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BEGINNERS-AFLEVERING

Menigmaal wordt de redactie van Gens Nostra de vraag voorgelegd of zij
niet genegen is om wat meer artikelen te plaatsen met een zeer eenvoudig in-
structief karakter, waaruit de beginners in de genealogie de basis-kennis kun-
nen opdoen voor hun praktisch onderzoek.

De redactie ziet het nut van dergelijke artikelen zeer wel in, doch is van
oordeel dat deze in het algemeen eerder thuis behoren in speciale inleidende
uitgaven dan in het maandblad Gens Nostra. Immers, de beginners van giste-
ren zijn de gevorderden van vandaag en deze laatsten, veruit de meerder-
heid, vragen om andere stof. Bovendien komen er — gelukkig! — telkens
nieuwe beginners, die de redactie steeds weer hetzelfde verzoek zouden kun-
nen doen.

U zult zich afvragen: waarom nu dan toch een beginners-nummer? Wel, de
redactie meende op dit ogenblik te beschikken over enige bijdragen die ze-
ker in het bijzonder voor beginnende genealogen van nut kunnen zijn, doch
die toch daarnaast voldoende inhoud hebben om ook de meer gevorderde
beoefenaren te kunnen interesseren.

Het eerstvolgende artikel, „Hoe vind ik nu mijn voorouders?" werd door
onze hoofdbestuursleden Braber en Van Eijk speciaal voor beginners samen-
gesteld en is ook voorhanden als vouwblad voor belangstellenden die nog
geen lid van de N.G.V. zijn.

De heer Van der Tang begeleidt ons bij een onderzoek naar zijn overgroot-
moeder en haar familie, een onderzoek dat, al reikt het niet in het verre ver-
leden, lastige kantjes had.

De heer Hesselfelt geeft belangwekkende informatie over onderzoek in
Duitsland, uitgaande van zijn eigen ervaringen daarmede. De heer Hamers
biedt een overzicht van gedrukte bronnen in de verschenen jaargangen van
Gens Nostra en enkele andere uitgaven van onze vereniging. De heer Kra-
nen vertelt iets over testamenten, meer in het bijzonder in Gelderland en zelf
mag ik u inleiden in de geschiedenis der totstandkoming van de collecties
van onze vereniging in Naarden en iets zeggen van wat u daarin kunt vinden.

De redactie spreekt de hoop uit, dat dit initiatief de goedkeuring zal on-
dervinden van al onze lezers, tot welke categorie van gevorderdheid zij ook
mogen behoren. R.F.v.
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HOE VIND IK NU MIJN VOOROUDERS?

Vaak bereikt ons van nieuwe leden de vraag: alles goed en wel, maar hoe
vind ik nu mijn voorouders? Een volkomen begrijpelijke vraag, waarvoor u
zich echt niet hoeft te schamen. Eens zijn wij allemaal beginners geweest, en
pas door veel vragen — en ook wel eens door schade en schande — zijn wij
wijzer geworden.

In het hierna volgende willen we u een korte handleiding bieden, hoe u het
beste kunt beginnen.

Waarschijnlijk bent u voorlopig het meest geïnteresseerd in wat, ook offi-
cieel, een stamboom of genealogie heet, d.w.z. een overzicht van al diegenen
van uw familie die ook uw familienaam dragen, met daarbij hun echtgenoten.
Een stamboom is dus een overzicht van uzelf, uw vader, grootvader, over-
grootvader, enz., telkens met al hun broers en zusters; uw neven en nichten,
achterneven en achternichten enz. (maar uitsluitend voor zover zij „van zich-
zelf' uw familienaam dragen) en bij ieder van hen de eventuele echtgenoten.
Uw stamboom vermeldt dus wél uw gehuwde zuster, ook haar man, maar
niet meer hun kinderen, want die dragen een andere familienaam.

Een andere vorm van voorouder-onderzoek is de kwartierstaat, d.w.z. een
staat waarop, uitgaande van uzelf, vermeld staan uw beide ouders, uw vier
grootouders, uw acht overgrootouders, enz., kortom al degenen van wie u in
feite afstamt. Deze vorm van familie-onderzoek komt gewoonlijk pas wat la-
ter in de belangstelling van de beginnende genealoog te staan, maar is min-
stens zo interessant. En als u nu toch aan het werk gaat, waarom dan niet bei-
de vormen tegelijk aan te vatten?

HET EERSTE BEGIN

U begint bij uzelf en noteert van uw naaste familieleden de gegevens die u
met zekerheid bekend zijn; te noteren vallen: plaats en datum van geboorte,
namen van de ouders, beroep, eventueel plaats en datum van huwelijk en van
overlijden. Wanneer uw eigen kennis is uitgeput, wendt u zich tot uw familie-
leden. U kunt ze natuurlijk, vooral als ze wat ver weg wonen, schrijven. Maar
meestal is het beter om ze zelf te bezoeken omdat schriftelijk gestelde vragen
bijna nooit volledig beantwoord worden. Vraag dan, indien mogelijk, trouw-
boekjes ter inzage en noteer vooral de officiële voornamen met tussen haak-
jes de eventuele roepnaam. Want wanneer uw misschien al bejaarde tante u
verzekert dat haar grootvader (uw overgrootvader) „Jan" heette, was het
dan ook officieel Jan, of was het Johan, of Johannes? En wanneer zij zegt,
zelf in Amsterdam-Oost geboren te zijn, was het dan echt Amsterdam, of was
het misschien in de toen nog zelfstandige gemeente Watergraafsmeer? Kort-
om: u noteert zoveel mogelijk de officiële benamingen en de nauwkeurige
data uit wat er bij zo'n bezoek uit allerlei laden meestal wel te voorschijn
komt: oude trouwboekjes, diploma's, trouwkaarten, overlijdensberichten,
enz. enz.



Informeert u bij zo'n bezoek ook naar markante dingen uit de familie;
vraag of er nog oude familieportretten zijn (misschien krijgt u ze wel cadeau)
en noteer de namen van de daarop voorkomende personen. Vraag vooral
ook, wanneer of naar aanleiding waarvan die foto werd genomen. Misschien
zijn er nog oude merklappen en kerkboeken, meubels of sieraden die bij el-
kaar een „beeld" geven van uw vroegere familieleden. Natuurlijk zal men u
die voorwerpen niet meegeven, maar in deze tijd van fototoestellen en cas-
setterecorders is het toch mogelijk zo'n „familiebezoek" veel meer vast te
leggen dan twintig of dertig jaar geleden het geval was.

Het zal van geval tot geval verschillen, wat men tijdens zulk een „interview" nog meer
kan vragen. Wij noemen een aantal mogelijkheden in telegramstijl: waar werd een oplei-
ding gevolgd, en welke? Wanneer eindexamen, en aan welke school? Misschien nog een
hogere opleiding, zo ja waar, welke academische examens werden afgelegd? Gepromo-
veerd? Titel van het proefschrift?
Welke onderscheidingen werden verleend, wanneer en naar aanleiding waarvan? Be-
stuursfuncties? (voorzitter, secretaris, penningmeester, welke vereniging?). Misschien ac-
tief in het politieke leven (partijfuncties, gemeenteraadslid, wethouder?) of in het kerke-
lijke leven (diaken, ouderling, kerkmeester, kerkvoogd, notabel, scriba), bij de water-
schappen (heemraad, dijkgraaf?) of in het vakbondswerk? Probeert u zoveel mogelijk
steeds te vermelden, van wanneer tot wanneer een functie werd uitgeoefend.

Met de gegevens die u zelf al wist en met wat u van oudere familieleden
hebt vernomen, heeft u nu een eerste beeld en zult u vermoedelijk wel tot on-
geveer 1870 terug zijn gekomen. U ordent nu uw gegevens (daarvoor kunt u
gebruik maken van de diverse daartoe door de N.G.V. uitgegeven en bij de
Dienst Bestellingen verkrijgbare voorgedrukte formulieren) en vraagt zich
dan waarschijnlijk af: wat nu?

DRIE VRAGEN

Er is een drietal vragen dat u zich, op dit punt van uw onderzoek gekomen,
reeds kunt stellen (natuurlijk herhalen die vragen zich ook later, wanneer u
verder terug bent gekomen met uw nasporingen, maar laten wij ze nu reeds
noemen):
a. zijn er misschien al publicaties over de familie(s) waarnaar ik zoek?

Een overzicht van vrijwel alles wat tot 1 januari 1970 in de vorm van boeken of tijdschrift-
artikelen verscheen, vindt u in Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresleyn, Genealogisch Repertori-
um, 3e druk, herzien en bijgewerkt door H. L. Kruimel, 2 delen, uitgegeven in 1972 door
het Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18, Den Haag.
Voor wat na 1969 is verschenen kunt u het bestede rubrieken Boeken en Periodieken na-
gaan, die regelmatig in Gens Nostra verschijnen, danwei soortgelijke boekbesprekingen
en tijdschriften-overzichten in andere tijdschriften.
U kunt het genoemde repertorium natuurlijk raadplegen in onze bibliotheek in Naarden
of in andere grote, op genealogisch gebied goed voorziene bibliotheken. Dat heeft n.l. het
voordeel, dat u dan veel van de boeken en tijdschriften waarnaar dat repertorium ver-
wijst, gelijk ter plaatse kunt inzien. Maar voorts raden wij u gaarne aan, zich dat reperto-
rium aan te schaffen; het is een investering die voor u ongetwijfeld nog jarenlang zijn geld
opbrengt!

b. hebben andere leden van de N.G.V. misschien al gezocht naar mijn fami-
lie(s)?



Daarvoor raadpleegt u in ons centrum in Naarden de fiches van de z.g. Contactdienst
(men zal u er daar gaarne mee helpen). Dit unieke systeem van onze vereniging verwijst u
naar andere leden van de N.G.V. die blijkens hun opgave gegevens bezitten over dezelfde
families als die waarin u geïnteresseerd bent. U schrijft die leden daarna zelf aan, ver-
meldt zo nauwkeurig mogelijk wat u zelf inmiddels aan gegevens over de desbetreffende
familie heeft, en vraagt, of zij misschien nog verdere gegevens hebben.
Vergeet u niet,'een postzegel voor het antwoord bij uw briefin te sluiten?

c. zijn er nog andere collecties waarin ik wat kan vinden?

Het antwoord kan kort en bondig zijn: nou en of! In de eerste plaats vindt u in ons cen-
trum in Naarden een grote collectie familie-advertenties (enkele miljoenen stuks!), geor-
dend naar familienaam. Indien u naar een familie Smit, De Vries of Jansen zoekt, is dat
vrijwel onbegonnen werk, maar bij wat minder veelvuldig voorkomende namen zult u er
zeker heel wat van uw gading vinden. Ook belangrijk is, voor wat betreft katholieke ge-
slachten, de verzameling bidprentjes (ca. 75.000 stuks), terwijl ons centraal naamregister
ongeveer 700.000 verwijzingen bevat naar vermeldingen in boeken of in bij ons gedepo-
neerde handschriften.
Natuurlijk zijn er — laten we eerlijk wezen — ook elders in het land soortgelijke collec-
ties. Zo bezit het reeds genoemde Centraal Bureau voor Genealogie nog meer familie-ad-
vertenties, beschikt onze oudere zustervereniging, het Koninklijk Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde (Bleyenburg 5, Den Haag) o.a. over een eigen, zeer fraaie collec-
tie handschriften, en is de enorme collectie bidprentjes van de Achelse Kluis in Noord-
Brabant eenvoudig wereldberoemd.
Maar voorlopig vindt u in „Naarden" al heel wat.

DE ARCHIEVEN IN

Het volgende stadium zal zijn het bezoeken van een archief. Grotere ge-
meenten hebben meestal een eigen (gemeente-)archief, terwijl de archieven
van de kleinere plaatsen gewoonlijk zijn ondergebracht in het rijksarchief
van de desbetreffende provincie; in Noord-Brabant en Gelderland zijn er
ook streekarchivarissen die elk de archieven van een aantal kleinere ge-
meenten beheren.

De archieven zijn openbaar en gratis toegankelijk; u hoeft werkelijk geen
enkele „drempelvrees" te koesteren alvorens er binnen te stappen. Zij zijn in
principe door de week tijdens de gewone kantoor-uren geopend; de meeste
daarnaast ook enkele uren op zaterdagochtend.

Een lijst van alle archieven in Nederland, met hun adressen, telefoonnummers en ope-
ningstijden kunt u verkrijgen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, maar natuurlijk
ook bij ons in Naarden.
Een algemeen overzicht van de totale inhoud van alle (elf) rijksarchieven in Nederland
werd enkele jaren geleden verzorgd onder eindredactie van dr. L. P. L. Pirenne (,,De
Rijksarchieven in Nederland", 2 delen, 's-Gravenhage 1973). Deze bijzonder nuttige uit-
gave is inmiddels helaas uitverkocht, maar natuurlijk in ons centrum en op alle archieven
en in de grotere bibliotheken aanwezig.

In deze archieven zijn voor u nu in de eerste plaats van belang de geboor-
ten-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand die daar over de
jaren van 1812 tot 1892, soms tot 1902 of zelfs tot 1922, gedeponeerd zijn. De
desbetreffende akten vindt u via de z.g. tienjaren-tafels, dat zijn alfabetische
klappers per periode van tien jaar op aangiften van geboorten, huwelijken en



overlijden, per gemeente (vandaar dat het voor u nog belangrijker is om aan
uw bejaarde familieleden te vragen waar uw overgrootvader werd geboren,
huwde of overleed, dan wanneer dat nu precies was). De dienstdoende
ambtenaar in een archief kunt u vragen, hoe u de klappers moet hanteren en
hoe u de benodigde registers ter inzage kunt aanvragen.

Vraagt u bij de huwelijksakten vooral ook de z.g. bijlagen ter inzage, daar
deze vaak interessant aanvullend materiaal bevatten: een signalement van de
bruidegom, en mogelijk ook de plaatsen en data van overlijden van de ouders
en grootouders van het echtpaar; kortom gegevens die u anders maar met
moeite zoudt kunnen vinden.

U kunt in de archieven voor een betrekkelijk lage prijs fotokopieën van
deze akten laten maken. De handtekeningen van uw betovergrootouders on-
der hun huwelijksakte zijn dan misschien, onder de indruk van het moment,
wat beverig gezet, u zult er waarschijnlijk toch wel graag een foto van willen
hebben...

DEDTB

Via de registers van de Burgerlijke Stand komt u wel terug tot voorouders
die in de tweede helft van de 18e eeuw geboren zijn. Gaat u maar na: u vindt
overlijdensakten van b.v. 1820 a 1830 van mensen die dan b.v. 60 of 70 jaar
oud zijn; die akten noemen nog (als het goed is) de plaats van geboorte, de
leeftijd van de gestorvene, en de namen van zijn ouders. Maar verder komt u
dan via de BS-registers niet meer.

Verder onderzoek dient dan in de eerste plaats in de oude kerkboeken te
geschieden, d.w.z. in de registers die in de 17e en 18e eeuw (soms ook al eer-
der) door de diverse kerken werden bijgehouden op dopen, trouwen en be-
graven (vandaar dat men gewoonlijk spreekt van de DTB-registers, of nog
korter, van de DTB). Deze registers moesten bij de invoering van de Burger-
lijke Stand op de secretarieën van de gemeenten worden gedeponeerd, maar
berusten nu meestal in hetzelfde archief waar u ook al de Burgerlijke Stands-
registers van de desbetreffende plaats aantrof.

Een globaal overzicht van alle DTB-boeken van Nederland (gespecificeerd naar plaats,
en met opgave van de door die boeken bestreken periode(n) en het archief waarin zij mo-
menteel bewaard worden) vindt u in W. Wijnaendts van Resandt, Repertorium DTB, een
uitgave van de Stichting „Nederland's Patriciaat" en het Centraal Bureau voor Genealo-
gie uit 1969 (uitverkocht, maar op archieven en bibliotheken te raadplegen).
In de leeszaal van ieder archief treft u een meer gedetailleerde inventaris aan van de
DTB-boeken die op dat archief bewaard worden. Elk van die boeken heeft een afzonder-
lijk nummer dat u moet opgeven wanneer u zulk een boek op de leeszaal wilt inzien; de
leeszaalambtenaar wijst u zo nodig wel, hoe u dat precies moet doen.

Het zoeken in de DTB-registers zou een zeer tijdrovende bezigheid kun-
nen zijn (zeker in de grote steden), ware het niet dat op die boeken vaak
klappers gemaakt zijn, of dat zelfs alle gegevens daaruit geficheerd zijn; soms
is men daar nog mee bezig. Metenig geluk kuntu dan ook in korte tijd doop-,
trouw- en begraafdata vinden tot in de 17e eeuw.



