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Terwijl ik dit inleidende stukje voor de Genealogische Dag 2003 schrijf, valt mijn oog op een
paar oude, metalen kaartenbakken op de archiefkast, waarin ik mijn genealogische gegevens
bewaar. Foto's, kopieën van akten, u kent dat wel. Ik heb al jaren niet meer in die kaartenbak-
ken gekeken. Zij bevatten mijn eerste aarzelende genealogische schreden. De kaarten, deels
handgeschreven, deels getypt op mijn oude Erica kofferschrijfmachine, had ik enigszins
ingericht op de manier van de persoonskaarten van het gemeentelijk Bevolkingsregister. Dat
Bevolkingsregister, het BR, verdween een aantal jaren geleden en werd vervangen door de
Gemeentelijke Bevolkings Administratie, die nu Gemeentelijke Basis Administratie schijnt
te heten, het GBA in ieder geval. De oude persoonskaarten, de PK's in vakkringen, vormen nu
lange rijen in de kelder van het CBG. Ingehaald door de tijd, net als mijn simpele kaarten in
hun antieke bakken.

Toen ik, ook al weer jaren geleden, via een PC-privé-project, in het bezit kwam van een
computer, schafte ik mij een genealogisch programma van een gerenommeerd merk aan en
sindsdien zijn mijn kaartenbakken verbannen naar hun plek op de kast als relieken uit het ver-
leden. Ik kan niet meer zonder mijn computer. Ik kan niet meer zonder een goed genealogisch
programma, ik kan niet meer zonder het Internet.
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Wie nu over genealogie spreekt, moet vertrouwd zijn met namen als GenLias, Isis en Sisis,
moet een oordeel hebben over de 'site van de Mormonen' en over de voor- en nadelen van de
diverse genealogische computerprogramma's, waaronder natuurlijk ons eigen GensData Pro.
Moderne digitale technieken helpen het verleden levend te maken. Wat is er nou mooier? De
computer maakt een gesprek mogelijk tussen de techneut en de historisch geïnteresseerde
genealoog. Onze vereniging heeft ze allebei in haar bestand. En van hoge kwaliteit. Dat kan
tot boeiende resultaten leiden. Daarom is deze genealogische dag zo interessant. Vertel het
ook aan uw vriend of vriendin, die ook aan genealogie wil gaan doen, maar nog steeds om
onduidelijke redenen geen lid is van de NGV. Neem hem of haar mee (en vergeet het aanmel-
dingsformulier niet - het kan ook per e-mail!).

Het is niet voor niets, dat het juist de afdeling Computergenealogie is, die de soe

Genealogische Dag organiseert. Het is het symbool en het bewijs, dat onze gemeenschappe-
lijke hobby, de genealogie, ook in het digitale tijdperk reden van bestaan heeft. En daarmee
onze vereniging, de NGV. Misschien wel meer dan ooit. De afdeling computergenealogie van
de NGV bloeit en zij zal er ongetwijfeld in slagen een meer dan aantrekkelijke Genealogische
Dag te organiseren. Ik wens haar daarbij alle succes en hoop dat velen op 17 mei de weg naar
Ede zullen weten te vinden.

Bert Trap
voorzitter NGV

De Otterloseweg in Ede gezien in westelijke richting, ca. 1914
(GemeentearchiefEde, GA13609)
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VERANTWOORDING

De afdeling Computergenealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert
de vijftigste Genealogische Dag van deze vereniging op 17 mei 2003 te Ede. GensNostra on-
derstreept het gouden jubileum van deze verenigingsdag met een themanummer gewijd aan
computers en genealogie. De belangstelling voor computers en genealogie is groot:
1. Het tijdschrift GensData van de afdeling Computergenealogie bestaat al ruim twee decen-

nia en wordt zes keer per jaar in een oplage van enkele duizenden stuks verspreid. Hierin is
bijvoorbeeld ruimte voor de bespreking van talloze genealogie programma's;

2. In 2002 is het eerste nummer verschenen van Computergeneaal, het blad voor computergenealogie
& internet. De uitgever, de heer H.M. Lups te Delft, verwacht thans dat er voldoende vraag
zal zijn om de nieuwe uitgave te rechtvaardigen;

3. Uit recent onderzoek over het gebruik van Internet blijkt de tijdbesteding voor genealogie
in 2002 op de eerste plaats te staan.

Computers en genealogie leven.

Begin 2002 zijn de NGV-leden in Gens Nostra voor het eerst opgeroepen om nog niet eerder
gepubliceerde bijdragen in te zenden, waarbij computers en Internet een nieuwe vondst of
wending in het genealogisch onderzoek mogelijk heeft gemaakt. U treft verspreid in dit
nummer een aantal voorbeelden van dergelijke bijdragen aan. Wellicht kunt u er tips voor uw
eigen onderzoek uithalen.

