020-4, met register 2020. P. Eycker-
man: Wat zegt een foto van een etalage over kleurweergave 

op oude foto’s [nauwkeurige ana-
lyse van weergave, inhoud etala-
ge, soort bedrijf etc.]; G. Taver-
nier: De familieband van koningin 
Mathilde met Joos Vijt & Elisa-
beth Borluut, stichters van 
befaamde Lam Gods [dit echt-
paar is opdrachtgever aan de 
beroemde schilders Hubrecht en 
Jan Van Eyck voor het maken van 
Lam Gods; de koningin blijkt 
langs vier wegen af te stammen 
van Borluut en langs drie wegen 

van Vijt; met schema’s en uitgebreide onderbouwing]; G.E. 
Cappon: Het oortje van Morelli [onderzoek naar twee ver-
dachte sterfgevallen in 1752]; R. Debbaut: Dopen in twee tijden 
en het klein exorcisme in de doopplechtigheid [bizarre mel-
dingen van bezeten baby’s in DTB en de ‘bestrijding’]; A. Couc-
ke: Huwelijkscontraten in de Brugse protocollen van de kler-
ken van de vierschaar (5) [protocollen 637-641, periode 
1543-1554; tientallen namen]; J. Buyse: Kwartierstaat kardi-
naal Godfried Danneels (1933-2019) [31 kwn.]; J.-J. Van Orme-
lingen: De Tongerse tak (1782-1919) van de familie Poesen uit 
Grote-Spouwen [8 gen., 1713-2005]; Wapenregistratie 2014-
2019 [met Corrigenda en addenda]; I. Debruyne: Ludovicus 
Romeyn of Romanus Lowys? [wat is nu de correcte familie-
naam]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van 
Gend’ (jaargang 1798) [verv.]; Antwerpse koppen [kwartiersta-
ten (5 gen.) van Maria Coletta Carolina van Hoorenbeeck, 
 Constantinus Leurs en Leo Roels].
 Idem, jg. 57, 2021-1. Themanummer: Dossier: de vrouw. M. 
Larmuseau: Verborgen in het DNA (35): voormoeders zoeken 
voor de wetenschap – de eerste resultaten van MamaMito 
[groot project inzake maternale afstammingslijnen]; P. Eyc-
kerman: Vrouwelijke fotografen en reproductiefoto’s [namen 
met data en verdere bijzonderheden, soorten technieken]; W. 
Devoldere: Jennie Vanlerberghe. Journaliste en vredesacti-
viste [profielschets]; K. Descheemaeker: Liberale vrouwenor-

ganisaties in het midden van de twintigste eeuw [overzicht, 
ontwikkelingen]; A. Somers, J. Verfaillie: Ondernemingszin, 
liefde voor het geschreven woord en gezonde ambitie: het 
fenomeen drukkersvrouwen; R. Debbaut: De kerkgang: een 
vergeten ritueel [dankzegging na bevalling]; A. Somers, J. Ver-
faillie: De standvaastige bisschop versus de hardnekkige 
abdis: de oversten van de Roosenbergabdij als luis in de pels 
van de Gentse bisschoppen; K. Smets: De Belgische ‘GI-Brui-
den’ van de Tweede Wereldoorlog [juridische positie, getuige-
nissen, bronnen voor onderzoek]; A. Somers, J. Verfaillie: Anna 
van Huerne, leven als een voetnoot in een relaas van rebellie, 
hoogverraad en politieke intriges; L. Inghelbrecht: Vrouwen in 
rechtszaken [in processen voor schepenen van het Land van 
het Vrije en de stad Brugge 1640-1796; omvangrijke studie 
met vele aspecten]; A. Somers, J. Verfaillie: De ongrijpbare 
Catharina van de Put, een geestelijke dochter op het slappe 
koord van de orthodoxie; G. Lernout: Elisabeth Paridaens 
slachtoffer van discriminatie [mocht haar vader niet opvolgen 
als ontvanger van de hertog van Arenberg]; H. de Coninck: 
‘Moeder en vader, laten we de kerk in het midden houden’ 
[secularisatie binnen de familie Berckmans-Goossens; met 
kwst. 15 kwn.]; L. Chalmet: Welk stamboomprogramma? [weg-
wijzer om te kiezen]; W. Ten Grootenhuyzen, D. Barri: De vader 
van de ATLAS-raket was een Antwerpenaar [kwst. Karel Jan 
Bossart, (1904-1975), 31 kwn.].

Westhoek, jg. 36, 2020-2. P. Donche: De familie van Pollincho-
ve 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.

Duitsland/Oost-Europa

An Niers und Kendel (Goch) 2020-65.D. Bullack /H.-J. Koepp: 
Ringofenziegelei der Geschwister Schüller an der Klever 
Strasse [Schlickeysen, Hoffmann]; F. van Beek/ H.-J. Koepp: 
Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Willi Vaegs [Knickrehm, 
Lersch]; W. Verführt: Schweres Eisenbahnunglück in Goch vor 
75 Jahren [frontaal; Hendriks]; H.-J. Koepp: Grenzprobleme 
zwischen den Bauern in Vornick und der Stadt Goch [kaart uit 
1719 door Everts]; H.-J. Koepp: Spätgotisches Haus zu den fünf 
Ringen [nu Steinstrasse 1; van C. Kaiser, ging naar Den Bosch; 
Mylius, Boes, Hellen x van den Bosch, Janssen, Rütte, Otten].