NOG MEER ARCHIVALIA

U heeft ondertussen al heel wat gevonden, en u mag daar ook gerust een
beetje trots op zijn. Maar in wezen heeft u nu nog slechts het „geraamte" van
uw familiegeschiedenis te pakken: de namen, plaatsen en data van uw voor-
ouders, van een aantal van hen ook wel het beroep en de adressen waar zij
gewoond hebben, maar méér toch nog niet.

En dat „meerdere" maakt het nu pas écht boeiend: zijn er nog testamenten
van hen over waaruit kan blijken wat zij bezaten, zijn zij misschien in proces-
sen gewikkeld geweest (wat dat betreft is er heus niets nieuws onder de zon),
is er misschien nog ergens een portret van een van hen, wat voor zaken de-
den zij, hoe zag hun huis, straat of stadje er toen uit, enz. enz. Voor dat alles
komt u terecht in de z.g. weeskamerarchieven, de notariële en rechterlijke
archieven, bij de collecties van het Iconographisch Bureau in Den Haag, of
bij de (soms als „topografische atlas" aangeduide) verzamelingen van kaar-
ten, en van stads- en dorpsgezichten van de diverse archieven. Op dit alles
gaan wij nu niet in, want het was ons er alleen om te doen om u de eerste
schreden op het genealogische pad te wijzen.

MAAR ALS IK NU VASTLOOP?

Ongetwijfeld zult u van tijd tot tijd in een oud document iets niet begrij-
pen, of zult u ineens voor de vraag staan: hoe moet ik nu verder zoeken?
Wanneer dat het geval is bij het raadplegen van onze collecties in Naarden,
vraagt u het maar aan een van de medewerkers aldaar. Op een archief kunt u
zich wenden tot de leeszaalambtenaar, maar deze heeft misschien niet vol-
doende tijd voor u, zeker niet als de leeszaal nogal vol is en hij ettelijke ande-
re bezoekers evenzogoed moet helpen als u. Wij zouden daarom willen
eindigen met dit advies: bezoekt u vooral regelmatig de bijeenkomsten van
de afdeling van de N.G.V. waar u bij bent ingedeeld en waarvan u automa-
tisch de convocaties thuis krijgt (u mag trouwens ook de bijeenkomsten van
de andere afdelingen bijwonen; ze worden zoveel mogelijk tevoren aange-
kondigd in de „Mededelingen" die u in het midden van elke aflevering van
Gens Nostra aantreft). In de eerste plaats steekt u van elke lezing wel wat op;
is het niet direct voor nu, dan wel voor een later stadium van uw onderzoek.
Maar bovenal: u treft op die bijeenkomsten tientallen andere, misschien al
wat meer ervaren leden van de N.G.V. en het zou al heel vreemd moeten zijn
als niemand van hen u kon adviseren, hoe u nu het beste verder kunt gaan.
Bovendien organiseren onze afdelingen een of enkele malen per jaar specia-
le „contact-avonden"; die zijn dan helemaal gewijd aan bespreking van gro-
tere en kleine „puzzles".

Van tijd tot tijd wordt door onze afdelingen (meestal dan in de zeer ge-
waardeerde samenwerking met het plaatselijke archief) een „cursus oud
schrift" georganiseerd, d.w.z. een reeks avonden waarin u geschoold wordt
in het lezen van oudere geschriften. Vóór ca. 1700 werden de letters n.l. heel



anders geschreven dan tegenwoordig en voor het lezen van dat oudere schrift
is oefening, onder leiding van een deskundige, beslist gewenst. Wanneer u
maar enigzins in de gelegenheid bent, zo'n cursus te volgen, doet u dat dan,
ook al bent u op dit moment misschien nog bezig met uw voorouders uit de
vorige eeuw. Want u zult zien dat u, eerder dan u dacht, misschien met uw
stamboom, maar zeker met een deel van uw kwartierstaat, in de periode van
dat oude schrift bent aangeland.

Wij wensen u veel succes, maar bovenal ook veel genoegen toe bij uw on-
derzoek!

Najaar 1978 Hoofdbestuur N.G.V.

OP ZOEK NAAR EEN OVERGROOTMOEDER

Wie genealogie als liefhebberij beoefent zal het ongetwijfeld zijn opgeval-
len dat het zoeken naar de sporen die onze voorouders in de archieven heb-
ben nagelaten minstens evenveel voldoening kan geven als het resultaat van
zo'n onderzoek. Achter elke met moeite gevonden bouwsteen van een stam-
boom kan een verhaal schuilgaan dat veel weg heeft van een detective-story.

Het is jammer dat uit een genealogie vrijwel nooit blijkt met welk een ple-
zier of — dat kan natuurlijk ook — ergernis, wij hem hebben samengesteld.
Zo zullen onze nakomelingen vermoedelijk schouderophalend het resultaat
van onze onderzoekingen bekijken én zich meewarig afvragen, wat ons heeft
bezield om daar onze kostbare tijd aan te spenderen. Indien wij er echter
voor hadden gezorgd dat wij hun een verslag van ons genealogisch speurwerk
hadden nagelaten, dan zouden zij wellicht milder oordelen.

In een dossier bewaar ik een groot aantal aantekeningen, destijds gemaakt
bij het onderzoek, dat ik naar de afkomst van mijn grootvader verrichtte.
Ook al ben ik mij er goed van bewust dat anderen waarschijnlijk boeiender
herinneringen aan hun genealogische nasporingen bewaren, toch zal ik hier
het verhaal van dat onderzoek vertellen, al is het maar om te voorkomen dat
mijn met moeite verzamelde gegevens later.uit onbegrip aan het vuur zullen
worden prijsgegeven.

Over de afkomst van mijn grootvader werd in de familie altijd geheimzin-
nig gedaan. Ik zal eenjaar of tien geweest zijn, toen mijn ouders er iets over
los wilden laten. Opa heeft nooit ouders gekend, vertelden zij mij. Hij was te
vondeling gelegd en mensen in Brabant hadden hem opgevoed. Tot zijn acht-
tiende jaar had hij niet anders geweten dan dat hij Jan van der Stoep heette en
dat hij in augustus 1892 te Amsterdam was geboren, welke geboortedatering
door een dokter bij benadering was vastgesteld. Toen hij echter naar Amster-
dam moest om i.v.m. de Nationale Militie zijn papieren op te halen, deelde
de directeur van de Inrichting voor Stads Bestedelingen hem mee, dat men



Op büdou f-y < "'#-c<p./A-t**~A.4~S' Acbttianbondord Twccen-Negentig,
7Q Ü voor oiu uudor/ctcukuudo Ayiljjuiiuur vuu doij Uurgorlijkon Stuud Uur Guiuuonle

AuislorÜMii vorschcQoiu

~C, Jarou, woucndo
„clk/uwfUcrklaorddiit

dra-*-*— middags toi
<$[£• i» gcbojxiusiii Kiuduro, in but buu, ituandu

Tun bo(
TUQ beroop

wulk KinJ zal geoaamd wordon

vun wuiko Yijrklanug wij dexo Akte bubbou op^ujuitukt in togouwoordigbuj
vau burovp •^-a*-^/ce-^-<- oud

wonuiido L**i*+i\t.£*~i4s£z+sf JI.Y ... • on vun

borocp *fa*sé.— r ^ J oud ftyf-c^^v^A^^^j Jureu,

en ia d o e Akte door ous, benevuu
Getuigen, na voorlezing o

/4/cfe va« geboorte van Aart Jacobus van der Tang

er inmiddels achter was gekomen dat zijn ware naam /larf Jacobus van der
Tang was, op 3 september 1892 te Amsterdam geboren als zoon van Teuntje
van der Tang. Toen namelijk in 1901 de leerplichtwet was ingevoerd en men
bij Teuntje ging informeren waarom zij haar zoon Aart Jacobus niet naar
school had gestuurd viel zij door de mand. De directeur vertelde mijn groot-
vader voorts dat zijn moeder later naar Amerika was vertrokken. Later zou
mijn grootvader nog geprobeerd hebben haar op te sporen, maar zonder suc-
ces.

Mijn ouders drukten mij op het hart over deze zaak niet met mijn grootva-
der te praten, want hij had er veel verdriet van gehad en wilde niet dat de
hele affaire weer zou worden opgerakeld. Dat beloofde ik natuurlijk, maar
mijn nieuwsgierigheid was zo aangewakkerd dat ik het niet kon nalaten om,
toen ik eens bij mijn grootouders op visite was, dit onderwerp voorzichtig ter
sprake te brengen.

Nu was een van de minder plezierige karaktertrekken van mijn grootvader
deze, dat hij de ene keer bereid was ergens uitvoerig op in te gaan, om even-
wel bij een andere gelegenheid — waarbij hetzelfde onderwerp ter sprake
kwam — dicht te klappen als een oester. Zo kon het gebeuren dat hij aanvan-
kelijk zeer welwillend mijn vragen over zijn afkomst beantwoordde, ja er
zelfs plezier in had dat dit mij zo interesseerde, maar dat hij, toen ik later op
ons gesprek terug wilde komen, deed alsof zijn neus bloedde.

Ik heb mij vaak afgevraagd of die plotselinge zwijgzaamheid niet ten dele
te wijten was aan mijn grootmoeder, die zich nog dieper over haars mans af-
komst „schaamde" dan hijzelf. Zij was het ook die — om voor haar eigen
kinderen die „verdorven" oma enigszins in een gunstig licht te stellen — het
verhaal de wereld had ingeholpen, dat Teuntje van der Tang een Friezin was
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die altijd een „kap met goud" droeg. Pas tegen het einde van haar leven be-
gon mijn grootmoeder toleranter over haar schoonmoeder te denken, zo in
de trant van: de kerel die haar heeft laten „zitten" was de ware schuldige. Zij
twijfelde er niét aan of de verwekker van mijn grootvader was van goeden
huize.

Vooralsnog moest ik mij tevreden stellen met de weinige informaties die ik
van mijn ouders en mijn grootvader had losgekregen. Het stond echter voor
mij vast dat ik op m'n eigen houtje wel meer klaarheid in de zaak zou bren-
gen, ook al wist ik op dat moment nog niet hoe en waar mijn onderzoek te
beginnen.

Was ik destijds een geroutineerd genealoog geweest en had ik precies ge-
weten welke bronnen ik zou moeten aanboren om zo vlug mogelijk resultaat
te boeken, dan zou dit verhaal niet alleen aanzienlijk korter zijn geworden
maar ook met minder plezier zijn geschreven. Inplaats van naar het Gemeen-
tearchief van Amsterdam te stappen om aldaar de oude bevolkingsregisters
na te slaan op Teuntje van der Tang en haar gezin — wat in dezen de meest
logische handelwijze zou zijn geweest — toog ik naar het Algemeen Rijksar-
chief, waar, naar ik uit betrouwbare bron had vernomen, de registers van de
Burgerlijke Stand van Lisse en Hillegom moesten berusten. Teuntje van der
Tang was immers uit de bollenstreek afkomstig geweest, en bollen waren
voor mij nu eenmaal synoniem met beide genoemde plaatsen.

In ene Dirk van der Tang meende ik de vader van Teuntje van der Tang te
hebben herkend. Deze was in 1828 te Hillegom getrouwd met de vijftien-ja-
rige Jacoba Magdalena Visser, uit welk huwelijk nagenoeg elk jaar een kind
werd geboren. Pech toen bleek dat de BS-registers van Hillegom en een
groot aantal omliggende plaatsen slechts tot en met 1842 in het Algemeen
Rijksarchief aanwezig zijn en dat ik mij voor raadpleging van de latere regis-
ters tot de desbetreffende gemeenten zelf moest wenden.

Nu wilde het geval dat mijn ome Henk (van moeders kant) kort tevoren te
Hillegom was getrouwd en zich daar metterwoon had gevestigd. Hij kende
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wel, liet hij mij weten, een aardige
kerel. Wij moesten hem samen eens opzoeken.

De man bleek aan de beschrijving van mijn oom te beantwoorden. Dankzij
zijn diensten kon ik het gezin van Dirk van der Tang en Anna Magdalena
Visser nog met enige kinderen uitbreiden. Edoch: een Teuntje was er niet bij.

Ik begon mij juist vertwijfeld af te vragen of ik niet een verkeerd spoor
volgde, toen de ambtenaar in kwestie op dat kritieke ogenblik met een glun-
derend gezicht een bevolkingsregister voor mij neerlegde, opengeslagen op
het gezin Van der Tang x Visser. Ik kreeg weer hoop: Dirk was met vrouw en
kinderen kort na 1850 naar Lisse vertrokken. Zou Teuntje daar dan geboren
zijn?

In het gemeentehuis van Lisse — mijn oom had er geen gras over laten
groeien; wij waren er op zijn brommertje direct naartoe gereden — werd ons
letterlijk gezegd dat voor niets de zon opgaat en dat wij derhalve tien gulden
per uur moesten betalen als wij in het depot wilden grasduinen. Zoveel geld
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had ik niet bij mij, en mijn oom — op wiens beurs ik nu was aangewezen —
liet wel blijken dat hij het eigenlijk zonde van het geld vond. Wij kwamen
overeen dat wij niet langer dan een kwartier — dus ter waarde van een Rijks-
daalder — in het depot zouden blijven!

Vervelend genoeg moest en zou iemand van het personeel ons met het zoe-
ken behulpzaam zijn. Tergend langzaam haalde die ambtenaar de registers
uit de rekken, registers die wij dan niet nodig bleken te hebben.

Ons kwartier was bijna om en wij hadden nog steeds niets gevonden. We-
tende dat het nog maar een kwestie van minuten was verzocht ik de man mij-
zelf m'n gang te laten gaan. Eindelijk, daar vond ik wat ik zocht: de geboor-
teakte van Teuntje van der Tang, geboren Lisse 7 oktober 1852 als — zoals ik
al had verondersteld — dochter van Dirk en Jacoba Magdalena Visser. Na nog
enige belangrijke gegevens uit de oude bevolkingsregisters te hebben geput,
verlieten mijn oom en ik even later tevreden het gemeentehuis.

Zoals ik wel verwacht had toonde mijn grootvader zich verbaasd toen ik
hem het resultaat van mijn speurwerk liet zien. Vooral met de stamboom van
de familie Van der Tang — welke ik na een later bezoek aan het Algemeen
Rijksarchief had samengesteld — was hij erg ingenomen, en met enige arro-
gantie vertrouwde hij mij toe altijd al geweten te hebben dat de familie Van
der Tang een „oud geslacht" was, waarin ik hem geen ongelijk gaf.

Nu hij eenmaal had gezien dat ik meer over zijn afkomst wist dan hijzelf,
vertelde hij mij alles wat hem ervan bekend was, hetgeen overigens niet veel
was. Hij eindigde met de opmerking dat hij er veel voor over zou hebben om
ooit nog eens een foto van zijn moeder in bezit te krijgen. Dit knoopte ik
goed in mijn oren.

Wat wist ik nu zoal over mijn overgrootmoeder? Zij was dus in 1852 te Lis-
se geboren als het een na laatste kind uit het zeer grote gezin van Dirk van
der Tang en Jacoba Magdalena Visser. Haar moeder overleed toen zij zes ja-
ren was. In hetzelfde jaar nog, 1858, hertrouwde Dirk van der Tang te Amster-
dam met Elizabeth van der Linden, een weduwe afkomstig uit de hoofdstad.
Dirk overleed te Amsterdam in 1899 in de gezegende ouderdom van 95 jaren.
Teuntje van der Tang trouwde te Lisse op 24 september 1874 met de negen-
tien jaar oudere melkslijter Aart Jacobus van der Boon, weduwnaar van haar
zuster Gerida (ook wel Gouda) van der Tang. Na enige omzwervingen vestigde
Aart Jacobus van der Boon zich rond 1885 met zijn gezin te Amsterdam, in
welke stad hij in 1890 zou komen te overlijden, zijn vrouw met een groot aan-
tal kinderen achterlatend. Twee jaren later werd mijn grootvader geboren,
die dezelfde voornamen kreeg als zijn overleden stiefvader. Een vroedvrouw,
Sijke de Boer, gaf het kind bij de Burgerlijke Stand aan, zodat het automa-
tisch in het bevolkingsregister onder het gezin van Teuntje van der Tang
werd bijgeschreven. Waarschijnlijk heeft Teuntje zich niet gerealiseerd dat
haar kind bij de Burgerlijke Stand stond geregistreerd en dat men later na-
vraag naar hem zou kunnen doen.