Omdat GensNostra verder de traditie om de plaats van de Genealogische Dag in het middel-
punt te zetten niet helemaal wil loslaten, is onder meer aan de gemeentearchivaris van Ede,
de heer P. van Beek, gevraagd om medewerking. Samen met archiefmedewerkers en anderen
heeft hij voor een aantal Edese bijdragen gezorgd. '

Verder is een aantal bijdragen op speciaal verzoek opgenomen. Zo heeft de heer A.C.G.
Schallenberg op verzoek van de afdeling Computergenealogie een bijdrage over digitale foto-
grafie geschreven en de heer J.F. Stoutjesdijk over DN A-onderzoek. De redactie van.Gens Nos-
tra heeft de heer R.F. Vulsma gevraagd enkele van zijn persoonlijke computerherinneringen
op te schrijven en de heer B. van Dooren om een paar kanttekeningen te plaatsen bij bronnen
op Internet en het gebruik van cd-rom's voor genealogische doeleinden.

Gens Nostra levert met het themanummer een kleine bijdrage aan de grote belangstelling die
het thema computers en genealogie duidelijk heeft. Dit thema is natuurlijk veel breder te
beschouwen. Zo treft u bijvoorbeeld geen apart overzicht met adressen van genealogische
interessante internetadressen aan.

Later in 2003 zullen nog enkele bijdragen volgen die de afdeling Computergenealogie heeft
laten aanbieden.

De redactie dankt de auteurs voor hun medewerking en wenst u veel leesgenot.

Redactie GensNostra
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MAIRE, SCHOUTEN EN BURGEMEESTERS
VAN EDE VANAF 1814

Reinier Burggraaf, ged. Enkhuizen 18-7-1778, maire/burgemeester 1814-1817, overl. Ede 29-12-
1858.

Mr. Everhard Dirk van Meurs, geb. ca. 1790, schout 1818-1822, overl. Ede 11-6-1822.

Hermanus Theodorus Prins, geb. Bennekom 18-4-1787, schout 1822-1825, burgemeester 1826-1851,
overl. Bennekom 29-8-1852.

Theodorus Prins, geb. Bennekom 30-3-1821, burgemeester 1851-1860, overl. Bennekom 8-4-
1860.

Jhr. Anton Willem van Borssele, geb. Frankfurt am Main (D) 6-7-1829, burgemeester 1860-1896,
overl. Oosterbeek 15-3-1903.

Jhr. Florent Sophius op ten Noort, geb. Zutphen 4-1-1856, burgemeester 1896-1305, overl. Ede
3-12-1927.

Jhr. Diederik Jacob Adrianus van Lawick van Pabst, heer van Nijevelt geb. Vreeland 16-2-
1860, burgemeester 1905-1910, overl. Groesbeek 30-12-1925.

Mr. Alexander baron van Heeckeren van Keil, geb. Angerlo 19-7-1871, burgemeester 1910-1917,
overl. De Steeg 4-6-1945.

Mr. dr. Carl Oscar Philip baron Creutz, geb. Arnhem 24-9-1873, burgemeester 1917-1938, overl.
Bern (Zwitserland) 15-2-1941.

Leopold Roland Middelberg, geb. Amsterdam 30-9-1881, burgemeester 1938-1941 en 1945-1946,
overl. Breda 1963.

Theodorus Christiaan van Dierendock, geb. Vlissingen 6-5-1893, burgemeester 1941-1945.

Joost Johannes Gerardus Boot, geb. Haarlemmermeer 12-12-1902, burgemeester 1946-1951,
overl. Oudemirdum 20-1-2002.

Herman Martinus Oldenhof, geb. Apeldoorn 17-9-1899, burgemeester 1952-1962, overl. Ede
11-4-1985.

Dr. Pieter Johannis Platteel, geb. Utrecht 14-8-1911, burgemeester 1962-1968, overl. Hilversum
19-8-1978.

Jan Slot, geb. Broek op Langedijk 18-7-1913, burgemeester 1968-1978, overl. Bennekom 6-6-1994.

Mattheus Karel van Dijke, geb. Jaarsveld 25-11-1923, burgemeester 1979-1987, overl. Ede 3-6-

1987.

Mr. Willem Blanken, geb. Rotterdam 11-5-1940, burgemeester 1988-2001.

Roelof Cornelis Robbertsen, geb. Renswoude 6-10-1948, burgemeester 2002-heden.