Brandenburgisches Genealogisches Jahrbuch [BGJ], Bd. 13, 
2019. G.-C. Treutler: Mühlsteine in Preussen - Recht und Ver-
sorgung [Middeleeuws Mühlsteinregal; monopolie; Mühlenge-
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rechtigkeit; molenmeesters; zu Barby, Promnitz, von Liebe-
now, Hornuff, Stecher, Negendanck, Pfeil, Sebald, Riebow, 
Töpfer, von Gohr]; J. Glander: Die beginnende Institionalisie-
rung der Hebammenausbildung [vroedvrouwenopleiding; 
Labouvie, Scherzer, Osiander, Roederer; reglementen; Barth-
Scalmani, Siegemund, Gütlingen- ergemann]; R. Dietrich: 
Ansehen und Ansichten von der Teerschwelerei im 18./19. Jh. 
[300 bedrijfjes; vb. Menzer Forst: Dietrichsofen; Ebbert, 
kwartierstaat Diedrich/Dieterich, Stahl, Sievert, Breitzmann, 
Nagel, Filitz]; M. Senninger: Die alteingesessene Bauernfami-
lie Lemke aus Wulfersdorf bei Wittstock in der Ostprignitz 
[verv.; von Lemcke, Lemme, van Lembeke, Scheel/Schiele, 
Wille, Gragert, Brüggemann, Ladendorf]; M. Colombe: Berli-
ner Umland: Siedlungsbewegung Anfang des 20. Jh. am Bei-
spiel der Entstehung und Besiedlung der Fehrbelliner Strasse 
in Falkensee-Falkenhagen [bewoners; Müller-Rechlin, Breit-
kopf]; N. Seyer: Der Bildhauer Josef Dorls - unbekannt und 
vergessen? [Schauerte]; S. Rückling: Angenommene Unterta-
nen in Säpzig, Stenzig und Frauendorf im Amt Lebus 1706-
1735 [vanaf 1706; naamlijst]; L. Bachmann: Eine Bürgerliste der 
Stadt Soldin (Neumark) von 1837 [toevalsvondst; 199 bladen 
met 944 gezinshoofden, beroepen, eigendommen; Lehmann]; 
naam- en beroepenregister].

Computergenealogie [Magazin für Familienforschung], jg. 35, 
2020-4. Themanummer Familiengeschichten erzählen: Das 
Planen; Das richtige Schreibprogramm; Tolle Typen in Worte 
fassen [oudschrift-mogelijk-
heden]; Historische Karten; Ein 
Familienbuch auf Knopfdruck? 
[proramma’s]; Gebett-Buch aus 
1774 [Casper, Volkmer]; Coöpera-
tie met Living DNA sinds 2017; 
resultaten; Digibib verbeterd; 
Die Schlacht am Weissen Berg 
1620; Hohe Sterblichkeit bei 
unehelichen Kindern [internatio-
nale statistieken: voor Neder-
land 198 i.p.v 162 doden]. 

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[DFF], jg. 46, 2020 nr. 177-178. M. Leitl: Das erste römisch-
katholische Kirchenbuch von Tolnau (Vértstolna) im Schild-
gebirge [vanaf 1733 Duitse kolonisten; Brenner met Seelenbe-
schreibung vanaf 1742 ; Eszterhazi; naamlijsten 47 huwelijken 
en dopen]; D. Dreyer: Banater im Sterbebuch des Temeswarer 
Garnisonsspitals [1816-1829 naamlijst Bachnyatik - Zimmer-
mann]; M. Leitl: Die Familie Jand in Mastort (Banat) [uit 
Luxemburg/België, Yant, Bodeux, Keberle]; J. Bayer: Neues 
Ortsfamilienbuch Kolut *Batschka) im Internet [vanaf 1756]; 
J.  Bayer: Ortsfamilienbücher bekannt machen; correcties 
Hodschlag: Possert x Amlehn en Rothweiller; H. Schwarz: 
recensie Lorrains du Banat‚ uit Nancy; DVD Vom donauschwä-
bischen Bauernbuben zur Waffen-SS, von Beginn an unfreiwil-
lig.

Der Eisenbahner-Genealoge [GFW/ BSW], jg. 2020 nr. 47. G. 
Reiss: Das Reformatorische Zeitalter in der Oberpfalz (4) 
[verv.; 30-jarige Oorlog; von Bayern, von Anhalt x von Bent-
heim, zu Dohna, slag am Weissen Berg in 1620; Knodt, von 
Straubing, in 1624 met Hollandse troepen; Wahl]; G. Zerni-
kow: Zernikow - Familienforschung auf den Spuren pommer-
scher Vorfahren [uit Klebow/Chlebowo in Greifenhagen; 
Wendel]; Gärtringer und Rohrauer ziehen in den Krieg [WW I; 
www.zeitsprung-gaertringen.de; Gutmann, Bäuerle, Keller, 
Köhler, Stegmüller, Wörn, Eipperle, Nonnenmacher, Mar-
quart, Schmalzried, Gaiser]; H. Rösslein: Die Rolle der Eisen-
bahnen bei der Mobilmachung und dem Aufmarsch; M. 
Berndt: Personenlisten aus Schlesien [per beroepsgroep; uit 
Landshut, Leobschütz, Bolkenhain]; correctie op ‘Nachfah-
ren von Johann Martin Jabke und Dorothee Schulz naar Aus-
tralië’ [Klams].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung [AFEL], 
2020 nr. 153. M. Bollmer: Das Geschlecht (von) Martel [r.k. 
rentmeesters van Emsland; ook 
USA en huize Hessum in Dalfsen; 
ook als jonkheer 2e Kamerlid; 
Osthoff, Cloet, von Wullfert, von 
Dwingelo zu Lotten, Grevinck, 
van der Ketten, von Merckel-
bach, de Cox, van Voorst, van 
Hövell tot Westerflier, Boelen]; 
H. Voort: Vom Recht der Vieh-
weide und des Plaggenhiebs im 
Bentheimer Wald. Zeugenaussa-
gen zur Waldnutzung [proces in 
1874 tegen Fürst zu Bentheim; 37 getuigen: Voss, Hasebrook, 
Schmeing, Rohlfs-Walles, Horstmann, Bitter-Deters, Verwold, 
Johann]; M.Crabus: Die Bürgermeisterkrise in Lingen [1919; 
tegen arbeidersmacht; Meijer, Kühne, Gilles]; Th.Althoff: Die 
Kegeljungen der 1930-er Jahre in der Stadt Lingen [14 clubs; 
bestuursleden]; Chr. Brinkers: Familie Albert Kortmann- 
Klompmaker aus Grossringe wanderte nach Holland/Michi-
gan aus [met 11 kinderen; brief uit 1954; reisbeschrijving; 
 stormen; pers]; L. Remling: Die Fa. Berndt & Co. Und ihre Pen-
ny-Märkte - eine Discount- Handelskette als Lingener Famili-
enunternehmen [1962; Miltzow, Gosage, Krumnow, nu Coop/
Rewe]; Wer war J.B. Hensen aus Sögel? [architekt 1828-1870]; 
Lünner Bier und andere Getränke [Rotermann, Wulfekotte, 
Hermes]; L. Remling: Gedicht über eine erfolgreiche Verbre-
cherjagd [in Schepsdorf in 1909 bij Neerschulte].