Op 23 januari 1893 werd mijn grootvader te vondeling gelegd op de stoep
van het perceel Leidschegracht 73. De fabrikant August Ernst Engelbertus Jo-
hannes Koster en zijn echtgenote Johanna Cornelia de Koster vonden het „wit
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teenen" mandje, waarin bleek te liggen „een levend kind gewikkeld in een
vrouwenomslagdoek, bruine grond met witte streepen, zijnde bij onderzoek
van het mannelijk geslacht naar gis vijf maanden oud en gekleed als volgt:
een wit jurkje met kant, een wit halsdoekje, rood wollen rokje, witte flanellen
luier met blauwe rand en een handdoek als gewone luier, een wit navelband-
je, wit wolfen en wit kantoenen borstrokje, een paar roode wollen sokjes alles
ongemerkt. Het kind had in den mond een gutta percha speentje met wit por-
celeinen plaatje." Aldus de „tweede" geboorte-akte van mijn grootvader;

De heer De Koster had het kind aanvankelijk willen behouden en meege-
nomen naar zijn woning, maar aangezien hij zelf reeds zeven kinderen had,
moest hij toch van dit voornemen afzien en besloot hij pogingen aan te wen-
den het vondelingetje in de Inrichting voor Stads Bestedelingen te doen op-
nemen. Hij noemde het kind Jan van der Stoep, welke naam mijn grootvader
tot zijn achttiende jaar zou behouden.

Na bij een gezin in Amsterdam te zijn uitbesteed, vertrok hij in 1897 naar
Drunen, alwaar hij tot aan zijn huwelijk in 1917 bij een familie De Hart zou
verblijven. In 1901 moest Teuntje van der Tang zich verantwoorden voor het
te vondeling leggen van haar kind. Wij lezen hierover in „de notulen van de
vergadering van 13 december 1901" uit het archief van de Inrichting voor
Stads Bestedelingen te Amsterdam: „De moeder van het op 25 Januari 1893
opgenomen kind Jan van der Stoep, dat door de Heer A. E. J. Koster gevon-
den is op de Leidschegracht en later met toestemming van B. en W. als ver-
pleegde in deze inrichting is opgenomen, is ontdekt geworden, toen een
ambtenaar van de afdeling Bevolking met het oog op de Leerplichtwet haar
aanmaande haar kind naar de school te zenden. Zij heeft ten overstaan van
den Commissaris van Politie 3de sectie in bijzijn van den Directeur verklarin-
gen afgelegd, waaruit overtuigend is gebleken, dat Jan van der Stoep haar
kind is. De moeder Teuntje van der Tang is de weduwe van Aart Jacobus van
der Boon. Haar kind is op den 3 September 1892 geboren en draagt den
naam van Aart Jacobus van der Tang. Op grond van de volgende overwegin-
gen stelt de Directeur voor den knaap in verpleging te houden:
a. De moeder verkeert in behoeftige omstandigheden en schaamt zich voor

hare andere kinderen, die niet van het bestaan van dit kind weten;
b. De knaap is te Drunen bij zekeren De Hart, die zelf geene kinderen heeft,

uitbesteed en wordt daar uitstekend verzorgd, terwijl zijn gedrag niet te
wenschen overlaat;

c. Hij is tot dusver Roomsch Katholiek opgevoed, terwijl zijne eigen moeder
Nederduitsch Hervormd is;

d. De Officier is ter wille van moeder en kind bereid de zaak niet te vervol-
gen;

e. De Hoofdcommies van de afd. Burgerlijken Stand en Bevolking wil mede-
werken om hier en te Drunen in de bevolkingsregisters den naam Jan van
der Stoep te doen veranderen in Aart Jacobus van der Tang.

De Vergadering zou het betreuren wanneer de jongen eene minder goede
verzorging kreeg en besluit het niet erkende natuurlijke kind in verpleging te
houden."
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Had de vergadering anders beslist en zou Teuntje haar kind terug hebben
gekregen, dan zou de levensloop van mijn grootvader ongetwijfeld anders
zijn geweest. In 1909 vertrok Teuntje van der Tang naar New Yersey City en
keerde niet naar Nederland terug.

Uit de eerdergenoemde „notulen van de vergadering" van 13 januari 1911,
bleek dat de directeur van de Inrichting voor Stads Bestedelingen, de heer F.
Beudeker (dezelfde persoon die in 1901 samen met de commissaris van politie
Teuntje van der Tang had verhoord) op 5 januari van dat jaar naar Drunen
was geweest om „aan den vondeling Jan van der Stoep zijne afkomst en zijn
naam Aart Jacobus v.d. Tang mede te delen". Voorts lezen wij in de notulen:
„Hij nam de zaak nogal kalm op, temeer daar hem kon medegedeeld worden
dat zijne moeder op 9 October 1909 naar Noord-Amerika vertrokken is".

In 1930 probeerde mijn grootvader achter de verblijfplaats van zijn moe-
der te komen, maar de Consul-Generaal te New-York, tot wie hij zich had
gewend, moest hem tot zijn leedwezen meedelen dat hij hem daarmee niet
behulpzaam kon zijn. Dit ontmoedigde mijn grootvader zodanig, dat hij van
verdere pogingen in die richting afzag.

Toen ik in 1973 bij het Centraal Bureau voor Genealogie in dienst trad,
was mijn onderzoek naar de afkomst van mijn grootvader enigszins in het
slop geraakt. De „aardigheid" was er voor mijn grootvader al een heel eind
af. Immers, met de zaken die ik in de archieven had gevonden had ik toch
geen antwoord kunnen geven op de vragen die hem altijd hadden bezigge-
houden: waarom heeft mijn moeder mij te vondeling gelegd en wie was mijn
vader? Wij spraken er vrijwel niet meer over, en soms had ik het pijnlijke ge-
voel dat het werk eigenlijk voor niets was geweest. Toch kon ik het niet nala-
ten, toen ik eenmaal toegang had tot het rijke bronnenmateriaal waarover
het CBG beschikt, een poging te ondernemen mijn gegevens aan te vullen.

Ik kan gerust stellen dat mijn onderzoek „nieuw leven" werd ingeblazen
bij de vondst van een enkele familieannonce. De bewuste annonce was ge-
plaatst n.a.v. het overlijden van ene George van der Boon, Rotterdam d.d. 18
oktober 1931. Nu was mij bekend dat uit het huwelijk van Teuntje van der
Tang en Aart Jacobus van der Boon ook een kind George was geboren, en
wel op 18 maart 1878 te Lisse. Gezien de leeftijd van de overledene was het
zeker wel mogelijk dat ik hier met de bewuste halfbroer van mijn grootvader
had te doen. Het antwoord op deze vraag vond ik op de persoonskaart van de
weduwe van George van der Boon, Johanna Elisabeth Niessingh, overleden te
Den Haag in 1959. Mijn vermoeden bleek juist: beide personen waren iden-
tiek, en mijn grootvader had vanzelfsprekend zonder het zelf te weten, gedu-
rende een aantal jaren op slechts twintig minuten loopafstand van zijn half-
broer gewoond.

Op de achterzijde van de persoonskaart van Johanna Elisabeth Niessingh,
waren twee kinderen vermeld: een George en een Dirk van der Boon, een in
1906 te Rotterdam geboren tweeling.

Ik begon mij af te vragen of het niet de moeite waard zou zijn om contact
met deze broers op te nemen teneinde iets meer over Teuntje van der Tang
— hun grootmoeder — aan de weet te komen. Ja, misschien zouden zij mij
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zelfs kunnen vertellen wie de vader van mijn grootvader was, achteraf gezien
natuurlijk een dwaze veronderstelling.

Maar hoe moest ik achter hun adres komen? Een collega bracht uitkomst.
Hij telefoneerde met de afdeling Bevolking van Den Haag en kwam langs
deze weg te weten dat de betrokken personen in 1972 naar Rotterdam waren
verhuisd. Aangezien zij daar nog niet over een telefoon bleken te beschik-
ken, moest ik de stoute schoenen aantrekken en hun persoonlijk met een be-
zoek vereren. De eerste poging daartoe ondernam ik op een regenachtige
avond in januari 1973. Ik had mij al een beeld gevormd van de personen die
ik zometeen zou ontmoeten: twee gezapige heren, oude herinneringen opha-
lend bij een open haardvuur onder het genot van een sigaar en een glas goede
wijn. En natuurlijk op de hoogte van alle familieoverleveringen.

Helaas, de werkelijkheid bleek anders. Zenuwachtig belde ik aan. Er gin-
gen enige minuten voorbij zonder dat er vanuit het huis een teken van leven
tot mij doordrong. Ik belde nogmaals, maar het bleef nog steeds stil. Ik wilde
juist ontmoedigd weggaan, toen er boven mijn hoofd een raam werd ge-
opend. —Wie is daar?, riep een mannenstem. —Bent U George van der
Boon? riep ik terug. —Nee, dat is m'n broer. Ik ben Dirk. Had je 'm nodig
gehad? Ik antwoordde dat ik hen allebei wilde spreken overTeuntje van der
Tang. Ik had de indruk dat hij mij niet goed had verstaan, want voordat ik
uitgesproken was schreeuwde hij dat ik een andere keer maar terug moest
komen omdat zijn broer vandaag een arm had gebroken en zich nu rustig
moest houden van de dokter. Ik vroeg of a.s. maandagavond gelegen kwam.
Ja, dat was goed, en het raam viel dicht.

Toen ik een week later weer bij de gebroeders Van der Boon aanbelde,
deed Dirk open. Hij had inderdaad niet begrepen waarvoor ik was gekomen.
Wel had hij de naam Van der Tang verstaan, en hij adviseerde mij om mij in
verbinding te stellen met ene Van der Tang in Overschie, die hij eens in een
telefoongids had zien staan. Maar daar ging het mij niet om. Boven gekomen
maakte ik kennis met broer George, en het eerste dat mij aan hem opviel was
dat hij precies zo'n kuif had als mijn grootvader. Alvorens ik terzake kon ko-
men hadden de broers mij al hun halve levensloop verteld en tevens uitge-
weid over hun hobbie: het verzamelen van oude munten. En of ik zometeen
de douche wilde bewonderen die zij zelf hadden aangelegd. Ik beloofde het,
als zij mij eerst iets over Teuntje van der Tang wilden vertellen. Ja, die had-
den zij goed gekend. Zij zochten haar vaak op als zij in Amerika waren. Zij
woonde in New Yersey bij haar zoon Hendrik, die daar een restaurant had.
Grootmoeder was een goede vrouw, daar waren beiden het over eens, al
moesten zij toegeven dat zij een beetje „dommig" was. Zij vond het heerlijk
als haar kleinkinderen op visite kwamen, maar zij moest er niets van hebben
als zij vrienden uit Holland meenamen. Een van haar favoriete bezigheden
was het voeren van paarden met suikerklontjes. Maar waarom wilde ik dat
allemaal weten?

Ik vertelde hun wat ik van de zaak afwist, en zoals te verwachten was toon-
de zij zich heel verbaasd over het feit dat grootmoeder het leven had ge-
schonken aan een kind dat klaarblijkelijk hun oom was maar waarover zij in

14



de familie nooit hadden horen praten. Ook hun vader George van der Boon
Sr. — die toch veertien jaren was toen mijn grootvader werd geboren — had
zich hierover nooit uitgelaten. Geschokt waren zij echter niet, want hun ei-
gen familie interesseerde hun niet zo erg. Hun broer Cor wel, maar die woon-
de in Amerika. Hij was het vorige jaar nog over geweest en toen hadden zij
samen met hem tante Gerarda en haar dochter in Amsterdam bezocht.

Ik spitste mijn oren. Tante Gerarda? Ja, dat was de enige nog in leven zijn-
de zus van hun vader, nu 93 jaren oud. En „bij" dat zij nog was. . .

Dit was een grote verrassing voor mij. Daar was warempel nog een halfzus
van mijn grootvader in leven. Als zij inderdaad zo „bij" was als haar neven
beweerden, dan zou zij mij misschien nog heel wat wetenswaardigs kunnen
vertellen. Ik vroeg hun om haar adres. Dirk dook meteen in een kast, maar
hoe hij ook zocht, het papiertje waarop het adres stond bleef onvindbaar.
Wel kon hij mij enige foto's van zijn vader tonen. Een paar van die foto's
mocht ik meenemen om aan mijn grootvader te laten zien. Frappant was de
gelijkenis tussen George van der Boon Sr. en mijn grootvader. Nee, er be-
stond geen twijfel over hun verwantschap.

De volgende stap was het achterhalen van het adres van Gerarda van der
Boon, die, naar ik wist, op 4 mei 1879 te Lisse was geboren. Jammer genoeg
hadden de gebroeders Van der Boon mij niet de naam van haar echtgenoot
kunnen meedelen. Er zat niets anders op dan de verzameling familieannon-
ces van het CBG weer na te zien. Al spoedig vond ik de overlijdensannonce
van een Johannes Hermannus den Hengst (overl. Amsterdam 30 juli 1930),
echtgenoot van Gerarda van der Boon. Zijn weduwe woonde, blijkens de te-
lefoongids, nog steeds in Amsterdam en aangezien zij mogelijk identiek was
met „mijn" Gerarda, draaide ik haar nummer.

—Met mevrouw Den Hengst, zei een krakerige vrouwenstem. Na mij te
hebben voorgesteld, vroeg ik haar of zij soms een dochter was van het echt-
paar Aart Jacobus van der Boon en Teuntje van der Tang. En óf zij dat was.
Zij begon direct uit te weiden over haar grootvader, Dirk van der Tang, die
zij (de man was in 1804 geboren!) nog goed gekend had. Hij woonde in een
hofje en had een papagaai, zo vertelde zij enthousiast. Maar toen hij gestor-
ven was stalen ze al zijn meubeltjes. Mijn oud-tante — want dat was zij toch
— sprong van de hak op de tak, en het kostte mij moeite haar woorden-
stroom te onderbreken. Eindelijk kreeg ik de kans die kardinale vraag te stel-
len: —Is het u bekend dat u nog een halfbroer heeft? Stilte. Toen aarzelend:
—Nee, dat weet ik niet. Maar op mijn opmerking dat hij in Rotterdam woon-
de, reageerde zij: —O, daar heb ik óók gewoond. Als ik dat geweten had was
ik eens bij hem langs gegaan.

Ik vroeg mevrouw Den Hengst of het haar schikte dat ik morgenochtend
zou langs komen om een en ander onder vier ogen te bepraten. Daar had zij
geen bezwaar tegen, doch haar dochter, die haar de hoorn uit de hand had
genomen en mij vroeg wat ik van haar moeder wilde, scheen mijn komst niet
zo toe te juichen. Niettemin maakte zij de afspraak die ik met haar moeder
had gemaakt niet ongedaan.

Zo toog ik de volgende dag vol nieuwe hoop naar Amsterdam. Na veel ge-
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zoek vond ik eindelijk het bewuste adres in de rivieren-buurt in „Zuid". De
dochter van mevrouw Den Hengst liet mij met een somber gezicht binnen.
—Het spijt mij vreselijk, zei zij, maar u kunt mijn moeder niet spreken. Na
uw telefoontje is zij erg overstuur geraakt. De dokter zegt dat er beslist geen
vreemden bij haar mogen.

Daar stond ik dan. Voor niets een vrije dag genomen. Ik vertelde haar in
het kort waarover ik haar moeder had willen spreken. Met gefronste wenk-
brauwen hoorde zij mij aan, en toen ik uitgesproken was zei zij niet te kun-
nen geloven dat haar grootmoeder een onecht kind ter wereld had gebracht.

—Heeft u misschien een foto van uw grootmoeder?, vroeg ik. —Mijn
grootvader heeft zijn moeder nooit gezien en ik zou hem met zo'n foto veel
plezier doen. Ja, een foto van Teuntje van der Tang had zij wel. Maar die be-
vond zich in de kamer waar haar moeder lag te slapen, dus kon zij er nu niet
bij. Maar zij beloofde mij die foto zo gauw mogelijk te zullen toezenden.

En zij hield zich aan die belofte. Een paar dagen later ontving ik een brief
van haar, waarin een foto van Teuntje van der Tang was bijgesloten. De tekst
van die brief luidde als volgt: „Geachte heer Van der Tang. Hierbij zend ik u
een portret van mijn grootmoeder zoals ik U beloofd heb dit te doen. Zij
staat daarop met een vriend van haar zoon Henk, die toen pas overleden was.
Zij woonde met die zoon in Amerika. Over hetgeen U vertelde, dat er nog
een kind genaamd Aart Jacobus moest zijn, heb ik veel nagedacht. Het is vol-
gens mij onmogelijk. Alle namen van de broers en zusters van mijn moeder
ken ik. Altijd heeft mijn moeder verteld dat ze steeds op Henkie en Miekie
moest passen omdat zij de jongste waren en Grootmoeder alle dagen uit wer-
ken ging. Datzelfde heeft mijn tante Mien, die in 1961 overleden is, ook altijd
beweerd. Ik weet dat mijn grootmoeder streng was in de opvoeding van de
kinderen, waar ze mee achterbleef als weduwe, maar een kind in een wees-
huis stoppen? Dat zou ze volgens mij nooit gedaan hebben. Heeft ze mis-
schien iemand willen beschermen en diens kind op haar naam laten inschrij-
ven? Men zal het nooit weten. Ze zijn allen overleden. Misschien heeft ze
een geheim mee in het graf genomen. Maar het ligt niet aan ons dit te ontra-
felen. Ik hoop echter dat uw grootvader met dit portret blij zal zijn. De zonen
van oom George zijn inderdaad verleden jaar april bij ons geweest. Moeder
was toen nog tamelijk goed, maar is sindsdien vooral geestelijk, heel erg ach-
teruit gegaan. Begrijpelijk op zoo'n hoge leeftijd. Meer weet ik van de hele
situatie niet af. Ik ben blij voor uw grootvader dat ik dit portret nog kon vin-
den."