Samengesteld door Evert Somer (Gemeentearchief Ede) en Arie Jan Stasse
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EDE DOOR DE EEUWEN HEEN
een korte schets

DOOR PETER VAN BEEK (GEMEENTEARCHIVARIS EDE)

Inleiding
Ede is wat grondgebied betreft één van de grootste gemeenten in Nederland, ruim 32.000 hec-
tare. In dit gebied liggen de woonkernen Bennekom, Ede, Ederveen, Harskamp, De Klomp,
Lunteren, Otterlo en Wekerom (in vroegere tijden is ook Gelders Veenendaal bij de gemeente
Ede gerekend). Verder zijn nog veel namen van oude buurtschappen in gebruik zoals Does-
burg, De Fliert, Manen en Ede-Veldhuizen. Naast bewoningsgebieden is er in de gemeente
veel bos, zand en heide aanwezig. Bekend zijn vooral de Ginkelse Heide en het Nationale Park
De Hoge Veluwe.

Vroegste geschiedenis
De geschiedenis van de huidige gemeente gaat al ver terug. Uit archeologische vondsten zijn
we te weten gekomen dat er in dit gebied al mensen woonden vóór het jaar 3000 voor Chris-
tus. Op de Ginkelse Heide is een grafheuvel gevonden uit de periode 2450-2000 voor Chr. In
dit graf zijn enkele belangwekkende vondsten aangetroffen. Uit de klokbekertijd (circa 1500
voor Chr.) zijn veel vondsten aangetroffen, ondermeer bij Bennekom. Het gaat hierbij niet al-
leen om klokbekers, maar ook om messen, pijlpunten en hamers.

De bronstijd is het beste terug te vinden in de bewaard gebleven en deels gereconstrueerde
cel tic fields bij Lunteren.

Vlak voor het begin van onze jaartelling is het Edese gebied bewoond door de Germanen,
wat onder meer gebleken is in de vele gevonden en door hen gebruikte urnen. Uit de daarop
volgende Romeinse tijd is in Ede niet zo veel te vinden, vanwege een geringere bewoning.

De Middeleeuwen
Wellicht is Ede in het jaar 800 al vermeld in een oude giftbrief. In het jaar 1216 komt Ede heel
duidelijk in de stukken voor als Paus Innocentius III het Kapittel van Sint Jan te Utrecht in het
bezit van de kerk van Ede bevestigt. De oude kerk van Ede vindt haar oorsprong omstreeks
1200 in een kleine stenen hallenkerk. Waarschijnlijk heeft daarvoor een houten kerkje op de-
zelfde plek gestaan. De toren dateert uit de 14e eeuw en een deel van het huidige gebouw van
omstreeks 1470. De dorpen Bennekom, Lunteren en Otterlo zijn van later datum.

In de diverse buurschappen of buurten zijn buurtspraken gehouden door de inwoners van
het gebied. Later is als eis gesteld dat men een bepaalde hoeveelheid belastbare grond in het
betreffende rechtsgebied moest hebben.

De buurt (elders ook wel mark geheten) is een oude rechtsvorm en hiermee een voorloper
van het latere gemeentebestuur. Tijdens de buurtspraak is vergaderd over verordeningen,
gebruik van gezamenlijke gronden, onderhoud van de wegen en wildwallen, het afgraven
van zand en grind en andere voor de hele buurt belangrijke zaken. Van de vroegere buurten
bestaat er op dit moment nog steeds een: de buurt Ede-Veldhuizen. Door de geërfden van
deze buurt wordt nog steeds een jaarlijkse buurtspraak gehouden onder leiding van de buurt-
richter. Ook de buurtmeesters, de buurtscheuter en de buurtschrijver zijn nog in functie.
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De laatste eeuwen
Oorspronkelijk is het gebied rondom Ede een schoutambt. Het bestuur van dit ambt berust
bij de ambtsjonkers. Deze Veluwse edelen bezitten in de betreffende gemeente waar ze ambts-
jonker waren, vaak aanzienlijke bezittingen. Hun werkzaamheden bestaan uit het regelen
van de belastinginning, het controleren van de rekening van het ambt, het benoemen van
predikanten, kosters en schoolmeesters. Zij zijn verantwoording schuldig aan de Drost van de
Veluwe. Het dagelijkse bestuur wordt echter uitgevoerd door de schout.

Aan het einde van de 18e eeuw komt een einde aan de macht van deze ambtsjonkers. Hun
taak wordt eerst overgenomen door de municipaliteit en later door de gemeenteraden, die
tot aan de invoering van de nieuwe Gemeentewet in 1851 door het Provinciaal Bestuur zijn
benoemd.

Gedurende de periode 1812-1817 is het gebied van het schoutambt Ede gesplitst in de vier
mairies Bennekom, Ede, Lunteren en Otterlo. Met ingang van 1 januari 1818 ontstaat weer een
zelfstandige gemeente Ede.