Der genealogische Abend [Land Lippe], 2020 nr. 77. W. Bech-
tel: Kwartierstaat H. Sander-Tyrok [Süsemil oder Deppe, 
Lindhorst, Freitag, Küster, Lange/Voss, Bentrup]; Der Lipper 
der die meisten Kinder zeugte [König x Hanke, 21 kinderen].
 Idem, Nr. 78-2020. Kwartierstaat W.Stuckmann [Schim-
mel, Meijer-Jobst, Ueckermann, Grotegut, Brand, Künne, 
Sparbrod]; Josephine Abraham uit Oerlinghausen [gedepor-
teerd uit Litouwen, Adler, Neuhof]; Goldene Hochzeit in 1769 
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[zeldzaam: Mathias x Tecklenburg, Ostmann, Mejes, Beck-
mann].
 Idem, Nr. 79-2020. Kwartierstaat Klaus Ober [Traupe, 
 Schlingmann, Jöstingmeier, Stückmann, Linnenbrügger]; Lie-
be? Berechnung? Heiratspolitik, 1789 [Wind x Rekeforth in 
Heepen; Horstbrink, Kleijmann, Brakensieks]; 1768 Leemeijer 
in Almena gestorven aan fressende Wolf (kanker).
 Idem, Nr. 80-2020. Kwartiertaat M. Weber-Schnitger 
[1870-1954; Lindemann, Weber, von Laer, Möller]; der Schaus-
pieler S. Schürenberg [Pischon, Wittig, Mennicke, Seligmann, 
Süskind, Westphal, Hegers, Begemann].

Die Funzel [WGFF Bergisch Land], 2020 nr. 103. H. Stengel: 
Kurze Übersicht über die Geschichte der Familie Fudickar 
[vóór de KB van 1685 in Wülfrath-Ritzkausen uit het Hebe-
register en de Behandigungsbücher van de abdij Werden; 
Vudenkaire/Wudenkaie, Byn, Sägler, Kipp, Faesch, Weiss, 
Hoffmann, Forcart, Boelger, vlucht naar Basel; Sarasin, Stein-
berg, Langenhorst, Tuduri, Rodriguez, Thiel].

Hessische Familienkunde [HFK], 2020-4. H. Metzke: Hessi-
sche Müllerfamilien Kauffmann [vanaf 1655; Diell/Tiel, 
 Dahmer, Leymand, Pfeffer, Bramm, Leihmann, Fink, Tromper, 
Leise, Mertin, Medler, papiermakers: Reichmann, Graff, Holtz-
kamp, Stübing, Bernhard]; H. Priewer, B.  Busch-Schirm: Die 
Pfarrer des Kirchspiels Dreifelden [bij Rückeroth; Caesar, Die-
pelius uit NL, Reinhard, Weidenbach, Melsbach, Schmitthen-
ner, Vogler, Hümmerich, Kübler, Oehler, Hartung]; L. Andres: 
Grebe und ihre Folgen.

Hessische Genealogie [HG/HfV], jg. 3, 2020-4. A. Schwarm: 
Zum 100. Geburtstag des früheren HfV- Vorsitzenden Man-

fred Knodt [1920-1995; Dequis]; 
H. Müller: Johannes Werle - 
geschäftstüchtiger und gerisse-
ner Ratsherr, Handelsmann, 
Posthalter und Mühlenbesitzer 
[verv.; Werlée uit Heppenheim]; 
A. Gerbig: Die Ruhr-Epidemie 
des Jahres 1852 im oberhessi-
schen Kirchspiel Lauterbach 
[statistieken; alf. naamlijst slach-
toffers met ouders: Andernach- 
Zinn, met Keil, Diehm, Hoffmann, 
Sandmann, Frank]; P. Ramge: Die 

Frankfurter Kirchenbuchführung- Ein fiktives Interview [met 
achtergronden]; A. Stephan: Lizzie Ascher - vor 100 Jahren 
getauft und vor 77 Jahren in Auschwitz ermordet [Wassum, 
Hanau, Gardé, Offenbach]; H. Banse: Queen Victoria und ihre 
Odenwälder Ahnfrau [Grossmutter Europas; zu Erbach, 
Schïon berg, zu Stolberg Gedern]; P.W. Sattler: Morganatische 
Ehen im hochgräflichen Haus Erbach [boekbesprekingen: H.J. 
Dingeldein: Gräflich-Erbacher Familienzweige zur linken Hand, 
en K. Holl: Die Baumanns - Apotheker und Ärzte [in Günters-
blum; Vietor, Grünewald].

Hugenotten [DHG], jg. 85, 2021-1. A.Flick: Die Geschichte der 
Gabain’schen Hutfabrik in Celle [vanaf 1725, uit Valais/ 
Zwitserland [de Lozéas, Lepper, Picard, Bernardin, Jolasson, 
du Bois, von Willich, Loest, Roux]; J. Kaldenbach: Gekaperte 
Hugenottenbriefe der Hanauer Serruriers [door Engelse 
kapers; dominees/militairen; VOC in Canton; Armand, Sander, 
Vis, van Kronenburg, van der Velde, Delo, Steeger-Kreijsing, 
de Leeuw]; K.F. Ulrichs: Gottes Traurigkeit. Wie der Pasteur 
der Berliner Hugenottengemeinde über die Pandemie 1831 
predigte [Gods genade kann de cholera genezen; Theremin]; 
D.Röthlisberger: Eröffnungsrede zur Ausstellung Auf der 
Flucht [vrouwen; 111 Hugenoten bij scheepsramp op de Aare in 
1687 omgekomen]; en Zillerthal- migratie].

Informationsdienst [ASF], 2020 nr. 217. Becker Delwing; 
M.  Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern der gräflichen 
Regierung zu Saarbrücken (3) [verv.; 1724: akteregesten; vrij-
brief Schmidt, von Baronville].