Ik liet de foto inlijsten, waarna ik mij naar mijn grootvader begaf. Ik zal
nooit de uitdrukking op zijn gezicht vergeten toen hij de foto bekeek. —Is
dat nu mijn moeder?, vroeg hij ongelovig. Ik knikte. Het duurde even voor-
dat hij zich realiseerde dat hij nu voor het eerst in zijn leven zijn moeder aan-
schouwde, maar toen het eenmaal goed tot hem was doorgedrongen was hij
haast niet meer van de foto weg te slaan.

Enige maanden later ontving ik bericht uit Amsterdam dat de halfzus van
mijn grootvader was overleden, op de hoge leeftijd van 94 jaren.

In 1975 overleed mijn grootvader. Zijn moeder heeft hij nooit gekend,
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maar hij heeft tenminste, al was het maar voor een paar jaren, geweten hoe
zij eruit zag. Het zal niemand verbazen als ik zeg dat van alle genealogische
onderzoeken die ik heb verricht, ik de plezierigste herinneringen bewaar aan
het onderzoek dat ik hier beschreven heb.

A.J. VAN DER TANG

ERVARINGEN MET GENEALOGISCH ONDERZOEK
NAAR DUITSE VOOROUDERS

Verschillende kortgeleden ontvangen verzoeken om inlichtingen of raad
inzake speurwerk naar Duitse voorouders bevestigden de indruk, dat velen
zich daarmee bezighouden. Daarom lijkt het dienstig een beknopte samen-
vatting te geven van een aantal recente persoonlijke ervaringen dienaan-
gaande. Vooral bij kwartieronderzoek stuit vrijwel elke Nederlander vroeg of
laat op Duitse voorzaten. Het hieronder volgende overzicht kan wellicht een
helpende hand bieden. In het algemeen kan daarover worden opgemerkt, dat
een onderzoek in het huidige West-Duitsland vlotter gelukt dan in Oost-
Duitsland, tenzij er toevallig publicaties of archiefkopieën uit Oost-Duits-
land in het Westen aanwezig zijn.

Teruggaande in de tijd geeft de periode 1875-1939 de minste moeilijkhe-
den, de periode 1650-1875 allengs wat meer, de periode 1600-1650 veel meer,
door hiaten dank zij de 30-jarige oorlog, en de tijd vóór 1600 vooral mogelijk-
heden, indien de in die tijd levende voorouders niet alléén in de doop-,
trouw- en begraafboeken voorkomen, gesteld dat die boeken al aanwezig
mochten zijn, doch ook in andere registers.

Het jaartal 1875 is belangrijk, omdat op 6 februari van dat jaar in het zo-
juist verenigde Duitsland de Rijkswet tot stand kwam, volgens welke de regi-
stratie van bevolkingsmutaties werd opgedragen aan de „Standesbeamte" op
het „Standesamt", zoals dat in ons land reeds sinds 1811 bij de Burgerlijke
Stand geschiedde. De geestelijke stand werd bij de benoembaarheid tot Stan-
desbeamte uitgesloten. Het „Standesamt-bezirk" kwam in de plaats van de
parochies of kerspels, waarin tot 1875 de kerkelijke boeken werden bijge-
houden, waarnaast in diverse steden reeds stedelijke registers hadden be-
staan, te vergelijken met onze puiboeken en poortersregisters.

Navraag omtrent na 1875 in Duitsland levende personen wordt gericht tot
het Standesamt. Een hoffelijk gestelde informatiebrief, uiteraard in de Duit-
se taal, wordt praktisch altijd voorkomend beantwoord, soms indien eerst
administratiekosten zijn betaald, soms kosteloos. Dat hangt af van de om-
vang van het gevraagde, van het plaatselijk gebruik en van de vriendelijke
belangstelling van de bevoegde ambtenaar. Indien de oudere „Civilstand"-
registers in het (doorgaans plaatselijke) archief worden bewaard, wordt de
navraag meestal door het Standesamt ter behandeling doorgezonden.
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Daarbij kunnen zich soms moeilijkheden voordoen. Allereerst kunnen er
veel, of zelfs alle registers door brand of oorlogshandelingen verloren zijn ge-
gaan, zoals o.a. in Aken; daartegen is geen kruid gewassen. Ten tweede zijn
grote steden dikwijls ontstaan door samenvoeging van een aantal afzonder-
lijke kleinere gemeenten, met de kans, dat de oudere registers nog opgebor-
gen zijn in die „deel-gemeenten". Dit betekent bij successievelijk navragen,
als die deel-gemeente niet bij name bekend is, een langdurige en soms vrij
kostbare procedure, zoals o.a. in Keulen, vooral als er geen alfabetische in-
dex aanwezig is. In de derde plaats zijn in oorlogstijd veel personen gesneu-
veld of als vermist gemeld, mutaties, die niet altijd bij het Standesamt zijn ge-
boekt. Voor 1939-1945 geldt dat sterker dan voor 1914-1918.

In dat derde geval kan nog geschreven worden aan: Ie. „Deutsche Dienst-
stelle für die Benachrichtigung der nachsten Angehörigen von gefallenen der
ehemaligen deutschen Wehrmacht", adres: Deutsche Dienststelle WASt., 1
Berlin 52, Eichborndamm 167; 2e. „Zentrale Nachweisstelle für ehemalige
Wehrmachtsangehörige", adres: Zentralnachweisstelle, 51 Aachen/Korneli-
münster, Abteigarten 6. De van deze zijde ontvangen inlichtingen bleken
niet altijd volledig en foutloos en de zoek-kosten overschrijden gemakkelijk
de honderd Mark.

Terloops moge hierbij worden aangetekend, dat de juiste adressen van
Duitse overheidsinstanties altijd kunnen worden aangevraagd bij de „Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland" in Den Haag. Aldaar zijn ook in-
lichtingen te verkrijgen omtrent ogenschijnlijk onvindbare Duitse plaatsen,
waarvan de naam althans niet voorkomt op de landkaart en in het daarbij be-
horende register.

Het kan namelijk voorkomen, dat in een Nederlandse tekst een Duitse
plaats van herkomst niet nader is gepreciseerd. „Duits" blijkt dan soms een
rekbaar begrip. Want er dient wel eens overwogen te worden, dat er, afge-
zien van andere Duitstalige landen, op de Balkan, in de Baltische Staten en
zelfs in Rusland hier en daar Duitstalige enclaves zijn geweest, gesticht door
kolonisten, die hun nieuwe woonplaats indertijd een Duitse naam gaven,
welke daarenboven soms ook nog verwarrend eensluidend was met de naam
van een plaats in Duitsland zelf.

Een algemeen bruikbaar hulpmiddel bij het oplossen van zulke en andere
problemen is het plaatsen van een advertentie in Familienkundliche Nachrich-
ten", een kwartaaluitgave van Verlag Degener & Co, 8530 Neustadt an der
Aisch, Postfach 1340. Zo'n advertentie kost anderhalve Mark per regeltje en
bereikt een grote lezerskring. Het blad gaat niet alleen naar de leden van alle
zusterverenigingen van de N.G.V. in West-Duitsland, maar ook naar vereni-
gingen van elders wonende Duitsers in alle werelddelen. Het is gebruikelijk
in de advertentie de bereidheid te noemen tot het leveren van tegenprestaties
en het vergoeden van kosten. Er zijn frappante successen mee geboekt.

Om ook niet-genealogisch geïnteresseerden te bereiken had soms een an-
der hulpmiddel meer succes. Men kan namelijk pogen in telefoon- en adres-
boeken nog in Duitsland levende naamgenoten te vinden, die soms zowaar
verre familie blijken te zijn, en die meestal nog over een Ahnenpass beschik-
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ken met gegevens over een viertal parentaties. Indien de spelling van de
Duitse naam niet precies klopt - zoals bij Janse/Janssens - dan wil dat niét bij
voorbaat zeggen, dat het dus géén familie kan zijn.

Vóór 1875 ligt de zaak moeilijker. Aangenomen dat het onderzoek één be-
paalde plaats of streek betreft en een bepaald tijdvak, moge worden aangera-
den bestaande literatuur dienaangaande te raadplegen, ten einde dubbel
werk te voorkomen. In diverse bibliotheken, ook van de N.G.V., zijn jaar-
gangen aanwezig van de periodieken van de in een bepaald deel van Duits-
land opererende genealogische verenigingen. Correspondentie met zo'n ver-
eniging werkt dikwijls verhelderend. De streek of plaats gaan bezoeken en
mondeling informeren werkt sneller en levert bovendien prettige contacten
op met eventuele mede-belangstellenden.

Dank zij die contacten is spoedig aan de weet te komen, welke kerkelijke
doop-, trouw- en begraafboeken er daar nog bestaan en waar die geraad-
pleegd kunnen worden. Datzelfde geldt voor „Bürgerregister", die tot het
eind van de 19e eeuw in grotere steden eens in de zoveel jaar alle burgers met
adres en beroep vermeldden. Het geldt natuurlijk ook voor de gerechtelijke
en de notariële archieven, voor de 18e eeuwse „Brandkassenregister" en
„Schatzregister", en voor de „Gildebücher" vaak van nog oudere datum,
welke doorgaans in het voor de streek aangewezen Staatsarchiv worden be-
waard, alwaar als regel vriendelijk geholpen wordt, maar niet gratis.

Veel doop-, trouw- en begraafboeken worden niet in archieven bewaard,
maar liggen, vooral in de kleinere plaatsen, gewoonlijk zonder alfabetische
index, ergens opgeborgen in de pastorieën. De huidige geestelijke heeft zel-
den tijd voor enig speurwerk, maar maakt gewoonlijk geen bezwaar tegen
het in zijn huis naslaan van de bij hem aanwezige oude kerkeboeken. Hun in-
houd is soms teleurstellend vaag, beknopt of onvolledig en vol kleine hiaten.
Vermeldingen omtrent verhuizing naar elders zijn een hoge uitzondering.

Alles zelf gaan naslaan kost veel tijd en zal voor velen ondoenlijk zijn,
vooral omdat het oude Duitse schrift, soms gebruikt voor kerk-Latijn en met
de nodige afkortingen, vaak geen vaste hand verraadt en de letters soms ei-
genzinnig van krullen zijn voorzien. Voor de doorsnee Nederlander is het
ronduit onleesbaar. Er kan, via het gelegde plaatselijke contact, het best wor-
den omgezien naar een gepensioneerde leraar of ambtenaar van voldoende
niveau, die bereid is tegen een betaalbaar tarief het speurwerk te verrichten.
Toch lopen de kosten soms snel op.

Om tot slot daarvan een idee te geven, het heeft ondergetekende in 6 jaar
tijds wat reizen naar Duitsland gekost, het schrijven van ruim 550 brieven en
het betalen van bijna ƒ 4000,— aan onkosten voor leges, zoekwerk enzo-
voorts. Dat leverde over vier eeuwen een oogst op van 620 leden van de stam
Hesselnfeld. Gaarne wordt aan alle collegaspeurders een even groot succes
toegewenst.

H.F.J.HESSELFELT
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LITERATUUR IN DE UITGAVEN DER NGV
ALS BRON EN RICHTINGWIJZER VOOR

GENEALOGISCH ONDERZOEK

In de loop van het ruim 3O-jarig bestaan der NGV hebben verschillende
uitgaven van de vereniging het licht gezien. De steeds weer terugkerende en
belangrijkste uitgave is het maandblad Gens Nostra dat, jaar in jaar uit, leden
voorziet van lectuur op het gebied van de genealogie, heraldiek en naamkun-
de, alsook van geschiedkundige bijzonderheden ten dienste van de genealo-
gie.

In deze bijdrage wordt enkel literatuur vermeld, verband houdend met het
directe onderzoek en artikelen over heraldiek en naamkunde zullen terzijde
gelaten worden. Men vindt ook niet genoemd de vele genealogieën, kwar-
tierstaten en stamreeksen. Op de genealogieën in de jaargangen van Gens
Nostra verschenen, is een kaartsysteem aanwezig in onze bibliotheek te
Naarden, en dat is uiteraard van groot belang voor publicaties na 31 dec.
1969, want die zijn in het Genealogische Repertorium van VAN BERESTEYN niet
vermeld. Zoekt U op familienamen — hoe dan ook vermeld in Gens Nostra
— dan kunt U deze aantreffen in het Centraal Naamregister te Naarden,
waarop in een ander artikel in deze aflevering nader wordt ingegaan.

Het gehalte en de bruikbaarheid van al wat in die jaren is verschenen, is
geheel verschillend, evenals het nut voor de enkeling. Toch meent de redac-
tie vooral beginners te moeten wijzen op artikelen, bronnen en korte berich-
ten die hen een stap verder kunnen brengen bij het onderzoek.

Voor vele leden zal het belangrijk zijn over de artikelen te kunnen beschik-
ken, maar tot onze spijt moeten we meedelen dat niet elke aflevering van
Gens Nostra meer los te verkrijgen is. Wel kunt U, indien de aflevering niet
voorradig is, een fotocopie van het artikel aanvragen via de afd. Bestellingen
NGV, Adr. Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naarden. De beide jubileumuitgaven
zijn eveneens uitverkocht, maar ook van artikelen hieruit zijn fotocopieën le-
verbaar. Deze beide uitgavea waren:

Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven? (verderop
steeds vermeld als VNA); verschenen in 1961.

Voorouders en hun werk (verder vermeld als VW); verschenen in 1971.

Alvorens de lijst van publicaties te beginnen nog een opmerking vooraf:
het kan zijn dat U een auteur van een artikel wenst te schrijven of zich wilt
richten tot de in de artikelen genoemde adressen; bedenkt U dan wel dat he-
laas vele auteurs overleden zijn en vele adressen niet meer kloppen. De le-
denlijst alleen kan dan uitkomst bieden.

In het volgende is getracht min of meer de lijn te volgen van het eerste arti-
kel in dit speciale nummer.
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Algemeen
KILSDONK, M. D., Wat is „genealogie"? -I (1946), p. 81.
MODDERMAN, P. W., Genealogie of geslachtkunde, - VNA, p. 1-9.
HEEREN, J. J. M., Iets over genealogie, stamboomen en stamreeksen -1 (1946), p. 150-152.
id., Een en ander over stamboomen - II (1947), p. 188-190, 265-267, 291-294.

Eveneens een instructief artikel is:
VULSMA, R. F., Het begin van het onderzoek - VW p. 258-261.

Daarbij aansluitend:
REITH, J. F., Over hel vastleggen van mondelinge overlevering - XXXI (1976), p. 349-351,
XXXII (1977) p. 218-220.
VRIES, W. DE, „Een heer van stand" - XXXII (1977), p. 220-223.

Voordat men op archiefbezoek gaat, is het misschien noodzakelijk andere
„bronnen" te raadplegen die direkt beschikbaar zijn voor de leden, zoals de
Contactdienst, waarvoor bij goed gebruik de ledenlijst weer onontbeerlijk is.

ROODENBURG, C , De Contactdienst der Nederlandse Genealogische Vereniging - VNA, p.
140-145.
zie ook Mededelingen 46, bijlage okt. 1978, p. 39.

Voor het onderzoek naar katholieke families zijn bidprentjes vaak zeer nut-
tige bronnen:

BURG, V. A. M. VAN DER, Genealogieën het bidprentje - XXIV (1969), p. 65-68.
HEERKENS THIJSSEN, H. F., Het gedrukte Nederlandse bidprentje - VNA, p. 81-85.
REDACTIE, Bidprentjes-collecties - Mededelingen 9, bijlage febr. 1974, p. 13-15; 10, bijlage
juli/aug. 1974, p. 28; 14, bijlage okt. 1974, p. 40; 22, bijlage okt. 1975, p. 35.