Vanouds doorkruist een historische Hessenweg van Arnhem naar Amersfoort de gemeente
Ede. Deze weg passeert niet Ede, maar wel Lunteren. De in 1828 aangelegde straatweg van
Arnhem naar Amersfoort gaat wel door het dorp Ede. In 1846 volgt een weg van Wageningen
naar Barneveld na de aanleg van de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem in 1840. In 1903 is ten
slotte de spoorweg van Ede via Barneveld naar Amersfoort opengesteld. Al met al is de ont-
sluiting van de eens relatief afgesloten Veluwse gemeente voltooid. Ede groeit in bevolking
met een inwonertal rond 1900 van ruim 14.000, in 1948 van 43.000, in 1958 van ruim 56.000 en
in 2003 tot ruim 104.000.

Oorspronkelijk is Ede vooral een agrarische gemeenschap. Later verandert dat als onder
meer Defensie een belangrijke werkgever in onze gemeente, met name in Ede en Harskamp,
wordt. Daarnaast is de komst van het bekende bedrijf- en thans in liquidatie verkerende
- ENKA van groot belang. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich vele kleinere bedrijven
en industrieën in Ede gevestigd. Door de komst van de nieuwe bedrijven groeien andere be-
roepsgroepen zoals de middenstanders.

Daarnaast is de gemeente Ede door de mooie ligging ook steeds aantrekkelijker geworden
voor de recreant en toerist. Ede is tegenwoordig geen gewoon dorp meer, maar heeft groot-
steedse ambities!

Kennis en bronnen over de geschiedenis van Ede en het gemeentearchief van Ede
Ede heeft veel interesse voor de eigen geschiedenis met bijvoorbeeld de al tientallen jaren
florerende oudheidkundige verenigingen in Bennekom, Ede en Lunteren en de aanwezige
musea en oudheidkamer met streekeigen voorwerpen en collecties. De gemeente Ede heeft
momenteel onder meer een gemeentelijke archeoloog, personeel voor monumentenzorg en
een gemeentearchivaris in dienst.

Het Gemeentearchief Ede heeft de ambitie om zich de komende jaren als historisch kennis-
centrum voor de eigen gemeente te profileren. Om een indruk te geven van de rijkdom van de
bewaard gebleven bronnen over de historie van Ede volgt hier nog een korte opsomming van
de beschikbare archieven en collecties. Naast particuliere collecties en familiearchieven zijn
dat archieven van de voormalige buurten, van het college van ambtsjonkers, van het gemeen-
tebestuur, van het maalschapsbestuur Edese Bos, van doop-, trouw en begraafregisters van
Bennekom, Ede, Lunteren en Otterlo, van polderbesturen, van woningbouwverenigingen,
van burgerlijk armbestuur, van ziekenhuizen, van onderwijs, van sportverenigingen, van
notarissen te Ede en Lunteren en van kerken. Verder heeft het gemeentearchief nog een groot
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beeldarchief (honderdduizenden foto's, dia's, films, glasnegatieven), een kaartencollectie,
een documentatiecollectie, een krantencollectie en een uitgebreide historische bibliotheek.

Het Gemeentearchief Ede is te vinden op het adres Bergstraat 4 in Ede. De bezoekers-
ruimte is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor vragen
kunt u telefonisch contact opnemen via nummer 0318 - 68 03 59. Vragen kunt u ook
per mail stellen op het adres arch@ede.nl. Voor meer informatie over het gemeente-
archief, de archieven en collecties, overige diensten en wetenswaardigheden verwijs
ik naar de website van het gemeentearchief, te weten: www.ede.nl/gemeentearchief.

Het gemeentewapen van Ede
Voor 1816 bezit de gemeente Ede geen wapen, maar in 1816 moeten alle gemeenten er één laten
goedkeuren ofwel hun al bestaande wapen of - indien zij nog geen wapen hebben - een nieuw
ontwerp. Het nieuw voorgestelde wapen van Ede is goedgekeurd bij besluit van de Hoge Raad
van Adel te 's-Gravenhage op 20 juli 1816.

Het gemeentewapen van Ede laat een vrouwelijke figuur zien die bekend staat als de Neder-
landse maagd. Ook op Nederlandse munten en medailles uit de afgelopen eeuwen komt deze
figuur veelvuldig voor. In de tweede helft van de 17e eeuw komt de Nederlandse maagd steeds
vaker voor als vrijheidsbeeld en begint dan ook steeds meer de trekken te vertonen van Pallas
Athene die dan fungeert als personificatie van de wijsheid van de publieke autoriteiten. De
speer met vrijheidsmuts in het wapen vertegenwoordigt het Pallas-karakter.

Het wapen van Ede vertoont veel overeenkomst met de Gelderse Statengulden. Deze gul-
den heeft wellicht als voorbeeld gediend voor het wapen dat de Arnhemse zilversmid J. van
den Bergh in 1796 in het Edese ambtszegel graveerde. De Gelderse Statengulden vertoont
overigens ook veel overeenkomst met de gulden die de staten van Holland in 1681 introdu-
ceerden als algemene munteenheid en met een uit 1689 daterende Nederlandse medaille ter
herdenking van de kroning van William en Mary. De overeenkomsten zijn:
- een gehelmde vrouwelijke figuur in klassieke kleding met een staf met een hoed er op in

haar rechterhand: het zogenaamde vrijheidssymbool;
- een op een console gelegen boek met twee

sluitingen, waarschijnlijk de bijbel, waarop
de vrouwelijke figuur met haar linkerarm
leunt;

- het randschrift 'Hanc tuemur Hac nitimur':
deze (vrijheid) verdedigen we, op dit (geloof)
rusten we.