Königsberger Bürgerbrief, 2020 nr. 96. F. Berg: Königsberger 
Marzipan von Bäckermeister Berg [in Leese/ Weser]; W. 
Matuli: overzicht Königsberger Mädchenschulen [Körte; 
 Behrend, Ambrosius]; Diakonissen der Barmherzigkeit [verv.; 
Stalschus]; E. Neumann-von Meding, K. Plorin: Gotthilf Chris-
toph Wilhelm Busolt (1770-1831).

Mitteilungen [Gesellschaft für Familienforschung in Franken], 
2020 nr. 62. Publicaties; Datenbank.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaf für Familien-
kunde [WgfF], jg. 108, 2020-8. J. Pastor: Die Bezirksgruppe 
Bonn der WGfF [geschiedenis, omvang, statistieken]; H. Kau-

len: Die Genealogien der Fami-
lien Bauch müller und Uerlichs I 
[Mettele, Klepper, Müller, 
Svhmitz, Bongartz, Berg]; H. 
Lohausen: Genealogie zur fami-
lie Lohausen-Wollstein [Joods; 
Staal,  Isaak, Rüh, Cobach]; V. 
Thorey: Die Auswanderer-
Datenbank der WGfF (Projekt 
MigraBase); T.  Keul: Streitereien 
im Kirchspiel Nordhofen [1645; 
Christ Fass].

Mitteilungsblatt [Anglo-German Family History Society 
(agsfh.org)], 2020 nr. 127. E. Eidmans: A finding in the British 
Newspaper Archive; Keauchenberg; Knockaloe; Centre for 
WW I Internment [met Visitors Centre; Fahlbusch, von Walt-
hausen; Huyton Camp; in Alexandra Palace: Teuchert]; M. Han-
nah: Tracing the Hübner familiy from Silesia to York [uit Neu-
rode/Nowa Ruda; Orban, Plashke].
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Mosaik [Klever Land], 2020-4. H. van Elsbergen: Die van Els-
bergen genannt von Wylich/Wylacke/van Wylick/ [vanaf 15e 
eeuw; Verweyen, ten Haef, Haigens, inger Wyck, vom 
Wyckshof, Stillmann, Gerlich uit Lathum (G.), Tinnegieter, 
Schleuffen, Ruiters, van Bebbe, Reehorst, Peters]; P.-J. Heis-
ter: Hochzeitstourismus im Klever Land [door ander recht en 
oorlogen; Huing x ten Haaf, Aubert uit Venlo x Diedenhoven]; 
M. Theunissen: Huwelijksdispensatie Linsen-Reintjes uit 
1840 in Kranenburg-Labbeck [Backers, Backhuis, Blankers, 
Gerrits(en), Lamers, Weeghen, Schoenmrakers]; H. Scheeres: 
Sterbeurkunde 1850 [H. Boermann verdronken].

Oldenburgische Familienkunde [OLBF], jaarboek 62, 2020. W. 
Martens: Traugott Schreber [1671-1728, Amtsvogt, Gutsherr, 
Kartograf und Stifter [zeer uitputtende biografie; uit Hatten 
en Waardenburg; Irgang, Jülicher, von Schreeb, von Bobart, 
Haijen, Vedelers, von Goeden, Kolbe]; C.Rendig: Charlotte 
Sophie Gräfin von Bentinck,geb. von Aldenburg [zu Schaum-
burg-Lippe, von Oldenburg, von Ungnad, von Sayn- 
Wittgenstein, de la Trémoïlle, von Knyphausen-Nienoord, von 
Hessen-Homburg]; G. Ahlers: Landgericht Jever [Ingrossations-
protokolle; 158 regesten van contracten: Eden, Eijken, Dud-
den, Röben, Wienranck, Folckers, Töben, Johassen, Itzten]; 
G.  Ahlers: Kirchliche Weinkäufe Hasbergen [uit Delmenhorst; 
88 regesten van 1751-1808; Pieper]; G. Diers: Schweinezins 
und Schweinemast in der Grafschaft Delmenhorst [1530 en 
1578; naamlijsten uit Holteskamp, Hude, Astbrock, Grubben-
buren en Henstede; Pollites; naamlijsten].
 Idem, Mitteilungsblatt OLBF 2020-2. Die Stedinger Knap-
pen Koleke (1321-1541); Ortsfamilienbücher: Kloster Blanken-
burg op Internet; in bewerking: Apen, Atens, Ovelgönne, 
Strückhausen.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde [QF], jg. 69, 2020-3/4. G.W. Kaempfer: Johan 

Rasske und die Folgen [graaf 
Enno III maakte hem in 1600 tot 
1e Vogt/Schuttemeister op Nor-
derney en Juist [naar aloude 
gewoonte werd de naam kort: 
Ras, Rahs, Rash, Rass, Ubben, 
Haijen, Remmers, Husius, Strom-
ann; na Visser/Visher/Fisher de 
populairste naam]; H. Gast: Kir-
chenstühle und Kirchensitze der 
Bonifatiuskirche in Arle [Scheep-
ker, Kebrecht, Reents, van Broer-

sema, von Wedel, Burmannia, Sahsen/Sassen, Lottmann]; 
H.Fischer: Streit um einen Kirchensitz [1749; Cornelius, 
Peters, Clahsen]; J.Krüger: Der gar nicht so ostfriesische Ker-
zenkauf [als de kaars uitging, was de koop gesloten]; Orts-
familienbücher Arle, St. Georgiwold en Weenermoor, Riepe, 
Woquard, Rewsum, Campen en Loquard [Leemhuis, Grijp, 
Wübbena-Mecima [tips voor onderzoek in USA].