Over Bevolkingsregisters, aanwezig op de gemeentearchieven, werd in
Gens Nostra nooit geschreven, wel over de Burgerlijke Stand zijn er diverse
publicaties:

RED, VW, Welke registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich in de Rijksarchieven - VW,
p. 180-185.
VULSMA, R. F., 150jaar Burgerlijke Stand 1811-1961 - XVI (1961), p. 57-59.
GULIKERS, J. H. J., De invoering van de Burgerlijke Stand in de provincie Limburg - XVI
(1961), p. 213-214.
REDACTIE, Burgerlijke Standregisters van Gelderland- XVII (1962), p. 257.
id., Burgerlijke Stand-registers van Overijssel - XXVII (1972), p. 320.

Belangrijk naast deze registers zijn de Registers van Naamsaanneming en
naamsbehoud:

BLITZ, M. J., Registers van Naamsaanneming en naamsbehoud - XXVIII (1973), p. 246-247;
XXIX (1974), p. 76.
OTTEN, W., Register van Naamsaanneming in de gemeente Holten - XXIII (1968), p. 121.
JONGH, TH. M. DE. Een merkwaardige wijze van naamsaanneming - XXXIII (1978), p. 49-52.
OOSTERHOF, H., Aangenomen geslachtsnamen te Hasselt (O.)- XXIV (1969), p. 83-85.
ROMBACH, J. H., Het register van naamsveranderingen te Alkmaar - XXVI (1971), p. 18.

Merkwaardig is dat ons maandblad geen algemeen artikel heeft gepubli-
ceerd over doop-, trouw-en begraafboeken; wel is het vermelden waard:

KETELAAR, F. C. J., Verbetering van doop-, trouw- en begraafboeken - XXV (1970), p. 27-29.
id., Collissie van regels van huwelijksrecht ten tijde van de Republiek - XXV (1970), p. 63-65.
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Een beginnende genealoog zal zich niet direct behoeven te wagen aan het
onderzoek in notariële en rechterlijke archieven, maar het is dienstig kennis te
nemen van:

PALUDANUS, P. W., Iets over rechterlijke en notariële archieven -111(1948), p . 4-6, 25-26.
SCHOUWEN, G. A. VAN, Rechterlijke en notariële archieven -1 (1946), p. 55-56.

Om te weten welke grotere genealogische verzamelingen er zijn, zult U
kunnen lezen:

KRUIMEL, H. L., Genealogische verzamelingen te 's-Gravenhage - XXVIII (1973) p. 114-118.

Een lezenswaardig artikel met een uitgebreide literatuurlijst:
POSTMA, C , Hulpmiddelen der genealogie -11(1947) p. 233-236.

Tenslotte een paar artikelen waarvan wegens het algemeen karakter enigs-
zins gevorderde genealogen toch kennis moeten nemen:

BRAVE, A. W., De schrijfwijze van plaatsnamen in oude akten - IV (1950), p. 77-79.
VULSMA, R. F., Stamboom- ofparenteelnummering - XXV (1970), p. 60-62.
id., Kwartierstaatnummering - XVII (1962), p. 153-158.

Minder algemeen zijn de publicaties van richtlijnen voor onderzoek in di-
verse archieven. Wat de bronnen betreft kennen we de tamelijk algemene
lijst in de tweede druk van het Genealogisch Repertorium van VAN BERESTEYN.

Deze uitgave gaf vele bronvermeldingen onder verschillende hoofden, zoals
historische werken, genealogische bronnen, lijsten, pok betreffende beroe-
pen. In het hier volgende wordt ook een zelfde soort richtlijnen en bronnen
gegeven, die in uitgaven der NGV te vinden zijn.

Wel dient dan even opgemerkt te worden dat de NGV de voornaamste ge-
nealogische bronnenverzamelingen van enige rijksarchieven heeft gepubli-
ceerd, of als aparte bijlage, óf in bijzondere afleveringen van GensNostra.

Groningen (zie Mededelingen 36, bijlage aug. 1977, p. 35)

De afdeling Groningen van onze vereniging geeft mede met het Nedersak-
sisch Instituut van de RU Groningen het genealogisch tijdschrift Gruoninga
uit, waarvan kennisname voor onderzoek in deze provincie belangrijk is.

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag dit jaar zal een aflevering van
Gens Nostra verschijnen geheel gewijd aan deze provincie en als bijlage een
algemeen overzicht van de op het Rijksarchief aanwezige bronnen ten dien-
ste van het genealogisch onderzoek.

KI.ERCK, TH. P. E. DE, Genealogisch onderzoek in het Oldambt - VNA, p. 100-102.
ROEMELING, O. D. J., De provincie Groningen en haar eerste predikanten, VW, p. 186-200.
BOOMA, J. G. J. VAN, Enige huwelijksinschrijvingen van Groningse bruidsparen in Oostfries-
land- XXI (1966), p. 280.
MEESTERS, G. L. Groningers te Emden - XIX (1964), p. 221-222.

Friesland

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Leeuwarden in 1972 ver-
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scheen een dubbele aflevering van Gens Nostra, geheel gewijd aan Friesland,
met als bijlage:

VISSER, J., Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch en heraldisch onderzoek
in het Rijksarchief in Friesland(met registers) [uitverkocht].

Een algemeen artikel over onderzoek in Friesland:
ROORDA, R. S. en W. DOLK, Genealogisch onderzoek in Friesland -VN A, p. 135-137.
BOOMA, J. G. J. VAN, Kloosterarchieven als bronnen voor onderzoek in Friesland - XXIII
(1968), p. 33-35.

Harlingen
VLIET, E. W. VAN, Een oud geslachtregister van de familie Oosterbaan uit Harlingen (Doops-
gezind) -IX(1954),p. 10-11.

Schraard
NIEUWLAND, P„ Uit het kerkelijk register van Schraard -XXXIII (1978), p. 7.

Vlieland
HOEDEMAKER, TH., De archieven van Vlieland-X\\ (1957), p. 209.
VERMEULEN, D., Kerkelijke en andere registers van Zuiderwoude, Oost-Vlielanden West-Vlie-
W-XIV(l959),p. 198.

Drenthe
MEESTERS, G. L , Genealogisch onderzoek in Drenthe - VNA, p. 110-115.

Overijssel

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Zwolle in 1975 verscheen
een dubbele aflevering van Gens Nostra, geheel gewijd aan deze provincie,
met als bijlage:

HALFMAN, C. I., A. J. GEVERS en A. J. MENSEMA, Overzicht van de voornaamste bronnen
voor genealogisch onderzoek in het Rijksarchief in Overijssel (met registers) [nog verkrijg-
baar].

Aan Twente is ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1963 een dub-
bele aflevering van Gens Nostra gewijd.

Als algemene en speciale richtingwijzer voor onderzoek leze men:
HAGA, A., Genealogisch onderzoek in de provincie Overijssel - VNA, p. 60-65.
MEESTERS, G. L., Hoe vindt men een speld in een hooiberg - XXIV (1969), p. 361-372.
MENSEMA, A. J., De registers van de 50ste penning als genealogische bron in de provincie
Overijssel - XXXII (1977), p. 224-227.

Hasselt
OOSTERHOF, H., Aangenomen geslachtsnamen te Hasselt - XXIV (1969), p. 83-85.

Holten
OTTEN, W., Register van naamsaanneming der gemeente Holten - XXIII (1968), p. 121.

Kampen

DON, J., Kampen - VNA, 36-39.
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Kuinre

RITSEMA, P. J., Enkele vergeten huwelijken te Kuinre - XXXI (1976), p. 8.

Oldenzaal

REDACTIE, Archivalia van Oldenzaal - XXI (1966), p. 260.

S alland

VELDMAN, J., Nederlandse archieven in hel buitenland - X V (1960), p. 202.

Urk

VEER-DE BOER, A. P. VAN DER, Huwelijken van Vrkers 1700-1800- XXVI (1971), p. 280-281.

Wijhe

BOOMA, J. G. J. VAN, Lijst van personen welke met altestatie inkwamen en uitgingen bij de
Ned. Herv. Gemeente Wijhe 1791-1816 - XX (1965), p. 138-144.

Gelderland

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Arnhem in 1962 werd een
geheel nummer gewijd aan Gelderland en Arnhem in het bijzonder.

Apeldoorn - zie Mededelingen 10, bijlage maart 1974, p. 17.

Babberich - zie Oud-Zevenaar.

Beusichem

KRANEN, J. J. G., Huwelijksinschrijvingen voor schepenen te Beusichem en Zoelmond -
XXXII (1977) p. 12-13.

Bommelerwaard
ALPHEN, E. VAN, Diverse artikelen - XIV (1959) - XXI (1966), XXIV (1969), XXIX (1974).
HEESWIJK, J. H. G. J. VAN, Begraaflijsten van enkele dorpen in de Bommelerwaard - XV
(1950), p. 222-225.
id., Een onderzoek naar de gegoedheid van de plattelandsbevolking van de Bommeler- en Tie-
lerwaard 1672-IX (1954), p. 138-141.

Dodewaard - zie Valburg

Doesburg

HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J. J., Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente Doesburg 1773-1831 -
VIII (1953), p. 202.

Driel

HEESWIJK, J. H. G. J. VAN, Dodenlijst uit Driel-XX (1965) p. 178-180.

Duiven - zie Oud-Zevenaar

Groessen - zie Oud-Zevenaar

Hemmen - zie Valburg
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Heteren - zie Valburg

Hien - zie Valburg

Homoet - zie Valburg

Kesteren - zie Valburg

Lochem

LEEUWEN, D. W. VAN, Het burgerboek van de stad Lochem - XXXI (1976), p. 345.

Nijmegen

HAMERS, N. A., Bronnen voor het genealogisch onderzoek in Nijmegen en hel Schependom -
VNA, p. 66-76.
id., Huwelijken voorburgemeesters 1592-1694 - XVIII (1963), p. 181-184.
id., Een Nijmeegs besnijdenisregistertje - XXVI (1971), p. 416-425.
BEGHEYN, P. J., Nijmeegse studenten aan de universiteit van Keulen 1389-1559 XXXIII
(1978), p. 53-57, 199-202.
id., Nijmeegse studenten aan de universiteit van Leuven in de 15e en 16e eeuw XXIV (1969), p.
240-243.

Ooy - zie Oud-Zevenaar

Oud-Zevenaar
HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J. J., Inwonerslijsten anno 1652 van Oud-Zevenaar, Babberich,
Ooy, Duiven en Groessen - VIII (1953), p. 202.

Poederoyen

ALPHEN, E. VAN, Weerbare mannen onder de 60jaar - XIV (1959), p. 15.

Randwijk
BINSBERGEN, E. VAN, De Buurmeesters van Randwijk 1653-1709 XXVII (1972), p. 216.
id.. De Buurmeesters van Randwijk 1709-1765 - XXVI (1971). p. 23-25.

Tielerwaard- zie Bommelerwaard

Valburg
FRANSEN, G., Registers Valburg en Homoet, Heteren, Hemmen, Kesteren, Hien en Dode-
waard - VIII (1953), p. 113.

Wamel
POSTMA, C , Persoonsnamen, voorkomend in het „Kerkenregister, toebehoorende het dorp van
Wamell", berustende in het archief der Ned. Herv. Gemeente van Wamel v.a. 1604. -1 (1946),
p. 121.

Winterswijk

HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J. J., Winterswijkse huwelijken en andere in de r.k. trouwboeken
van de kerk van de H. Vitus te Südlohnf 1661-1691) - XIII (1958), p. 204-205.

Zaltbommel

KRANEN, J. J. G., Enige huwelijken voor schepenen van Zaltbommel - XXIX (1974), p. 265.
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Zoelmond - zie Beusichem

Zutphen

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1968 werd een dubbel num-
mer van Gens Nostra aan Zutphen en omgeving gewijd.

ZONDERVAN, W., Het kwartier Zutphen - VNA.p. 179-183.

Utrecht

Door de afd. Utrecht van de N.G.V. werd van 1953 tot 1964 het tijdschrift
De Stichtse Heraut uitgegeven, waarin vele bronnen voorkomen. Deze zijn
in onderstaande lijst niet opgenomen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der N.G.V. in 1971 en de Genea-
logische Dag van dat jaar werd een prachtig nummer van Gens Nostra uitge-
bracht betreffende de provincie Utrecht.

KILSDONK, M. D., Stichtse boerenadel -1 (1946), p. 116-119, 190.
BOOY, E. P. DE, Lijst van Utrechtse dorpsschoolmeesters - XXVII (1972), p. 231-237, 267-
271,310-311.

Amerongen

WIJBURG, W. A., Aantekeningen uit een in het Ned. Herv. Kerkarchief te Amerongen berus-
tend trouwboek 1642-1654 - X (1955), p. 206-207.
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Austerlitz

OOSTEN, L. H., Austerlitz {volkstelling 1829) - XX (1965), p. 348-352.

Benschop

WERKHOOVEN, P. J. K. VAN, Schepenhuwelijken in Benschop voor 1643 - XXX (1975), p. 73.

Jutphaas

WERKHOOVEN, P. J. K. VAN, De weerbare mannen van Jutphaas in 1672 - XXXIII (1978), p.
337-341.

Maartensdijk - zie migratie

Oud-Loosdrecht
MUR, D., Huwelijken Geref. Gem. Oud-Loosdrecht 1808-1811 - XXVI (1971), p. 163-164.

Renswoude

LAANSMA, S., Archivalia met betrekking tot Renswoude - XXI (1966), p. 277-279.

Tolsteeg

WERKHOOVEN, P. J. K. VAN, De schepenen van Tolsteeg (Utrecht) van 1650-1675 - XXX
(1975), p. 79-80.

Utrecht

WERKHOOVEN, P. J. K. VAN, Ingangen op het Utrechts notarieel archief- XXXI (1976), p.
233-235.
id., Utrechtse voerlieden in 1699 - XXVII (1972), p. 84-85.
GRAVENDAAL, C , Lijst der Zakkendraagers - IV (1949), p. 317-319.

Noord-Holland

De afd. Kennemerland van de N.G.V. heeft in 1968 een uitgave verzorgd
m.b.t. te weinig bekende genealogische heraldische en biographische archi-
valia uit enkele instellingen te Haarlem en omgeving; binnenkort verschijnt
een tweede uitgave. De daarin geplaatste artikelen zijn in onderstaande lijst
niet opgenomen.

Er zijn in de loop der jaren in Noord-Holland verschillende Genealogische
Dagen gehouden en de afleveringen die hierop betrekking hebben zijn bij de
verschillende plaatsen hieronder opgenomen.

VEENHUIJZEN, C , Onderzoek in Noord-Holland boven het IJ - IX (1954), p. 35-36; XIV
(1959), p. 269-270.
KOEMAN, C , Genealogisch onderzoek in West-Friesland -VN A, p. 103-105.
GEUS, J. P., De Gaarders-rekeningen in het archief der Rekenkamer ter Auditie - XXVIII
(1973), p. 343-345.

Alkmaar
Ter gelegenheid vaii de Genealogische Dag te Alkmaar in 1970 verscheen

een dubbele aflevering van Gens Nostra.
ROMBACH, J. H., Het register der naamsveranderingen te Alkmaar - XXVI (1971), p. 18.
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Amsterdam - zie Mededelingen 46, bijlage okt. 1978, p. 40.
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Amsterdam in 1966 ver-

scheen een dubbele aflevering van Gens Nostra (de eerste waarbij kleuren-
druk werd toegepast) betreffende deze stad.

VULSMA, R. F., Enige Amsterdamse archief-ervaringen - XXI (1966), p. 173-176.
EEGHEN, I. H. VAN, De doop-, trouw- en begraafboeken te Amsterdam -VN A, p. 40-42.

Enkhuizen
V I N K , A . K . , Doopsgezinde bronnen - X X X I I ( 1 9 7 7 ) , p . I I .

Haarlem
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1978 verscheen een dubbele

aflevering van Gens Nostra betreffende deze stad en omgeving.

TAMES, F., Nuttig klappermateriaal ten behoeve van het genealogisch onderzoek op hel ge-
meentearchiefvan Haarlem - XXXIII (1978), p. 121-127.
RIDDER, P. DE, Een lijfrenteregister uit de zeventiende eeuw - IX (1954), p. 2-4, 25-29.
HAMERS, N. A. Lidmaten en attestaties der Ned. Herv. Gemeente Haarlem sedert 1579 -
XXXIII (1978), p. 131-132, 218-221, 272-275; wordt voortgezet.
ROTHFUSZ, R., Soldatenwerving voor bewaking van de Hollandse kust bij Haarlem f 1571) -
XXV (1970), p. 94-96.

Hensbroek

TURKSTR A, D., Ned. Herv. kerkelijke registers van Hensbroek en Obdam VII (1952), p. 68.

Den Helder
De afd. Den Helder der N.G.V. neemt bij haar afdelingsconvocatie gere-

geld artikelen betreffende de kop van Noord-Holland op. Deze artikelen zijn
in deze lijst niet opgenomen.

Hilversum

ROODENBURG, C , De benoeming van schoolmeester te Hilversum in het jaar 1767 -1V (1949),
p. 199-202.
id., Lakenfabrikeurs te Hilversum in het jaar 1772 - IV (1949), p. 407.