Met de keuze in 1796 en 1816 voor de Neder-
landse maagd als ambts- en gemeentewapen
sluiten de plaatselijke bestuurders derhalve aan
bij een traditie die dan al meer dan een eeuw
heeft bestaan.

Ede kan trots zijn op haar wapen, dat het
symbool draagt van 'vrijheid, steunend op de
bijbel'. Het wapen is beladen met historische
symboliek, karakter en streven.
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UIT UTRECHT AFKOMSTIGE GESNEUVELDEN
BIJ WATERLOO

DOOR P.J.M. WUISMAN

Kort na de veldslag bij Waterloo in 1815 werd door Koning Willem I het zogenaamde 'fonds
1815' opgericht voor ondersteuning van gewonde en van nabestaanden van gesneuvelde mili-
tairen bij de bevrijding van ons land van de Fransen'. Later is de ondersteunende taak van
het fonds uitgebreid tot gesneuvelde en gewonde militairen uit de periode van de Belgische
Opstand en ook van gevechten in het voormalige Nederlandsch-Indië in de 20e eeuw.

Het archief van het fonds berust in het Amsterdamse gemeentearchief. In de registers van
het fonds zijn de slachtoffers vermeld met hun legerrang (veelal soldaten, doch ook onderof-
ficieren en enkele officieren). Verdere vermeldingen betreffen het oorspronkelijke beroep van
de betrokkenen, de aard van de verwondingen en de namen van de nabestaanden die in aan-
merking kwamen voor ondersteuning.

In de registers van de gesneuvelden bij Waterloo zijn de gegevens van de navolgende perso-
nen uit de stad Utrecht gevonden, waarbij ook enkele militairen voorkomen die bij Waterloo
gewond werden en eerst jaren later aan die verwondingen overleden.

In de lijst van achttien Utrechtenaren volgen achtereenvolgens naam, geboortedatum of
-jaar, overlij densdatum of-jaar, registratienummer uit het archief en het volgnummer van de
betrokkenen in dat register.

1. Antony van Dam
2. Andries Goekenberg
3. Heter Groenekamp
4. Johannes de Haan
5. Henr. Hentenaar
6. JanArn.Kelfken
7. LambertusdeKeur
8. LeendenKooyman
9. Johannes Mentz
10. Dirkvan der Mijden
11. IsaacNicolaas
12. Abraham Pegtel
13. JanlaPondre
14. Jan van Raay
15. PietervanRooyen
16. Theodorus Smorenburg
17. Johannes Weerdenburg
18. Willem Wolf

13-8-1783
21-9-1797

27-10-1793

23-7-1771
31-1-1796

febr. 1777
9-10-1797
10-9-1769

1777
1777
22-1-1773

6-9-1794
4-12-1780

11-3-1791

29-5-1784

26-12-1790

31-3-1792

7-4-1788

1845
1815

16-6-1815

1815

12-7-1815

9-2-1816

18-6-1815

1836

19-5-1814

3-12-1814

18-6-1815

4-2-1818

1848
18-6-1815

15-12-1815

18-6-1815

18-6-1815

21-6-1815

757-602
756-436
752-92

754-238

752-39
753-185
752-36

757-571
752-16

752-59
752-30
756-485
757-610

753-H9
752-22

752-127

752-37
754-207

Noten
P. J. M. Wuisman, De registers van het z.g. 'Fonds 1815', in: Gens Nostra 28 (1973), pag 54-56.
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BEELDMATERIAAL EN GENEALOGISCH ONDERZOEK
Alleen illustratie of ook bron?

DOOR P. VAN BEEK EN E. FIDDER

Inleiding
Bij het doen van genealogisch onderzoek komt er veel informatie over al lang niet meer le-
vende voorouders of familieleden boven water. Hoe meer gegevens er bekend raken over een
bepaald persoon, hoe completer het beeld is wat er ontstaat. Soms is dit zelfs letterlijk zo.

Omdat soms de namen van de afgebeelde personen op de foto ontbreken, is het van belang
een goede registratie op te stellen van de geportretteerde(n) met een datumaanduiding wan-
neer de foto is gemaakt. Foto's bevatten zelf vaak ook meer informatie. Zo kunnen we denken
aan de kleding die gebruikt kan worden om de foto te dateren of de streek van het land aan te
geven (klederdracht). Vaak geven foto's ook informatie over leefstijl, woonomgeving, studie
of beroep. Goed kijken naar een foto kan extra informatie opleveren.