Roland [Roland zu Dortmund], 
Bd. 27/28, 2018/19. H. Hungerige: 
Geschlossene Heiratskreise 
(Verwandtenehen) in der Ahnen-
tafel von Katharina Prudenz 
(1914-1997) aus Bochum [Döring, 
Rode und Schönefeld aus dem 
Eichsfeld; statistieken; Richard, 
Linse, Roth]; C. Loefke: Die 
 Vrerwandtschaft des Wieden-
brücker Stiftsdechanten Chris-
toph Strenger [+ 1659; Rose, 

Assver, Wippermann, Haver]; W. Jungwirth: Die Familie Bön-
ninger aus Hörde bzw. Methler [Piele]; C. Loefke: Elverfeld-
Forschung in Westfalen [verv.; uit Warendorf en Paderborn; 
Godeking, Groenschrager, Schwenger/Swenger, Uhrmeister, 
Elberfeldt]; H.  und H. Hungerige: Die Verwandtschaft des 
Bochumer Kuhhirten Heinrich Kortebusch (1796-1866) [Son-
nenschein, Monscheid, Bode-Selters, Passmann]; G. Gahlen: 
Von Herten nach Dortmund [Haus Dellwig]; C. Loefke: Nach-
träge zur AL Loefke-Teilliste Elverfeld [van Aschoff via 
Beeckman tot Zimmermann]; M. van Rijn- Kerkhoff, J. Kalden-
bach: Das Kröller-Müller-Museum [Mees, Brückmann]; 
A. Smieszchala: Die Dopheide- Strasse in Dortmund-Eiching-
hofen [Plock]; C. Loefke: Kurzstammfolge der Familie Luckey 
aus Hagen/Westfalen [Kaetenerg, Kampmann, Asbeck]. 
 
Rundbrief [Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, 
Beziksgruppe Mittelrhein/Koblenz]; 2020 nr. 42. Wapen en 
beschijving Strauch [oorsprong Stiermarken; Fischer, Weber, 
Schmitt, Pilgenröder/Bilgenrötter, Müller]; H. Priewer: Pocken 
im Moseler Gebiet im 18. und 19. Jh. [statistieken uit Leutes-
dorf 1751-1768]; N.J. Pies: Plötzlich schwanger [nonnen onvrij-
willig het klooster in, hun erfrechten waren dan afgekocht; 
Kuhn, Heintz in 1654 in Engelport]; A.T. Schneider: Das unge-
wöhnliche Leben der Familie von Orsbach aus Vallendar [oor-
sprong Aken, NL; x Houben, von Hausen, Wilden, Kahr, Jennes, 
Neujean, Haup, Mertin, Muller, D’Ester, Stedman, von Thurn 
und Taxis]; J. Kaldenbach/ A.T. Schneider: Gekaperter Vallen-
darer Brief an Familie Jannelange. Niederländischer Schatz 
nach 350 Jahren wieder über Wasser [uit Engeland; de Jauve-
lan/ Jeanvolange/ Jois Volanto, le Hardy, Preisinger, Braun, 
Müller, Wirtz; ook in Suriname en Sluis; Dison]; Th Keul: Recyc-
ling 1637 [oude akte uit 1592 hergebruikt: von Hundsdorff, 
Löhr, zu Grenzhausen]; Th. Keul: Gelegenheitsfunde [vele: 
Peters uit 1654, Fass, Schair uit 1627; ontucht Raffuf; veroor-
deelden]; Ortsfamilienbücher uit Flammersfeld, Honnefeld, 
Puderbach, Raubach en Urbach.

Rundbrief Familienkunde Niedersachsen hg. 20, 2020-2.  
I.M. W. Petersen; recensie nieuwste , 5e Sonderveröffent-
lichunge ev. luth. Trauregister Amt Winzenburg; I. Schulz- 
Zimmermann: Ein unerwartetes Familienfoto [uit 1934; Her-
mann, Stolte]; K. Mitschke: Was verbindet das Titelfoto mit 
unserem Lieblingsthema, der Genealogie? [fontein in Hanno-

   Gens Nostra 2022 – Jaargang 77 nummer 2  –  123 Terug naar inhoud



ver- Herren hausen; 72 m; Böhme, Cleeves x Rosemeyer, 
 Müller, Drechsler]; kaart Eucken x Reimers 1856.

Saarländische Familienkunde [ASF], jg. 53, 2020. H. Priewer: 
Die Spanische Grippe [Influenza; 20-40 miljoen slachtoffers; 

E.  Schiele; statistieken district 
Engers, Anhausen]; F. Müller: Wer 
waren die Vorfahren und Nach-
kommen der von Schwalpach in 
Saarbrücken im 13./14. Jh.? [von 
Schwalbach, von Ensheim, von 
Lisdorf, von Marle, Mocken, von 
Rittenhofen]; H. Lissmann: Die 
ersten Vorfahren namens Liss-
mann in der baillage d’Allemagne 
des Herzogtums Lothringen 
(Oberamt Schaumberg) [von 
 Nassau-Saarbrücken, von Leinin-

gen, von Hartenburg, Breder von Hohenstein, Rennel, Moser, 
naamlijsten: Gessner, Baltes, Schummer, Leismann]; M. Kno-
bloch: Die „Ingenios“ von Miera. Vorfahren im 17. Jh. [Hosselet/
Hosle uit Luik, Gelij doodgeslagen; Scholling/Schellinck, 
 Curtius, de Bande, le Gouverneur/Gouberne, Debee, Belval, 
Marquet, Mate; Waldor]; M. Detemple: Der Streit um das 
 Herrengut in Hirtel 1731 [Schumacher, Biesel, Neu]; K. Pack: 
Auswanderer von 1741 an Hand seiner Unterschrift identifi-
ziert [Spaniol, Schreiber/Schreywer in USA]; C. Lippold: Ein 
Offizier im Heer Napoleons verloren [Guthzeit, Henry, Blandin, 
Barbe, Daultanne]; R. Geiger: Von der standesamtlichen Ehe im 
19. Jahrhundert [vb. Demuth x Zangerle, Gangloff x Angel, Rie-
fer x Müller, Riotte x Scherzer, Mittermüller x Schwingel]; 
R. Geiger: Was bei einer Auswanderung nach Nordamerika und 
Australien zu beachten ist [verenigingen, voorschriften]; J. Kal-
denbach: von (van) Pestels auch in Holland [Coenen van ‘s Gra-
vesande, van Woudenberg, van Beresteyn]; N. Grün: Der 
deutsch-französische Krieg 1870/1871. Jugenderinnerungen 
über die Kriegserlebnisse in Kleinbittersdorf [Dreidemie, Kuh-
ry, Emmerich, Méder, Weissgerber, Roemer, von Francois]; 
P.  Glass: Der Bliesgau als bevorzugtes Gebiet für die Binnen-
migration nach Ensheim im 18. und 19. Jh. Dargestellt am Bei-
spiel meiner eigenen Familiengeschichte [Kiel, Huter]; J. Ash-
craft: Was die amerikanischen Volkszählungen beinhalten 
[census van 1790-1940; inhoud; ontwikkelingen]; R. Geiger: 
1904… dafür ist das Loch zu elend [Carl, Siegel in St. Wendel, 
Schmidt]; P. Glass: Festschriften zu Vereinsjubiläen und Klei-
zuchttier-ausstellungen als familienkundliche Quelle - aufge-
zeichnet am Beispiel des Kaninchenzuchtvereins Saarbrücken- 
Ensheim [naamlijsten uit Bischmisheim, Bliesransbach, 
Bübingen, Sitterswald Sulzbach en Wahlschied van 1975/76].
 Idem, Informationsdienst ASF 2020 nr. 217. Ehedispensen 
im oberen Erzbistum Trier 1731-1748 [bij verwantschap]; 
M.  Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern der gräflichen 
Regierung zu Saarbrücken (3)[regesten aktes 1724; von Bet-
tendorf, Schmidt, Rein]; K. Pack: Illegitime Tochter trotz ver-
heirateter Eltern [pesterij van pastoor; Heckmann, Schneider].