Hoorn
MULDER, T. R., Het gemeente-archief van Hoorn - XII (1957), p. 127.

Koedijk
GEUS, J. P., Zij hielpen het Groot Noord-hollandsch kanaal graven - XXVII (1972), p. 169-
173.

Kortenhoef- zie Mededelingen 47, bijlage nov. 1978, p. 44.

Medemblik
LANGE, P. W. DE, Medemblikker magistraten, 1572-1699 - XVI (1961), p. 59-67, 341-342.

Monnikendam

HOFMAN, R., Monnikendammer doopsgezinden in de 18e eeuw- XXI II (1968), p. 36-45.

Muiden - zie Naarden
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Naarden

HEYTING, L. C , Schouten te Naarden en Muiden in de 16e, 17e en 18e eeuw - XIV (1959), p.
.233-235.

Noordwijk
SMELT, W. E., Namen van de personen, die in de jaren 1637-1805 een contract hebben gesloten
met het Gasthuis in Noordwijk, betreffende hun opneming XI (1956), p. 38-42.

Obdam - zie Hensbroek
Ooster-Blokker

KOEMAN, C , Het archief van de Ned. Herv. kerk te Oosler-Blokker VI (1951), p. 58-60.

Oostzaan
SLINGER, N. H., Een uniek handschrift over Oostzaan - XXIV (1969), p. 392-397.

Purmerend

DAEMS, W. F., Apothekers te Purmerend- 1V(1949), p. 310-316.

Schagen
ROODENBURG, C , Gegoede personen te Schagen (1675) - XIV (1959), p. 228-229.

Schellinghout
REDACTIE, Doop- en trouwboeken van Schellinkhout - VIII (1953), p. 43.

Schoorl

BELONJE, J., Grafzerken te Schoorl, N.H. - IV (1949), p. 306-310.

Sijbekarspel
BELONJE, Grafzerken in de kerk van Sijbekarspel - XV (1960), p. 330-331.

Texel
DAARNHOUWER, J. F., Genealogisch onderzoek op het eiland Texel - VNA, p. 33-35.

Uithoorn
RIJK, J. W. F. X. DE. De R.K. doop- en trouwboeken te Uithoorn VII (1952), p. 191.

Vlieland
HOEDEMAKER, TH., Genealogisch onderzoek op het eiland Vlieland - VNA, p. 86-91.

Weesp
BROOD, H., Begraven te Weesp - XXIX (1974), p. 17.

Zuid-Holland

Verschillende malen werden in deze provincie Genealogische Dagen geor-
ganiseerd, en verschenen ter gelegenheid daarvan afleveringen gewijd aan
diverse steden, waarna hieronder wordt verwezen. Voor een deel der provin-
cie zie:
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MAREL, A. VAN DER, Wegwijzer voor de beoefening van genealogie in het Westland - VNA, p.
106-109.
G o u w , J. L. VAN DER, Klappers trouwboeken Zuid-Holland-\\\ (1948), p. 6.

K U I P E R , N. J., Klappers op de kerkelijke registers in Zuid-Holland - XI (1956), p. 278-279.
PALUDANUS, P. W., De rechterlijke archieven van Zuid-Holland - VI11 (1953), p. 111 -113.
id., De notariële en rechterlijke archieven van Zuid-Holland -VII I (1953), p. 153-155, 188; XI
(1956), p. 278.
GEUS, J. P., De Gaarders-rekeningen in het archief der Rekenkamer ter Auditie - XXVIII

(1973), p. 343-345.

Aarlanderveen - zie Alphen a.d. Rijn

Alphen a.d. Rijn
ELK, H. VAN, De nagelaten manuscripten van W. M. C. Regt in hel gemeentearchief van Al-
phen aan den Rijn (betreffen ook Aarlanderveen en Oudshoorn) XXXIII (1978), p. 268-
272.

Broek in Waterland
RITSEMA, P. J., Een lidmatenregister van Broek in Waterland Anno 1747 - XXXI (1976), p.
39-44.

Delft
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1965 verscheen een afleve-

ring van Gens Nostra gewijd aan deze stad.

GOUDAPPEL, C. D., Het gemeentearchief van Delft en het afstammingsonderzoek - VNA, p.
126-134.
VELDMAN BOER, J., De betekenis van de kerkelijke archieven voor het afstammingsonderzoek -
XXI (1966), p. 282-286,318-323.

Dordrecht
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1964 verscheen een afleve-

ring van Gens Nostra die aan deze stad werd gewijd.
BEIJERMAN, J. J., De Dordtse klappers - XIX (1964), p. 67-71.

Gorinchem - zie Mededelingen 2, bijlage maart 1973, p. 8.
HOOGDALEM, H. VAN, Enige belangrijke Gorinchemse bronnen voor heraldisch en genealo-
gisch onderzoek - VNA, p. 95-99.
id., Aantekeningen doop- en trouwboek der R.K. kerk te Gorinchem - XXIV (1969), p. 316-
317.

Gouda
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1961 verscheen een afleve-

ring van Gens Nostra met artikelen betreffende deze stad.
G E S E L S C H A P , J. E. J., Het Goudse archief - XVI (1961), p. 115-116.
LAANSMA, S., Hetpijpmakersgilde te Gouda - VW, p. 162-170.

's-Gravendeel
HARSHAGEN, I. H. A. E., Uit het begraafboek van 's-Gravendeel 1715-1727 - I (1946) p. 159-
164; 1728-1746 - III (1948), p. 45-47, 55-58.
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's-Gravenhage - zie ook Leiden
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1973 werd een dubbele afle-

vering van Gens Nostra aan deze stad gewijd.
REDACTIE, Haagse ambachtslieden en neringdoenden f 1804-1805) XXVIII (1973), p. 136.

Hendrik Ido Ambacht
MEDEMA, J. P., Lijst van namen voorkomende in het trouwboek van Hendrik Ido Ambacht en
Sandelingen-Ambacht 1625-1719 - III (1948), p. 28-31 en 40-43.

Hoeksewaard
Es VAN DER HAVE, C. L. VAN, De Hoeksewaard als bron voor familieonderzoek - VNA, p. 43-
47.

Katwijk
BRAKEL, J. P. VAN, Huwelijken van buitenlanders in de beide Katwijken 1616-1808 - XXXII
(1977), p. 241-242.

Kralingen - zie Leiden

Leiden
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1977 verscheen een dubbele

aflevering van Gens Nostra gewijd aan deze stad.
VERSPRILLE, A. J., Onderzoek op het Leidse gemeentearchief-VNA, p. 156-157.
PARQUI, R., R.K. doop-, trouw- en begraafboeken Leiden, Vianen, 's-Gravenhage, Wateringen
en Kralingen - XVII (1962), p. 42.
LEGET, J. N., Leidse weeskinderen en de V.O.C. - XXXII (1977), p. 153-156, 201-205.

Maassluis

BAALEN, D. VAN, Onderzoekingen in de Maassluise archieven VNA, p. 10-16.

Noordeloos
HORDEN, P., De hardhandige schoolmeester van Noordeloos -1V (1949), p. 223-224.

Oudshoorn - zie ook Alphen a.d. Rijn
ZWIETEN, J. W. VAN, De predikanten van Oudshoorn - VI (1951), p. 137-139, 155-156; VIII
(1953), p. 16-18.
id., Naamlijst van de leden van de kerkeraad der Ned. Herv. Gent. van Oudshoorn 1661-1953 -
VIII (1953), p. 176-178.

Poeldijk

JACOBS, J. F., Poeldijkse kerkregisters - XII (1957), p. 55.

Pijnacker - zie Mededelingen 37, bijlage sept. 1977, p. 42
WESSELO, D. J., Begraven te Pijnacker - XXVIII (1973), p. 309-311.

Rotterdam
POSTMA, C , Echtscheidingen uitgesproken door het „College van de Welh" te Rotterdam
/ 7 2 J - / 7 4 7 - II (1947), p . 294-298; III (1948), p . 2-3.

id., Copy Poorterboek der stad Rotterdam 1666-1699- IV (1949) p. 10-13, 1699-1702 - p. 18-
22, 1702-1703 - p. 36-39, 1703-1706 - p. 50-55, 1706 - p. 77-79, 1706-1708 - p. 82-87, 1708 -
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p. 102-105, 1709-1710 - p. 113-116, 1710-1711 - p. 132-137, 1711-1713 - p 146-150 1713-
1715 -p . 163-167.
ROODENBURG, C , Hel poorterboek van Rotterdam 1715-1716 - IX (1954), p. 73-75, 1716-
1717 - p. 89-92,1718-1719 - p. 121-124; 1719-1720 - p. 153-154; 1720-1721 - X (1955), p. 81-
8 3 , 1 7 2 1 - p . 1 0 3 - 1 0 4 , 1 7 2 1 - 1 7 2 2 - p . 1 2 0 - 1 2 1 , 1 7 2 2 - 1 7 2 3 - p . 1 6 0 - 1 6 1 , 1 7 2 3 - 1 7 2 4 - X I ( 1 9 5 6 )
p. 78-81, /724 - p. 173-174, 1724-1725 - p. 260-261, /72j - p. 232, 1725-1727 • XII (1957) p
109-111, 1727 -p. 207-209, /727-/729 - XIII (1958), p. 113-115, /729 - XIV (1959), p 99-
100, 1729-1730 - p. 191-193,1730-1732 - XV (1960), p.'66-69, 1732 - p. 200-201,1732-1733 -
267-269, 1733-1734 - p. 324-325, 1734-1735 - XVI (1961), p. 70-71, 1735-1736 - p. 252-254,
1736-1737 - p. 294-295, 1737 - XVII (1962), p. 49, 1737-1738 - XVIII (1963) p 338-339
/739 - XX (1965), p. 94, /739-1740- p. 184-185.

Rijnland
STEUR, A. G. VAN DER, Genealogisch onderzoek in de archieven van het Hoogheemraadschap
Rijnland-VHA,p. 152-155.

Rijns burg
STEUR, A. G. VAN DER, Alfabetische lijst van te Rijnsburg gedoopte Collegianten, 1726-1801 -
XXI (1966), p. 328-330.

R ijnsaterwoude

KROEGER, P., De grafzerken uit de Nederlands Hervormde kerk van Rijnsaterwoude - XXIII
(1968), p. 189-196.

Sandelingenambacht - zie Hendrik Ido Ambacht

Sluipwijk
BOOMA, J. G. J. VAN, Grafzerken gevonden in de kerk van Sluipwijk (Z.-H.) -XXV (1970), p.
9-10.

Vlaardingen
SIGAL, M. C , Bronnen voor genealogisch onderzoek ten gemeentearchieve te Vlaardingen -
VNA.p. 149-151.

Voorburg

SIGAL, M. C , Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en om de kerk der Neder-
duits Hervormde Gemeente te Voorburg - XI (1956), p. 101-103.

Voorschoten

G o u w , J. L. V A N D E R . Klappers trouwboeken Zuid-H'olland - III (1948) , p. 6.
id., Klappers Voorschoten - III (1948) , p. 6.

Wateringen - zie ook Leiden
Buus, F., D.T.B.-registers van de R.K. parochie te Wateringen - XVII (1962), p. 257.

Zeeland

De afd. Zeeland van de N.G.V. verzorgt een eigen tijdschrift „Van Zeeuw-
se Stam"; artikelen hierin voorkomend zijn in deze lijst niet opgenomen.

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Middelburg in 1976 ver-
scheen een dubbele aflevering van Gens Nostra, gewijd aan Zeeland. Zie, ook
onder Goes.
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ZUIDWEG, C. P., Genealogische bronnen in het Rijksarchief in Zeeland XXIV (1969), p. 149-
153.

NEETESON, P. G., Gegevens over Zeeuwse geslachten - XIV (1959), p. 270-271.
HARTHOORN, P. A. en G. E. OP -T HOF, Kerkelijke archivalia - XXIV (1969), p. 153-154.
id., Archieven van de gerechten, weeskamers en notarissen- XXIV(1969), p. 154.

Aardenburg

VOOREN, G. A. C. VAN, De Aardenburgsepoorterboeken (1610-1788) XX (1965), p. 251-256,
282-284, 320-328.

Arnemuiden
ROTHFUSZ, R., Inventaris van schepen liggende voor Arnemuiden, Middelburg en Goes (1569)
-XXIV (1969), p. 248-251.
HEMERT, C. VAN, Komen en gaan te Arnemuiden - XXXI (1976), p. 128-136, 152-160, 190-
196.

Dreischor

DOELEMAN, H., Dyckboek van den Polder van Dreischor ingaande Mey 1763 - XXVIII (1973),
p. 265-266.

Goes - zie ook Arnemuiden

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1969 te Goes verscheen een
dubbele aflevering van Gens Nostra gewijd aan Goes en Zeeland.

Middelburg - zie Arnemuiden
Nieuw- en St. Joosland

WAARDE, I. VAN, Fragmenten van de doop-, trouw- en begraafboeken van Nieuw- en Sint Joos-
land- XXIX (1974), p. 239-240, 311.

Ooltgensplaat
BRABER, J. L., Grafstenen in de Ned. Hen. kerk van Ooltgensplaat XXVIII (1973), p. 293.

Stada. 't Haringvliet
BRABER, J. L., Grafstenen in de Ned. Herv. kerk van Stad aan 't Haringvliet - XXVIII (1973),
p. 292-293.

Terneuzen
DOORN, J. W. L. VAN, Sprokkels uit een doodboek - VII (1952), p. 41 -42.
id., Begraven in de Ned. Herv. kerk van Terneuzen - VII (1952), p. 208-209.

Vere
COCK, J. J., Genealogische aantekeningen betreffende de vroedschap van Vere-X\ll (1958), p.
32-33.

Vlissingen
HEEREBOUT, J. L., Alfabetische lijst vanpersonen die voorkomen in de aantekeningen uit de no-
tulen van de Nederduitse Hervormde Gemeente Vlissingen 1580-1767 - XXXI (1976), p. 120-
123,229-233.
id., Personen geboortig uit Engeland, poorter geworden te Vlissingen 1598-1625 XXXI
(1976), p. 109.
id., Personen uit Duitsland, getrouwd te Vlissingen - XXXI (1976), p. 109.
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Vrouwenpolder

HARTHOORN, P. A., Het trouwboek van Vrouwenpolder - IV (1949), p. 331-332.

Waarde

WAARDE, I. VAN, Fragmenten van de doop-, trouw- en begraajboeken van Waarde - XXIX-
(1974), p. 96-97, 237-239.

Westdorpe

PUIJLAERT, C. B. A. J., Toevallige genealogische vondsten betreffende Westdorpe - XXVII
(1972), p. 237.

Zaamslag

PLATTEEUW, J. L., Fragment van Zaamslags doop- en trouwboek - XXV (1970), p. 249-251.

Zierikzee

BEVEREN, P. VAN, Lijst der in schepenbrieven voorkomende namen van schepenen van Zierik-
zee en andere plaatsen -V (1950), p. 10-12, 21-23, 39-41.
WOLTERS, H. J., Notities uit Zierikzee - XXII (1967), p. 284-288.

Zuid-Beveland

HARTHOORN, P. A. en G. E. OP T HOF, Huwelijksaantekeningen uit de rechterlijke archieven
van het platteland van Zuid-Beveland - XIV (1959), p. 101-105.

Noord-B rabant

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag in 1967 werd een aflevering
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Elisabeth II van Engeland verscheen een uitgebreid nummer in mei/juni 1953
en omtrent de verwantschappen van het Luxemburgse vorstenhuis in het
Luxemburgnummer van nov. 1964. De afstamming van vele leden van Karel
de Grote is gepubliceerd in het Karel de Grote-nummer van sept./okt./nov.
1968. Daarnaast zijn voor dit soort onderzoek nog vermeldenswaard:
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N.A. HAMERS

TESTAMENTEN

De amateur-genealoog, die er na veel en lang zoeken in geslaagd is, een
kwartierstaat samen te stellen, vraagt zich vrij zeker wel eens af, wat voor
mensen die voorouders nu wel waren, wat ze deden, wat ze bezaten, hoe ze
leefden.

Een volledig antwoord op die vragen zal wel tot de uitzonderingen beho-
ren, maar de Rijks- en Gemeentearchieven bevatten veel materiaal dat op dit
gebied de moeite van een onderzoek waard is. Daartoe behoren ook de testa-
menten, die bij duizendtallen voorkomen in de notaris-protocollen, de rech-
terlijke-, leenkamer- en familie-archieven.

De notaris-protocollen geven bij het zoeken de minste moeite; ze zijn ver-
gezeld van repertoria of jaaroverzichten, waaruit men de testamenten al vrij
snel kan noteren.