Op zoek naar beeldmateriaal
Bij genealogisch onderzoek is na een grondig onderzoek het nodige bekend van een bepaalde
voorouder. Hierbij weten we bijvoorbeeld van school, beroep, kerkelijke functies, woonom-
geving en dergelijke. Dit maakt het mogelijk om specifiek in professionele collecties op zoek
te gaan naar beeldmateriaal. Hierbij is met name datering van groot belang. Ook het feit of
een bepaalde familie meer vooraanstaand was, vergroot natuurlijk de kans op het vinden van
beeldmateriaal.

affiSsWras?

Na de verbouwing van het winkelpand van de familie H. van Zoelen is er een feest voor genodigden die samen met
de familie Van Zoelen voorde winkel poseren. Op de foto uit 1933 v.l.n.r.: T. Dekker, T. G. Nachtegaal,]. Huizer,

]. Versteeg (uitvoerder van de verbouwing),J.J. van Egmond (architect van de verbouwing), B. van Zoelen,
H. van Zoelen, H. van Zoelen Jzn, W. van Zoelen, M. van Zoelen,]. van Zoelen, Pol, R. Zomer, Nachtegaal, D. Otterlo,

Bouree en A. van Zoelen. Op de voorgrond zit achter het bord W. van Zoelen.
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De kinderen van de eerste Edese protestantse bewaarschool, circa 1920 gefotografeerd voor het schooltje
aan het Bettekamperpad te Ede. Links helpster mejuffrouw C. van Reenen en rechts leidster

juffrouw Engelina Elisabeth Bremer.
(Bron: Gemeentearchief Ede, GA13231)

De collectie(s) in Ede
In de gemeente Ede zijn er naast enkele particuliere verzamelingen ook min of meer open-
bare collecties aanwezig. Zo hebben de historische verenigingen in Bennekom, Ede en Lun-
teren uitgebreide fotocollecties. Voor een behoorlijk deel zijn deze collecties (zelfs digitaal)
toegankelijk gemaakt.

Daarnaast beheert het gemeentearchief Ede een grote historische collectie met heel divers
beeldmateriaal. Zo zijn er vele duizenden foto's, dia's, glasnegatieven, negatieven, films en
video's. Dit materiaal is nog lang niet allemaal toegankelijk gemaakt. Met behulp van vaste en
vrijwillige medewerkers wordt momenteel hard gewerkt aan het ontsluiten van dit materiaal
in het project Atlantis. Binnenkort zullen de eerste resultaten hiervan te zien zijn op de web-
site van het gemeentearchief (www.ede.nl/gemeentearchief).

Een bijzonderheid is de onlangs verkregen beeld verzameling van het inmiddels opgeheven
bedrijf ENKA Ede. Vooral in de gemeente Ede en omgeving hebben veel families gewerkt in
dit bedrijf. Tussen de duizenden bewaard gebleven foto's vanaf het begin van de 20e eeuw is
in dat geval zeker familie te vinden.

Er is de laatste tijd vrij veel beeldmateriaal digitaal beschikbaar gekomen. Zo is er bijvoor-
beeld de interessante website www.gelderlandinbeeld.nl. Nadeel is vaak wel dat de instellin-
gen die deze sites presenteren, relatief weinig informatie verschaffen.
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Totslot: enkel illustratie of ook bron
De mening van de auteurs van dit artikel zal ondertussen duidelijk zijn. Natuurlijk is een foto
of ander beeldmateriaal een prachtige illustratie bij een uitgegeven of onuitgegeven genealo-
gie. Maar het is veel boeiender om het beeldmateriaal mede als bron van onderzoek te kiezen.
Vanuit ervaring kunnen we rustig zeggen dat beeldmateriaal veel aanknopingspunten geeft
tot nader onderzoek. Ook verbreedt het de belangstelling in de omgevingsgeschiedenis van
betreffende voorouder. De beherende instellingen bezitten een schat aan informatie die zeker
de moeite waard is om op een andere manier bekeken te worden. Zeker als dit materiaal ook
gebruikt wordt in combinatie met andere aanwezige bronnen (zo zou bijvoorbeeld een foto
van het woonhuis automatisch moeten leiden tot het raadplegen van een oude bouwteke-
ning). Het plaatje is niet alleen aardig om te zien, maar heeft een letterlijke meerwaarde bij
het genealogisch onderzoek.