Sedina-Archiv [Pommersche Greif], jg. 67, Bd. 16, 2021-1. 
H.  Stockmann: Ortschroniken, insbesondere von der Insel 
Usedom [oproep]; K. Feldbusch: Die Chronik der Parochie 
Cunow an der Strasse [digitaal]; H.D. Wollschläger: Über 
Hausnummern, Strassennamen und Einwohner der Stadt 
Cammin [Kücken; aan de Marktplatz: Stavenhagen, Wollin, 
Strase]; K.-D. Kreplin: Kaiserliche Adelsverleihungen und 
Standeserhebungen für Pommern bis 1806 [alf. naamlijst 
Aeminga- Hove].

Spuren [Warendorf], jg. 34, 2020-9. A. Smieszchala: Verzeich-
nis der Verstorbenen aus der Strafanstalt Münster, die auf 
dem Martini-Kirchhof begraben sind (3) [verv. naamlijst 1856-
1861 met beroepen en data]; A. Smieszchala: Der Fiedhof des 
Zuchthauses in Münster [met plattegrond, reglement en prij-
zen].
 Idem, 2020-10. A. Smieszchala: Verzeichnis der Verstorbe-
nen aus der Strafanstalt Münster, die auf dem Martini-Kirch-
hof begraben sind (4) [verv. naamlijst 1825-1865]; A. Smiesz-
chala: Kurzgenealogie der Familie Hebben-Mussenbrock in 
Hoetmar-Buddenbaum; A. Smieschala: Eisenbahner – Fami-
lien [verv. naamlijsten 1898-1899 en uit Oelde 1897-1902]; 
M.B.  Bäumer: Genannt-Namen [vanaf 1816 Versteinerungs-
datum].
 Idem, 2020-11. A. Smieszchala: Verzeichnis der Verstorbe-
nen aus der Strafanstalt Münster [Andere bron; registers 
1836-1860, (1): naamlijst 1836: 14 m/v; 1837: 14 m/v; 1838: 12 
m/v; 1839: 14 m/v; 1840: 11 m/v; 1841: 15 m/v; 1842: 5 m/v].
 Idem, 2020-12. A. Smieszchala: Verzeichnis der Verstorbe-
nen aus der Strafanstalt Münster [verv.; naamlijst 1843: 5 m/v; 
1844: 7 m/v; 1845: 7 m/v; 1846: 15 m/v; 1847: 15 m/v; 1848: 9 
m/v; 1849: 9 m/v; 1850: 7 m/v].

Sudetendeutsche Familienkunde [VSFF], 2020-4. R. Eckert: 
Zum Namen meines Geburtsortes Hasel in Nordböhmen 

[met  naburige dorpen Windisch-
Kamnitz, Polzen, Bensen en Tet-
schen]; Ein Eldorado für sudeten-
deutsche Ahnenforscher [Archiv 
der Evangelischen Brüder-Unität 
in Herrnhut (toevluchtsoord voor 
Moraviërs en Bohemers; emigra-
tie naar o.a. USA, naar Heeren-
dijk en Zeist in Holland, en Zuid-
Afrika)]; J. Kaldenbach: Hunderte 
Deutsche aus Böhmen, Mähren 
und Schlesien in Asien [dienaren 
VOC: Daniels; en WIC: Bonssen, 

Hartman, Richter, Probatski, Barosky]; S. Dietz: Die böhmi-
schen Verwandten und Nachfahren des Dresdner Akademie-
professors Giovanni Battista Casanova [Farussi, Roland; Ren-
ger, Sevarais]; E. Heydrich-Riede: Familie Riedl aus Graslitz 
[Köhler, Fischer, Stark, Ange, Bohland, Swatosch]; K. Müller: 
Schluckenau und seine Privilegien [uit het Niederland in Bohe-
men; Berka, von Duba, von Schleinitz]; H.Friedrich: Die familie 
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Swarowsky und Swarowski [boeren uit Waltens in Tirol en 
Gablonz; kwst.: Weiss, Kosmann, Hanisch, Elstner, Feix, Schö-
ler, Staffen, Ullmann].
 Idem, Sonderheft VSFF. J. Kaldenbach: alfabetische 
naamlijst van de 651 VOC-ers met regesten.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familienkunde [ZMF/AMF], 
jg. 61, 2020-4. M. Bock: Die Stadt Dahme im Erbbuch des 
Fürstlich Sächsischen Amtes Dahme 1658 [vanaf 1185 magde-
burgisch; bij Jüterbog; naamlijsten 1626 per wijk]; H. Kühn: 
Kühn trifft Kühn und beide treffen Goethe. Ahnenlinien aus 
der sächsischen Oberlausitz [kwst.: Gössel, Schröter, Franke]; 
S. Lindemann: Die herrschatflichen Gärtner von Gross-Beh-
nitz im Havelland [1698-1973; Mex, Welle, la Wall, Nöhring, 
Möller/Müller, Schanz, Lahn, Matthies, Dümke].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde [ZNF], jg. 95, 
2020-4. D. Ziemann/S. Paap: Margret Minna Louise Arends 
(1893-1941) [= M. Wiener/Moritz in Trittau; Grünhut, Lauer, 
Aper, Heykes, Goldmann]; L. Michelsen: Das tapfere Schnei-
derlein Eduard Möller aus Hamburg [voogdijaktes; Hell, 
Radeck]. Registers 2019-2020.