Om mij verder echter te beperken tot het terrein van eigen onderzoek, de
provincie Gelderland, daar beginnen de notaris-protocollen pas in 1811.
Voor die tijd had men zich voor het opstellen van een testament te vervoegen
op het raadhuis, waar een paar Schepenen de aanvragers van dienst waren en
de tekst van het testament tevens opnamen in een register. Deze registers
zijn te vinden in het Rijks-archief in Arnhem en in de Gemeente-archieven
van Arnhem, Nijmegen en Zutphen. Ze behoren tot de z.g. rechterlijke ar-
chieven. De ambtenaar in de studiezaal van het archief geeft gaarne de no-
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dige inlichtingen in welke registers men het beste terecht kan. Deze registers
zijn vaak ongeklapperd en de testamenten komen voor tussen honderdtallen
akten van andere aard, zodat het zoeken vaak veel tijd kost.

Bij mijn onderzoek heb ik de gewoonte, van testamenten, die ik toevallig
tegenkom, de namen, het jaar en de vindplaats te noteren en onder te bren-
gen in een kaartsysteem, dat nu de vindplaatsen van de testamenten van ruim
9100 personen bevat. Gaarne stel ik deze gegevens ter beschikking van zoe-
kers; behalve een postzegel voor antwoord zijn hieraan geen kosten verbon-
den; adres: Biesdelselaan 81, 6881 CD Velp. Treft men het, dat een voorou-
der in het kaartsysteem voorkomt, dan hoeft men niet te zoeken maar kan
men, zonder tijdverlies, het testament opslaan.

Beperkingen zijn, dat in het kaartsysteem weinig voorkomt uit Nijmegen
en naaste omgeving, en uit de gemeenten van de Noord-Veluwe. Een afdruk
van het kaartsysteem, doch niet geheel bijgewerkt.staat in de studiezaal van
het Rijksarchief in Arnhem.

J.J.G. KRANEN

DE COLLECTIES DER N.G.V. TE NAARDEN

Reeds in het hiervoor afgedrukte artikel „Hoe vind ik nu mijn voorouders?"
wordt melding gemaakt van het vele dat door leden van onze vereniging in de
loop der jaren is bijeengebracht en dat nu bij elkaar onze collecties in Naar-
den vormt. In het nu volgende wil ik dit onderwerp wat nader uitwerken en
dit alles tenslotte in het vertrouwen dat onze leden, maar zeker alle begin-
nende genealogen onder hen in de komende tijd eens komen kijken.

Een kort stukje geschiedenis tot 1965.

Een belangrijke collectie is die welke werd opgebouwd door de Biografi-
sche Documentatiedienst. Deze dienst dateert al uit de beginjaren van de
N.G.V. en in Gens Nostra van januari 1949 wordt al gewag gemaakt van het
groeien van de afdeling Biografische Documentatie, dan blijkbaar nog een
onderafdeling van de bibliotheek.

Zonder de vele medewerkers xlie in de loop van de nu ongeveer dertig ja-
ren vaak honderden tot zelfs duizenden uren ervoor aan het werk zijn ge-
weest tekort te willen doen, moet gezegd dat deze dienst zijn opkomst en
bloei heeft te danken gehad aan de inspirerende leiding van de heren P. A.
Harthoorn en J. T. van der Ham, na 1955 uitsluitend nog van laatstgenoem-
de. Met assistentie van velen — hun tal maakt het onmogelijk ze allen te noe-
men — werd een zeer uitgebreide verzameling krantenknipsels samenge-
bracht (familie-advertenties, memoriam-artikelen, maar ook — uit de staats-
courant — naamswijzigingen, faillissementen e.d.). Daarnaast kwam een be-
hoorlijke bidprentjesverzameling tot stand en werd het zgn. Centraal Naam-
register een informatiebron van betekenis.
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Het zal U duidelijk zijn dat dit vorenbeschrevene langzaam in omvang en
belangrijkheid is toegenomen. Nog zeer goed herinner ik mij dat ik op een
zondagmiddag in de zomer van 1957 een bezoek aan de woning van de heer
Van der Ham in de Egstraat te Amsterdam bracht, waar al het tot dan toe
verzamelde bijeen was. Wat er zo in één kamer plus een kast en op nog wat
plaatsen in het huis aan kaartsystemen en papieren was opgetast, was om niet
te geloven; het maakte me sprakeloos maar ook wel erg enthousiast. Het
leidde er toe dat ik me eind 1957 nogmaals bij de heer Van der Ham aandien-
de, maar nu als medewerker. Al gauw daarna kreeg ik de taak om de corres-
pondentie te gaan voeren, hetgeen ik tot eind 1962 heb gedaan, toen ik mijn
taak overdroeg aan de heer A. B. Smit.

Kort daarna echter was de situatie in de Egstraat onhoudbaar geworden.
Men hoorde steeds vaker dat de balken er krom stonden van het grote pa-
piergewicht en dat de familie gevaar begon te lopen. In 1963 is toen het be-
sluit gevallen dat de krantenknipsels voorlopig niet meer geraadpleegd kon-
den worden; zij werden opgeslagen in een molen in de Zaanstreek, een ruim-
te die door tussenkomst van onze toenmalige penningmeester, de heer H.
Gruijs, om niet kon worden gebruikt. Het Centraal Naamregister ging voor-
lopig naar de heer Smit, voornoemd.

Bibliotheek

Ook al in de eerste jaren van de N.G.V. was een begin gemaakt met het
aanleggen van een bibliotheek op genealogisch terrein. Verschillende achter-
eenvolgende bibliothekarissen hadden hun best gedaan om zoveel mogelijk
boeken en tijdschriften bijeen te brengen. In het midden van de jaren zestig
was de situatie aldus dat de tijdschriften werden beheerd door de heer J. J.
G. Kranen en de boeken door de heer I. H. J. Campagne, beiden te Rozen-
daal (Gld.).

In 1965 kon de heer Campagne niet langer voldoende ruimte bieden aan
de steeds omvangrijker wordende boekenschat, zodat naar een nieuwe be-
huizing daarvoor moest worden omgezien. Door bemiddeling van de heer J.
Gerholt kon nu een kamer worden gehuurd in het voormalige Burgerwees-
huis te Naarden, alwaar omstreeks juni van dat jaar met de inrichting werd
begonnen. Reeds bij een eerste verkenning van het gebouw viel het oog op
een zeer ruime, vrijwel geheel lege zolder en meteen gingen de gedachten uit
naar de Zaanse molen waar onze knipsels nog steeds waren gelegen. Toen
bleek dat we deze ongebruikte zolder zonder enige financiële verplichting
onzerzijds naast de reeds gehuurde kamer in gebruik zouden kunnen nemen,
werden schielijk de knipsels en ook het Centraal Naamregister overgebracht
en was Naarden als centrum voor onze vereniging geboren.

De eerste „Naardense ploeg" bestaande uit de heren W. Niekerk, J. T. van
der Ham, A. J. Roelofs, H. K. W. de Laater en ondergetekende, had in de
eerste periode wel veel werk, maar bijna alle tijd kon toen nog worden ge-
bruikt voor de inrichting en voor het aanvullen der collecties, want het be-
zoekerstal was gering. Dat steeg eerst — langzaam — na de officiële opening
op 22 januari 1966. In de loop van de volgende jaren breidde ook het team
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van medewerkers zich uit, hetgeen gelet op het vele werk dat verzet moest
worden ook heel noodzakelijk was. Inmiddels waren ook de tijdschriften in
1969 van Rozendaal naar Naarden overgekomen.

Andere collecties

Na het overlijden van de heer P. Modderman kwam in 1973 ook diens he-
raldische collectie naar Naarden. De heer A. J. Roelofs belastte zich met het
beheer daarvan en met het verder uitbreiden van de heraldische informatie-
bron.

De omstandigheid dat we nu een eigen onderkomen hadden gaf ook een
aantal onzer leden aanleiding om te beschikken dat na hun dood of reeds bij
hun leven de door hun verzamelde gegevens in Naarden werden gedepo-
neerd. Ook begon de bidprentjesverzameling onder leiding van de heer Nie-
kerk aanmerkelijk groter te worden. Tenslotte kwam in 1978, na de inge-
bruikneming van de Promerskazerne, ook de Contactdienst naar Naarden,
welke voorheen lange jaren in Haarlem door de heer C. Roodenburg was bij-
gehouden.

Het gebruik van de collecties

Voorafgaand heeft de lezer een algemene indruk kunnen krijgen van wat
er in ons gebouw in Naarden te vinden is. Nu zou ik de beginner als het ware
aan de hand willen nemen en langs de kasten, rekken en stellingen voeren en
hem vertellen hoe die verzamelingen gebruikt kunnen worden.

Laat ik beginnen bij de krantenknipsels. Deze zijn doorgaans van na 1945.
Wel zijn meermalen familieadvertenties van (veel) ouder datum ingevoegd,
maar voor het leeuwendeel betreft het hier toch na-oorlogs materiaal. Dit
heeft zijn bezwaren, maar ook zijn aantrekkelijke kanten. Het verzamelen
van recente gegevens is in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt.
Niet altijd zijn (verre) familieleden even vlug en nauwkeurig bij het beant-
woorden van vragen, niet altijd weten wij direct tot welk bevolkingsregister
we ons moeten wenden om onze van woonplaats veranderde verwanten weer
op te sporen en niet altijd zijn de antwoorden van ambtelijke instanties zo
volledig en zo snel bij ons, als wij dat willen. De familie-advertenties in Naar-
den geven een weliswaar onvolledige, maar toch nuttige ingang op de genea-
logische informatie over de jaren 1945-1975 (met een paar jaar achterstand in
de verwerking moet men toch wel rekening houden).

Wie de genealogie wil samenstellen van een familie met een niet te veel
voorkomende geslachtsnaam heeft bovendien direct een globaal overzicht
van de plaatsen waar zich mogelijke familieleden kunnen ophouden. In dit
verband moge ik er op wijzen — maar nu betreed ik even een zijspoor — dat
hiertoe ook belangrijk is het raadplegen van de delen van het ook in onze bi-
bliotheek aanwezige Nederlands Repertorium van Familienamen. Hierin zijn
provinciegewijs (Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage in aparte delen)
alle bij de volkstelling van 1947 geregistreerde geslachtsnamen alfabetisch-
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lexicografisch opgenomen met een onderverdeling van de frequentie per ge-
meente; de delen Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg, alsmede een al-
gemeen afsluitend deel moeten nog verschijnen.

Terug naar de — we mogen toch wel zeggen — uitgebreide verzameling
knipsels, waaruit geboorten en sterfgevallen kunnen worden gehaald, huwe-
lijken, verlovingen, echtscheidingen, faillissementen, naamswijzigingen; op
sommige namen veel, op andere weinig. Maar niet gauw zal tegenwoordig
meer gebeuren wat ik mij vanjaren terug herinner. Toen kwam eens iemand
om een naam, waarop we alleen een paar faillissementen van familieleden
hadden, alsmede één verlovingsadvertentie van de aanvrager zelve . . . met
een jonge vrouw die nooit zijn echtgenote was geworden!

Bidprentjes

Deze gedachtenisprentjes voor overledenen waren met name in Rooms-
Katholieke (en ook wel in Oud-Katholieke) kring zeker sinds de vorige eeuw
en tot voor kort zeer gebruikelijk. Het goeddeels verdwijnen van het gebruik
van missaals en kerkboeken, misschien ook gewijzigde opvattingen van reli-
gieus beleven hebben deze prentjes (helaas) sinds de jaren vijftig sterk terug-
gedrongen.

In Naarden is een — laten we zeggen — middelgrote collectie bijeenge-
bracht, die voor onderzoek naar katholieke families toch haar nut kan heb-
ben. De geboorte- en overlijdensdata en meestal ook plaatsen worden er op
vermeld. „Over de doden niets dan goeds", geldt ook als stelregel bij het op-
maken van de teksten der prentjes, maar wie het vermogen bezit om tussen
de regels door te lezen kan soms toch wel iets achterhalen omtrent de werke-
lijke waardering (positief of negatief) van de nabestaanden die opdracht ga-
ven om het gedachtenisplaatje te drukken! Het karakter van de overledene,
iets van de wijze van leven en denken komt wel eens bescheiden maar duide-
lijk in de tekst naar voren.

Centraal Naamregister

Het Centraal Naamregister (C.N.R.) is een fiches-systeem dat via een co-
dering verwijzingen geeft naar genealogische boeken en tijdschiften, maar
ook naar allerlei namen-rijke werken met een historische inhoud, alsook
naar de namen die voorkomen in de handschrift-genealogieën en familiecol-
lecties die aan de N.G.V. zijn geschonken.

Aan deze verzameling wordt ook al zo'n kleine dertig jaar gewerkt, maar
zij is vooral in de laatste vijfjaar sterk uitgebreid.

Natuurlijk vindt U fiches die verwijzen naar de jaargangen van ons eigen
Gens Nostra, maar zo langzamerhand beginnen ook de fiches op De Neder-
landsche Leeuw en De Navorscher er meer compleet in te komen.

U kunt vanzelfsprekend de opmerking maken, dat een dergelijk systeem
nooit „alles" zal kunnen bevatten en altijd een „greep" blijft van het onein-
dig vele, dat er in verwerkt had kunnen zijn. Dat is waar; het C.N.R. blijft
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een hulpmiddel bij het onderzoek met zekere beperkingen, maar ik durf te
zeggen dat die beperkingen al weer heel wat minder zijn dan enige jaren gele-
den.

Boeken en periodieken

Wij komen nu op het gebied van de bibliotheek, tegenwoordig onderver-
deeld in boeken en periodieken. Dit laatste begrip omvat iets meer dan enkel
tijdschriften; ook jaarboeken en eventueel minder regelmatig uitkomende
seriewerken vinden een plaats bij de periodieken. Enige blikken in dit onder-
deel van de bibliotheek zijn voldoende om vast te stellen dat niet alleen de
Nederlandse genealogische literatuur in ruime mate voorhanden is, maar
ook de buitenlandse. Veel Duitse en Belgische periodieken, maar ook Ame-
rikaanse, Engelse, Franse tot zelfs Finse kunt U er vinden, al zullen de mees-
ten Uwer deze laatste voor het onderzoek waarschijnlijk wel ongelezen laten.

Let U ook eens op de vele familiebladen en regionale tijdschriften. De
heer Gunderman zal U bij Uw komst graag de weg wijzen.

Aan de andere kant van de tussengang staan de boeken, waarop de heer
Ferwerda een wakend oog houdt. Naast monografieën, die een bepaalde fa-
milie beschrijven, en daarvan zijn er vele, treft U werken aan op lokaal-histo-
risch en topografisch gebied. Ook natuurlijk de noodzakelijke repertoria,
bron-publikaties en lexica.

Hoewel er heel wat boeken in de kasten staan, hebben we nog lang niet
alles, dat bij Uw onderzoek misschien van belang zou kunnen zijn. Boeken
zijn niet altijd goedkoop; het tegendeel is eerder waar en een vereniging
heeft niet altijd een polsstok die van voldoende lengte is om iedere eigenlijk
zo gewenste financiële sprong te maken. Gelukkig toch heb ik niet vaak ge-
merkt dat men teleurgesteld de bibliotheek verliet; er staat echt heel veel!

Verdere collecties

In de ruimte waar de boeken staan, zijn ook nog twee hoeken uitgespaard
voor aparte collecties en wel een voor de heraldische collectie (een uitge-
breid kaartsysteem met bronvermelding van wapens, enige verzame-
lingen wapentekeningen en de nodige literatuur met betrekking tot de heral-
diek) en een voor de Contactdienst. Deze laatste bedoelt leden met elkaar in
contact te brengen die zoeken naar dezelfde geslachten. Een kaartsysteem
verwijst naar de nummers van leden die over een bepaalde periode en in een
bepaalde plaats of streek gegevens over een familie hebben bijeengezocht.
De dienst beschikt niet over de gegevens zelf; deze kunnen door onderlinge
correspondentie tussen de leden worden uitgewisseld.

Terloops en tot besluit noem ik nog een iconografische collectie, die ei-
genlijk nog wat als „zijnde in oprichting" moet worden beschouwd en is sa-
mengevoegd met een collectie geboortekaartjes, rouwcirculaires e.d. Moge-
lijk worden dit in de toekomst gescheiden onderdelen.
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Uw bezoek aan Naarden

De korte rondgang is thans ten einde, wat echter niet betekent dat over de
hier besproken collecties, die momenteel in de Promerskazerne in Naarden
zijn bijeengebracht nog niet wel meer te vertellen zou zijn. Maar dat wil ik
hier achterwege laten; dat doen volgaarne de medewerkers, als U zelf eens
komt kijken.