"Hent uut 't zaand" heette volgens de burgerlijke stand Hendrikje van Dijk. Ze werd op 15 augustus 182.9 in
Kootwijk geboren en kwam in 1862 met haar man, Jan Gerrit van Maanen, naar Wekerom. Zij leefden in deze
plaggenhut in de noord-west hoek van het Wekeromse Zand (De Zeven Kolken). Hent overleed op 1 februari 1913. De
foto is gemaakt rond 1910
(GemeentearchiefEde, GA13563)
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ECHTE BENNEKOMMERS KOMEN VAAK VAN ELDERS

DOOR WERKGROEP VOOROUDERONDERZOEK VAN DE HISTORISCHE VERENIGING

OUD-BENNEKOM

U kent ze ongetwijfeld ook, die bekende plaatsgenoten waarvan je denkt dat ze er van genera-
tie op generatie hebben gewoond. Maar hoelang zouden ze er werkelijk wonen: honderd jaar,
tweehonderd jaar of nog langer?

De opdracht aan de Werkgroep Voorouderonderzoek van de Historische Vereniging Oud-
Bennekom luidde: zoek van minstens tien families, vijf generaties uit. Hierbij werd uitge-
gaan van één persoon geboren in Bennekom, de kwartierdrager. Ook de ouders moesten in
Bennekom of directe omgeving zijn geboren. Bovendien moest er voldaan worden aan een
evenwichtige verdeling van families uit het dorp en families uit de buitengebieden, de Kraats
en het Binnenveld (het agrarische gedeelte van Bennekom). Het doel van het onderzoek was
enig inzicht te krijgen in de import. Waar kwamen de inwoners vandaan en waarom zij n ze in
dit dorp komen wonen? En wat waren de onderlinge relaties binnen de gemeenschap?

De werkgroep, bestaande uit negen personen' heeft kwartierstaten gemaakt van dertien
Bennekomse families onder wie die van zichzelf. In alfabetische volgorde zijn dat de families
VanAmerongen, Van Beek, Van den Born, Bouw, Gijsbertsen, Van Harnjochemsen, Van deKamp, Van Ra-
venswaaij, Schut, Van Silfhout, Van Steenbergen en Weijman. De dertien kwartierstaten zijn samen
met een inleiding en een verantwoording in 2002 uitgegeven2.

Uitgaande van de dertien kwartierstaten hebben wij enkele conclusies kunnen trekken over
de inwoners die van omringende dorpen naar Bennekom zijn verhuisd. Zo is er een relatie
met de lengte van de dorps- of gemeentelijke grens en het aantal personen dat zich vestigde
in Bennekom. Het grootste gedeelte van de dorpsgrens wordt in het noorden gevormd met
Ede en het is dus niet verwonderlijk dat de meeste mensen die naar Bennekom verhuisden af-
komstig zijn uit Manen - de buurtschap die grenst aan de Maanderdijk - en uit het dorp Ede.
Het zuidelijke gedeelte van Bennekom grenst aan de gemeente Wageningen. Dit is het tweede
gebied vanwaar de import naar Bennekom plaatsvond.

Daarmee komen we op een antwoord op de vraag waarom men in Bennekom gaat wonen.
Men verhuist al snel naar een aangrenzend dorp. Andere redenen om in Bennekom te gaan
wonen, zijn onder andere:
- men koopt er een woning, boerderij of zaak;
- men trouwt met iemand uit Bennekom en gaat er wonen;
- men komt er werken en blijft.

De dertien onderzochte kwartierstaten betreffen de gegevens van 399 personen. De kwartier-
drager is steeds geboren tussen 1895 en 1965 en de betovergrootvader in de vijfde generatie
tussen 1737 en 1845. De meeste kwartierstaten gaan in de tijd terug tot omstreeks 1800. Het
blijkt dat dan niet alle families uit de streek rond Bennekom een vaste achternaam hebben.
In 1811 wordt er voor verschillende families een akte van naamsaanneming opgemaakt. On-
derzoek voor 1811 is moeilijker door de zich steeds wijzigende familienamen en patroniemen,
zoals we die veel op de Veluwe tegenkomen. Het merendeel van de gegevens is in de akten van
de burgerlijke stand gevonden en lijkt dus redelijk betrouwbaar.

Het onderzoek toonde al snel aan dat er meer mensen in Bennekom overlijden dan dat er
geboren worden. Binnen de groep van dertien families blijken uiteindelijk van slechts vier
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jF Jgennehotn %.(p Gezicht van uit het Hotel de Neder Veluwe^^f^*

Gezicht vanuit hotel 'Neder Veluwe' op het dorp Bennekom,gezien in noordelijke richting;
rechts de Arnhemseweg (later de Heelsumseweg) en links de hovenweg. Foto uit circa 1900

(Bron: Gemeentearchief Ede, GA14561)

kwartierdragers de families vijf generaties of langer in Bennekom te wonen, namelijk de
families Van Beek,Jochemsen, Van Silfhout en Van Steenbergen. De overige families komen uit Ede
(2x), Doorwerth, Otterlo (2x), Wageningen, Lunteren, Veenendaal en Lienden. Overigens ko-
men in de kwartierstaten van de dertien families wel meer Bennekommers voor. Die hebben
echter niet de familienaam van de kwartierdrager.