Zeitschrift für Ostdeutsche Familienkunde [ZOFG/AGOFF], 
jg. 68, 2020-4. B. Krinke: Die Familie Spiers aus Ostrowine bei 
Oels (Niederschlesien) [Niepel]; J. Frantz: Das Gründungspri-
vileg von 1772 für die Hauländer aus Poroze und Zima Woda 
[nu Malanow; Marggraf, Redlich, Leyman, Breyer, Marcin]; S. 
Rückling: Inhaltsverzeichnis zum Testamenten-Ingrossations-
buch des Stadtgerichts Grünberg (Schlesien) von 1809 bis 
1815 [naamlijsten]; H.-D. Lemmel: Lemmel-Familien zwischen 
Ostsee und Schwarzem Meer [Lembelin in 1305; Lämmel, per 
gebied geordend; Joden gebruikten hun voornamen soms als 
achternaam Lemmel]; C. Iwan: Emil Lewanow, ein berühmter 
Berufsradrennfahrer [1898-1935; Berger, Lewuni, Gläser].
 Idem, AGOfF Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 
28, 2020. D.-G. Erpenbeck: Golicke. Narva-reval-Dorpat-
St.  Petersburg vanaf 1682 [Weckel, Wrede, Hening, Grönval]; 
L.A. Severin: Severin aus Kopenhagen (ambtenaren en pasto-
ren; Tschirner, Landmann, Henz]; P.Bahl: Ahnenliste Ingeborg 
 Kaethner; M. Richau: Ahnenliste Josef Kulig [Jonientz, Piete-
rek]; M. Richau: Ahnenliste Elisabeth Maciej-Segieth [alias 
 Piekarczyk, Cichon, Paluch, Posch, Chellius]; L.A. Severin: 
Ahnenliste Geschwister Severin [Czellnik, Paap, Janus, Patol-
la]; L. Krieger: Ahnenliste Antonie Struppeck [Platz, Baranski, 
Zieslinski]; H. Ritzke: Ein Seelenregister der Landgemeinden 
und Güter des Kreises Neumarkt in Schlesien 1780 [tientallen 
plaats- en naamindexen; met koeien en schapen]; S. Sienell: 
Die jüdische Einwohnerschaft von Kolberg 1815-1845 [met 
gezinsleden en personeel; Fraenkel, Gronau, Lewinthal, 
 Marcuse, Stein, Abraham-Wolff, von Glasenapp].
 Idem, Arbeitsbericht AGOFF 2020-4. Collectie Geisler; 
KB (Gross) Samoklensk overhandigd.

Groot-Brittanië

Genealogists’ Magazine, jg. 33, 2021-9. G. Wilkie: Who was 
‘Old Mac’? [William Mackenzie (1794-1851), drijvende kracht 

achter de spoorwegontwikke-
ling; schema 4 gen., 1769-1947 
Mackenzie family]; J. Day: A Sou-
thampton shipbuiliding dynasty 
[3 gen., 1772-1929 Day family]; J. 
Genfell-Hill: The Tudor will of 
Anselm Browning, Standish, 1572 
[testament is een tijd capsule]; 
M. Hinton: Some echoes of the 
Crimean War in Tunbridge Wells, 
Kent, and adjacent parishes [18 
categorieën burgers en militai-
ren met korte biografische infor-

matie, eind 19e eeuw, met naamindex]; H. Dawkins: Moe doors 
opening into the past... [betekenis fotografie, opeenvolgende 
druktechnieken te dateren]; D. Swinfield: The Boys’ Brigade in 
wartime Liverpool [bronbeschrijving].

Oostenrijk

Adler; Bd. 30, 2020-6/7. P. Jedelhauser: Die Rolle der Töchter 
Adelheid und Elisabeth von Graf Albert II. von Tirol bei der 
territorialen Zusammenführung des Landes [von Görz, 13e 
eeuw; von Ulten, von Lechsgemünd- Frontenhausen, von 
Hirschberg, von Meranien von Andechs]; R. Seebauer: Auf den 
Spuren des Eugen Schott (1825-1905) [schenker van ruim 
3000 munten; Kirchhoffer]; A. Kerschbaumer: Cis- und trans-
leithanische Adelsverleihungen an Kriegswitwen und Kriegs-
waisen (Hongarije 1914-1918); vanaf 1812 mocht een niet-adel-
lijke vrouw de naam van haar man dragen; Grammont v. 
Linthal, voorbeelden]; Z. Röhsner: Siegel von Bürgern und 
Handwerkern auf Rechnungen des 17. und 18. Jh. [Haydn, 
 Gattermayer, Soly, Ertl, Schweinhuber, Lindmayer].
 Idem, 2020-8. 150 Jahre später. Die wichtigsten Funkti-
onäre der Gesellschaft seit 1946 [naamlijsten; inhoud alle arti-
kelen en speciale uitgaven]; H. Hayn: Maria Lanzendorf. Ein 
Beispiel für adeliges Engagement beim Kirchen wiederauf)
bau [plaats met veel Maria auf der Heide-wonderen; Esterha-
zy, Tököly, Löwenburg, Savoyen, Liechtenstein, Lopresti, 
Speth]; F.J. Negelin Edler von Blumenfeld: Die Familie Negelin 
Edle von Blumenfeld [uit Ringsheim; Sartori, Wolff, Draht-
schmiedt von Mährentheim, Schönn, von Hacker zu Hart]; 
E.  Henning: Abstammung [begrip ras, paleogenetica, DNA]; 
G.  Frölichsthal: Herzogin von Teschen [geb. Lelbach, botsing 
tussen Hongaars staats- en Habsburgs huisrecht; von Öster-
reich].
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Zuid-Afrika