R. F.VULSMA

LIDMATEN EN ATTESTATIES DER NED. HERV. GEMEENTE
HAARLEM SEDERT 1579

(vervolg van G.N. XXXIII (1978), pag. 272)
Lysbeth Tylmans weduwe van Embden op de Borchwal. Getuige Jan Hendricxzen schoemaec-

ker
Jan Daniel Bouten van Daiseell woent in die Gierstraet heeft attestatie vertoent van Brugge
Janneken Ovijn weduwe van Halewijn in den Achterkamp. Mattijs Cruisert betuigt dat sy in die

Gemeente geweest is te Brugge
Syntgen Pieterssdr die huisfrou van Maliert Bottelgier in die Sparwouwerstraet. Getuige Mali-

aert voersch(reven).
Rotgier Aertz van Roy in Brabant woent in die Klercksteeg. Getuige Ansum Pieterszen
Aeltgen Thomassdr jungedr van Haerlem dochter van Thomas Thomasz. Getuige Goertgen

Claesdr haere moder
Aeriaen Hendricxz jungesel van Bredae op Backenessergracht. Getuige Jan Jacobsz syn beste-

vader
Willem Joesten van Rumbeeke in die Turffsteegh. Getuige Beelken Geldoffs syn huisfrow
Lucas Goesensz van Eindhoeven in die Cruystraet. Getuige Thomas Weyman
Wyllem van den Walle mit sin husvrow Christina van Krubeke beyde van Iperen woenen opt

G(root) H(eilig) Land by die Brugge
Maria de Landtzheere weduwe hefft ha(er) attestatie van Brugge vertoent
Clara weduwe van Godefryed van Maere hefft attesta(tie) van Brugge
Rutger Laurentz mit sin husvrow Anna Laurentz van Eindhooven bryngen attestatie van Bum-

mell op die Krufft
Louwys van Slambrueck van Moelebeke mit sin husvrow Jannycke te Varwess van Wingenn op

die Vullersgrafft sind beyde gewest in die gemeente tot Suwenkerke hebben doch vermitz het
verloop geen attestatie

M(eester) Boudewijn van Loo gewest Rentemeester in Vryesland mit sin husfrow in Claes Ver-
laen(?)

Salomon Korduen van Wervyke in die Backenesserkameren sall die naeste reyse belijdenisse
duen; factum

Anthonis Schoelmeester in die Backenesserkerke sall die naeste reise belijdenisse doen
Boudewyn Henderix mit syn husvrow Jacomina beyde van Dixmueden hebbe vertoent attestatie

van Leyden woenen int Roeuclaessteege by 't G(root) H(eilig) Land
Catharina Macky van Doornick die suster van Fardinand Saba is van lidtmat tot Machelen ge-

worden up d Oude Grafft
Tyes Meysen van den Buss hefft attestatie van Gorcum gebracht woent in die G(rote)

H(out)strate in Trumpetterkaemer

Audio Ecclfesijae den 3 Octob(er) A(nn)O D(omino) (15)84
Jan Baert Lynenwever meth attestatie van Armuyden int Sylklooster
Tanneken Willemsdr weduwe meth attestatie van Antwerpen in die Gierstraet
Adriaeneken Willemetz die Huisfr(ow) van Pieter Daten van Ipéren meth attestatie van Iperen

up den Borchwal meth een lynenwever genamt Gerart
Margrita la Ta(i)lle a Guinez meth attestatie van daer by die Cruispoorte by die wendeltrappe

meth Fransoys la Taille
Fernande de Taille wonende int selve huis. Getuige Pieter Pinqueel
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Willem van Kaningen van Ruselaer aldernaest Jen de Waale. Getuiget Joannes Bogaert dat hy
te Brugge in die gemeente geweest is

Jan Jansz van Haerlem in die Koninckstraete
Truitgen Hendricx jungedr van Haerlem in die Sylstraet. Getuige van beide voorsch(reven)

Neesken Dercxdr
Jenneken Joosten alias Bonten die huisfr(ouw) van Jan de Setter in die Clercksteegh. Getuige

Jan haer man voorsch(reven)
Angeltgen Ansumsdr jungedr die dochter van Ansum Pieters. Getuige haer mod(er) (?)
Gelisgen Hendricxdr weduwe van Eindhoven in den Aneganck. Getuige de huisfr(ouw) van An-

sum Pietersen
Catilina Joosten die Huisfr(ouw) van Pieter de Koninck in d' Antonisstraet. Getuige Damus Ja-

cobszen
Audio Ecclfesijae den u(llimo) Octobris (15)84
Maijken de Vriendt jonghedochter van Muelenbeke wonende up de Burchwal. Getuuge Engel

Willemszen
Neelkien Pietersdr de huusvrauwe van Corn Hannes inde Begijnenkerck van Oudenburch.

Christiaen Verbeke is haar getuughe
Grietgen Jansdr van Eijndthoven wonende in de Houtsteech. Getuge Aelkin Verschael
Maijken Regouts de huusvr(ouw) van Mauris Regouts van Steenvoorde
Francijne Verstraete weduwe van Wulverghem wonende in St Barbelscapelle
Corn(elis) Buuc van Thielt uuijt Vlaenderen ende Cathelyhe zyn huusvrauwe wonende inde

Groote Houtstraete
Clausyne Schaemz j d van Nevele wonende inde Slycsteech met Corn(elis)turfdragher
Neeltgen Lauwersen de huusvr(ouw) van Jan Corn(eliss)en van Haerlem wonende up het Corte

Spaeren
Jacquemynken Allartsdr van Harlem wonende by Maritgen Verlaen upt Spaeren
Carle Anthonis van Meenen mit sin husvrow
Trynn Pyters van Wijerd upt Klein H(eilig) Land hefft getuichenis van die dienaers tot Amster-

dam

Aucto Ecclfesijae den 9 Januarij anno (15)85
Jacquemynken Buucx met attestatie van Ghendt wonende inde Smestraete in Mr Gerbrants

huus; dezelve attestatie ondert(ekent) by Jan Noorthouc
Idekin Augustynsen jongedochter wonende in de Haneganc inden Blauewen Engel met attesta-

tie van Andwerpen
Mechelijne de huusvr(ouw) van David Surg wonende int Schotensteechgen opde Backenes met

attestatie van Zandwycx
Jehan Vlin ende Jenette de Bau wonende beide int Velhuus met attestatie vande Walssche ge-

meente tot Middelb(urg)
Jacquemyne Loosvelt jongedochter wondnde inde Cuenincstraete met huer vader ende moeder
Dorothea weduwe van Hendric... (niet ingevuld) wonende inde Backeneskerck
Pieter Pieterssen scrijnwercker wonende op de Raecx
Maryn Maerten slootmaker wonende by de Raemen met ghetuugenis van Boudewijn capmaker
Regina Buëls jongedochter van Werveken wonende inde Gierstraet met haer suster met attesta-

tie van Lonnen
Christijnken de huusvr(ouw) van Guilliame de Cueninc wonende inde Schaggelstraet met attes-

tatie van de Kercke van Meenen
Jan Gemijnger van Kempen wevergesel wonende in de Sparrewou(wer)straet ten huuse van Pie-

ter van Robais begeert hem totter gemeente te begeven maer overmits hij geen getuugenis en
heeft sal toeven totter naeste reyse

Gheeraerdt van der Velde met Janneken van de Velde beijde wonende in en huus op de Oude
Gracht tusschen de Cleyne Houtbr(ug) ende t Sparen bij de Camp is wever van syn s(t)yl

Pierynken de huusvr(ouw) van Jan Baert wonende int Sylclooster
Cathelyne vander Maire de huusvr(rouw) van Joos vande Maire wonende inde Bakeneskerck
Pierynken Vermeersch inde Bakeneskercke de huusvr(ouw) van Pr Vermeersch sal stille staen

tot Paesschen
Margriete ende Magdaleene Hermans gesusters van Mechelen wonende opt Sparen inden

Zwaen. Getuuge Jo(hann)es Damens
Neeltgen Ariens weduwe wonende inde Gierstraet met getuugenis van Lysbet Stevens
Aeltgen Frericx weduwe wonende opt Sparen bij Jacob Cuen(i)nc met getuugenis van Trijn Ja-

cobs uxor Dirric Heymans
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Auctio Eccl(esi)ae den I1 Octobr is (doorgehaald , veranderd in) Januaryf 15)85

Maritgen Jochims de huusvr(ouw) van Jochim Heyssen opde Krocht met getuugenis van Ansum
Pieters

Maijken van Hecke jongedochter wonende in de Lombertsteeg met Jan van der Mercke met at-
testatie van Ghent

Passchier vander Vliet ende Tanneken syn huusvrauwe van IJseghem wonen in Sint Jansstraet
neffen die cup(er) by Thoeren(?) Steechgen

Magdaleenkin Crix weduwe van Bruussele wonende inde Smeestraet met den cuuper inde Witte
Lelie

Grietgen Franssen de huusvr(ouw) van Pieter Damussen upt Craijnest
Guilliame Vermaire van ...(niet ingevuld) wonende vast ande Cruuspoorte hem geneerende in

wit gaerne
Anthoni de Vriese joncman van Brugghe wonende inde Achterstraete
Jan Gloribus couschepper van Brugghe wonende inde Achterstraete

(wordt voortgezet) N. A. HAMERS

BOEKEN

De hieronder vermelde en besproken boeken kunnen ter lezing worden af-
gehaald bij de bibliothecaris, de heer J. P. Ferwerda, Bibliotheek N.G.V.,
Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. De uitleentermijn is maxi-
maal vier weken. Er worden geen boeken meer verzonden.

J. C. KOOIMAN en J. C. VAN RIETSCHOTEN, Afstamming van de familiekring ,,Van Rietschoten",

deel IV, z.p. en z.j. (Bibliotheek NGV 4643).

Jos CROTT, Tussen Pasen en Nieuwjaar. Genealogie van het geslacht Vijgen. Maastricht 1978. Se-
rie Maaslandse geslachten, deel I (Bibliotheek NGV 5484). Ingenaaid ƒ45 ,—, ingebonden
ƒ 55,— Op girorek. 3409800 t.n.v. Beheerder Informatiecentrum, Geleen.

Deze genealogie beschrijft de nakomelingen van Peter Vijgen „den alde", die in 1526 werd ge-
boren te Herle. Vooral het eerste gedeelte van het boek is interessant, omdat het veel informatie
geeft omtrent het Land van Herle. Jammer, dat alleen de eerste generaties zo uitvoerig behan-
deld zijn. Overigens is het boek uitstekend verzorgd en kan het een goede start zijn voor de ho-
pelijk nog lang niet uitgeputte serie over Maaslandse geslachten.

Nic. BOUWMEESTER, ZO was het in Lisserbroek, Leiden 1978. (Bibliotheek NGV 5490).
Aantrekkelijk fotoboek met verhalen over het van oorsprong veendorp Lisserbroek, gelegen

tussen de Noordzee-duinen en het Haarlemmermeer.

K. J. SLIJKERMAN, Verzamelde Genealogische studiën, Rotterdam 1978 (Bibliotheek NGV 5495).
ƒ 15,— op girorek. 2330011 t.n.v. de samensteller.

Deel I van deze studiën bevat fragmentgenealogieën over de families Beusekom, Duijvesteijn,
Gildeman, Hommelsiepen, Kalf en Ticquet.

TH. P. VAN ZIJL, Het Westlandse geslacht Van Zfejijl. Deel II, Het nageslacht van Cors Jansz.
van Zijl en Leuntje Bancken van Veen, Duivendrecht 1978 (Bibliotheek NGV 5496). ƒ 22,50 op
girorek. 1803531 t.n.v. de samensteller.

A. DE VLETTER en R. DE VLETTER, Familieboek De Vletter, 1978 (Bibliotheek NGV 5502).

G. BLOOTHOOFT, Swaar malen ende groote arbeijdt. Delft 1978 (Bibliotheek NGV 5525).
ƒ 17,50 op girorek. 110227, t.n.v. T. Bloothooft, Westerweg 170, Alkmaar.

Dit goed verzorgd boekje beschrijft het nageslacht van Claes Dircxs Bloothooft, watermole-
naar in de Zuid Schermer in de jaren 1663-1682. Interessant is het hoofdstukje „Bronnen",
waarin de schrijver aangeeft hoe hij te werk is gegaan bij de samenstelling van de genealogie. In
het kort omschrijft hij de archivalische bronnen en geeft aan welke gegevens voor de genealogi-
sche onderzoeker van belang kunnen zijn. Bovendien geeft hij aan, hoe hij die gegevens heeft
verwerkt.
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C. L. WITTEMAN, De „Wittemannen" in Rijswijk, 1977 (Bibliotheek NGV 5527).

J. H. STRIJKERS, De familie Purnot en Pernot, Geschiedenis van een Maasschippersgeslacht,
Berg a.d. Maas (1978) (Bibliotheek NGV 5529).

De schrijver behandelt het nageslacht van Joannes Nicolaas Purnot en Helena Muyers, die
zich omstreeks 1793 vestigden in Aldeneik nabij Maaseik. Dit plezierig geschreven boekje, laat
zich echt lezen als een familie-album. Veel aandacht is er aan besteed om ieder persoon goed tot
zijn recht te laten komen door de vermelding van vele bijzonderheden.

J. A. VAN DER HEIJDEN, Genealogie van de familie Van der Heijden. Een geschiedenis van boe-
ren, brouwers en burgemeesters, Geleen 1978 (Bibliotheek NGV 5531).

Deze genealogie handelt over het nageslacht van Simon van der Heijden, die in de 16e eeuw
te Vorstenbosch en Veghel genoemd wordt. Op een aantrekkelijke wijze heeft de schrijver zijn
archivalische vondsten verwerkt tot een prettig leesbaar boek voor de familie. Niet alleen een
dorre opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, maar bijzonder veel vermeldin-
gen van andere gegevens. Het is toch opmerkelijk hoe juist door dat soort gegevens zo'n boek
ook aantrekkelijk wordt voor een buitenstaander.

A. KNOL, De scheepsbouwersfamilie De Boer. (1978) (Bibliotheek NGV 5533). Familie Knol
(Uitgave van de Stichting tot behoud en bevordering van de genealogische en heraldische admi-
nistratie van de familie Knol te Heerenveen), herdruk van de delen I en 2.

De eerste generaties van de familie Knol (Noord-Overijssels geslacht) komen naar mijn smaak
in aanmerking voor een nader onderzoek, waarbij vooral de rechterlijke archieven uit die streek
geraadpleegd zouden moeten worden. Het lijkt mij, dat sommige verbanden wat al te snel met
behulp van alleen maar doop- en trouwboeken worden gelegd. Ook wanneer men de gegevens
uit de volkstelling van 1748 voor wat betreft het schoutambt Zwolle vergelijkt met de opgegeven
doopdata van de kinderen uit het huwelijk van Jan Egberts Knol en Hendrina Jans, dan vraagt
men zich af of het een en het ander juist is.

F. J. VERDUYN, Het geslacht Verduyn, de Zeeuws-Vlaamse tak aan de West-Vlaamse stam. Ie
deel, periode 1700-1800, Axel 1978 (Bibliotheek NGV 5550).

De auteur noemt dit deel zelf een familie-portret, geplaatst in zijn eigentijdse omlijsting.
Mede door het opnemen van een groot aantal fotocopieën heeft de schrijver er een aantrekke-
lijk boekwerkje van weten te maken. Men merkt er uit, dat de samensteller met zorg te werk is
gegaan. Vooral die copieën zijn opgenomen, die duidelijk de sfeer weergeven, waarin zijn voor-
geslacht leefde, en waarnaar onze belangstelling uitgaat, de „petite histoire". Dat er net zo'n
vervolg op kome!

P. R. A. VAN IDDEKINOE, Het archief van de Sint-Nicolai Broederschap te Arnhem, Arnhem 1978
(Bibliotheek NGV 5504).

Deze inventaris bevat een interessante inleiding, waarin de geschiedenis van de Broederschap
wordt weergegeven. Zeer verhelderend werkt zo'n inleiding bij de raadpleging van de inventaris.
Tussen haakjes: dit is meestal het geval bij inventarissen. Een regestenlijst over de periode 1334-
1588 maakt de oudste periode voor ons toegankelijk. Informatief is ook de ledenlijst van dé
broederschap 1424-1976, die aan de inventaris is toegevoegd.

A.J. MENSEMA

Aan dit nummer werkten mee:

N. A. Hamers, Vogelenzang 4,6581 CR Malden.
H. F. J. Hesselfelt, Busken Huetstraat 51, 5615 NH Eindhoven.
J . J .G . Kranen, Biesdelselaan 81,6881 CD Velp.
A.J. van der Tang, Van Oldenbarneveltstraat 8, 3119 ML Schiedam.
R. F. Vulsma, Sarphatipark 94, 1073 EB Amsterdam.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. Correspondentie-
adres van Redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
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