Familia, jg. 57, 2020-1. G. & H. Muller: 1820 Settlers. Jenkinson 
Family: from London to Thaba ‘Nchu [4 gen., 1808-1915]; J. Wil-

mot: The Wilmot name in South 
Africa [1790-1983, overzicht]; 
P. van Aarde: Jeugdige 1820-Set-
laars: Vreemd en Verlaat  [Kolbe, 
Downing]; M.R. Hofmeyr née 
Theunissen: A history of Samuel 
Liversage – An 1820 Settler; R. 
Landman Reid: Voorvaders van 
Afrika na Afrika [van prehistorie 
tot heden, DNA lijnen]; H. Muller, 
S. Hughes: Petrusburg: ‘n twee-
ling, twee  plase en twee genea-
loë [familieverhaal Louw-Brits, 

met  fragm.-gen.]; H. Potgieter: Genealogie van ‘n vliegtuig.
 Idem, 2020-2. N. Coertse: Outeursreg in Con de Villiers se 
letterkundige nalatenskap: ‘n nagmerrie; D. Swanepoel: 
Determining the identities of people mentioned in the history 
of rabies in South Africa [Swanepoel, Duvenhage]; W. Bern-
hardt: Die buitengewone lewensverhaal van ‘n doodgewone 
man [James Herman: van Buckinghamshire tot die Groot Trek 
(1820); het Wait-gezelschap; Roos].
 Idem, 2020-4. S.J. Basch: 1820 Settlers – In their own 
words [tijdsbeeld opgebouwd uit eigentijdse documenten; 
Bester, Kirchner, Heijns, van Rooyen, Grib, Bredenkamp]; 
A.  Loubser: Herinneringe uit Mowbray en die Swartland 
[Loubser, Lombard]; D. & H. Garner: Twee Van Rooyen stamlyne 
ontmoet weer na 194 jaar. Dubbele Van Rooyen-gesin: voor- 
en nasate [stamvader Cornelis uit Gorkum, adelborst bij VOC 
1713, beschreven zijn 7 gen.; van Deventer, Ferreira, van 
Vuuren, Du Plessis, de Bruyn, Kritzinger, Vermaak, Crawford, 
Meyer, Botha, Nel (uit Rouan, Fr.) en Lötter (uit Augsburg)]; 
A.  Stemmet, E. Lischke: In die voetspore van Theodor Ernst 
Kleinhans, stamvader van die Kleynhans/Kleinhans-familie in 
Suid-Afrika [van Bockel nr. 44 in Duitsland tot Klipdrift in SA].

Zwitserland

Bollettino Genealogico della Svizzera Italiana 2020 nr. 24. C. 
Matasci: Una storia d‘ immigrazione: dall‘ avventura all‘ integ-
razione: L. Tognola: Giovanni Tognola. Fabbro ferraio 1824-
1880 [van Tradate naar Biasca; rechtzaken; Simoni]; L. Bigna-
sca: I Biscagna, quattro generazioni di scalpellini [Ghirlanda, 
Campana, Fassora, Lotti, Soldá, Grop, Battista, Bernardi]; 
M. Croci: I Croci di Mendrisio [della Croce, Antonino, Maspero, 
Ferrari, Soldati, Bernasconi, de la Cruce, Borelli]; L. Rossi: 
Ritratto di un parente dimenticato [Gamba, Marchesi, Rossi 
del Paolino]; M. Stoppa: Lo stato civile in continua evoluzione 
[ontwikkelingen]; M. Stoppa: Test del DNA parentele farloc-
che? [doen dus]; Recensies: dagboek G. Anastasia gen. Stop-
pa van Lombardije (1797-1883), van Basel naar Parijs.

Regio Familienforscher [Basel], jg. 33, 2020-2. R.T. Hallauer: 
Das Gräberbuch Pratteln 1902-1917 (3) [verv.; met graf num-

mers, namen, data en woonplaat-
sen; naamlijst Ebneter- Müti]; 
W. Amsler, S. Lang lois-Berthelot: 
Die Amsler in Mülhausen bis 
1798 [6 gen., 1642-1800; Kingler, 
Rubli, Junghän, Remond, Jelen-
sperger,  Jenner, Stumm, Huber]; 
H. Riggenbach: Säli, Sächelie, 
Salley - Familien- und Ortsname; 
R.T. Hallauer: Die Hungerjahre 
1816 und 1817 und die Not in (..) 
Oltingen [door vulkaan Tambora; 
veel emigratie naar VS]; H. Zehn-

der: General-Miliz-Controlle der Municipal-Gemeinden Ben-
ken und Biel (1) [naamlijst o.a. Löw]; correcties Häsler uit 
Gündlischwand; Siegelsammlungen der GHGRB [collectie 
4000 foto’s van 1800 zegels voltooid; voorbeeld: Kastenho-
fer].
 Idem, 2020-3. R.T. Hallauer: Das Gräberbuch Pratteln 
1902-1917 (4) [verv., naamlijst Na-St]; W. Amsler: Obervogt 
Tscharner und das ‘Haus Besuchung Rodel’ von Bözen [Niklaus 
Emanuel Tscharner (1727-1794), Agrarreformer; enquete toe-
stand boerenstand]; W. Amsler: Geschichte der Amsler in 
Buus [aanvulling op onderzoek]; K. Stürchler: Geburten-, Tauf- 
und Namensverzeichnis von 1644-1981 der Gemeinde Büren 
im Kanton Solothurn [auteur (1941-2016), boek uit 1982; naam-
lijst families; Bürkler]; R.T. Hallauer: Das Hausbuch von Jakob 
Wentzinger von Türingheim/Thurckheim (Elzas)]; M.A. 
Ziegler-  Ris: Die Ziegler und die Anverwandten – Vorfahren 
väterlicher- un mutterlicherseits [beknopt verhalend weerge-
geven].
 Idem, 2020-4. Ortsfamilienbuch Auggen (900 p.); M. 
Ziegler: Briefwechsel von Heinrich Spiller mit seiner Familie 
in Egg/ZH 1851-8152 [Steinemann, Würmli]; W. Amsler: Unter-
vogt Kaspar Amsler in den Schenkenberger Amtsrechnungen 
[vanaf 1595; Falck, Vögtli]; R.T. Hallauer: Gräberbuch Pratteln 
1902-1917 (5) [verv.; Tannenberger-Zurbrük]; H. Zehnder: Gene-
ral-Miliz-Controlle der Municipal-Gemeinde Benken/BL (2) 
[verv.; naamlijst 1801-1843]; W. Amsler: H. Amsler, Baldi Hans 
genannt (1652-1729), eine Patchworkfamilie im 17. Jh. [Vögtli, 
Brändli, Beldi, Heuberger].
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