Binnen verschillende kwartierstaten blijken er na vijf generaties relaties te zijn tussen ne-
ven, nichten, achterneven en achternichten. In boerenfamilies zien we dit verschijnsel nogal
eens voorkomen om het familiekapitaal en onroerende goederen in de familie te houden.
Opvallend zijn de vele onderlinge relaties tussen de werkgroepleden. Er zijn verschillende
familielijnen te ontdekken. Van Beek is gerelateerd aan Bouw en Van Steenbergen. Ookjochemsen
heeft een familielijn naar Van Steenbergen. Bij Van Ham ondekken we familielijnen naar Van
Ravenswaaij en Schut. De naam Van Ravenswaaij komt ook voor in de kwartierstaat Weijman. De
naam Kelderman verbindt de families Van Amerongen en Weijman. Familienamen die geregeld
voorkomen in de kwartierstaten zijn onder andere Adams, Van Grootheest, Kroesbergen en Van
Roekei. Een aardig gegeven is Henricus Roothuis (Rothuizen) (i8o8-i89o)die genoemd wordt in de
kwartierstaten van Van Amerongen en Van den Bom. Deze Henricus Roothuis (Rothuizen), die vier
keer trouwde, komt ook voor in de genealogie (niet in de kwartierstaat zelf) Van Silfhout.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat we van de onderzochte groep na circa 1800 101
personen als 'echte Bennekommers' kunnen kwalificeren, ze zijn geboren en overleden in
Bennekom. Verder zijn er 35 personen, geboren in Bennekom maar naar elders vertrokken, de
emigranten. De immigranten, 74 in getal, overlijden in Bennekom, maar zijn er niet geboren
(zie tabel).
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Gebieden
Arnhem
Betuwe
Ede (het dorp en buurtschap Manen)
Ede (dorpen Ederveen en Wekerom)
Gelders Veenendaal
Lunteren
Otterlo
Renkum
Wageningen
Gelderland (overig)
Rhenen
Stichts Veenendaal
Utrecht (overig)

Totalen

Man
1

4
9
2

3
2

3
4
1

3
o
0

1

33

Vrouw

4
1

n
0

ï

4
o
ï

n
5
1

1

1

41

Totaal

5

5
2 0

2

4

e
3

5
12

8
1

1

12

74

Ergens anders geboren, maar overleden in Bennekom, gemeten binnen de groep van dertien kwartierstaten globaal
over de periode van circa 1800 tot de tweede helft van de 20e eeuw3

Wie zijn nu eigenlijk 'echte Bennekommers'? De werkgroep vindt dat een 'echte Bennekom-
mer' iemand is die zich verbonden voelt met zijn of haar Bennekom!

Noten
1. De leden van de werkgroep zijn: de dames G.M. Hoogkamer-Weijman, G.J. Mekking-van Beek en C.

van Silfhout-van Ravenswaaij en de heren H. van Amerongen, G. van den Born, H. Gijsbertsen, G. van
de Kamp, F. Nieuwenhof, A. M. W. van Silfhout.

2. Werkgroep Voorouderzoek, Echte Bennekommers komen vaak van elders, uitgave van de Historische Ver-
eniging Oud Bennekom, Bennekom 2002,86 pag. + index, te bestellen voor € 11,00 inclusief verzend-
kosten bij de Historische Vereniging Oud-Bennekom, p/a mevrouw G.M. Hoogkamer-Weijman,
Emmalaan 33,6721 ET Bennekom.

3. EchteBennekommers komen vaak van elders, pag. 9.

De Edeseweggezien in de richting van Ede ter hoogte van kasteel Hoekelum. Het theehuisje was omstreeks 1500
bewoond door W. Meijer die koetsier was bij baron van Wassenaer. In de weg liggen de rails van het trammetjeBello,
ca. 1900
(GemeentearchiefEde, GA10644)
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HET BURGEMEESTERSGESLACHT PRINS
(BENNEKOM/EDE)

ruim veertig jaar burgemeesters in Bennekom (1812-1817) en Ede (1822-1860),
genealogisch bekeken

DOOR P. VAN BEEK EN E. H. J. SOMER

Tussen 1812 en 1860 zijn achtereenvolgens drie generaties Prins burgemeester van de gemeen-
te Ede en één van de rechtsvoorgangers. Van 1812 tot en met 1817 bestond er een zelfstandige
mairie Bennekom. Met ingang van 1 januari 1818 werden Ede, Bennekom, Lunteren en Otterlo
samengevoegd tot de gemeente Ede. De maire kreeg vanaf dat moment weer de oude bena-
ming schout, vanaf 1826 omgezet naar de titel burgemeester.

Uit het Bennekomse geslacht Prins volgt hier een biografie van de eerste burgemeester, The-
odorus Prins (1750-1829). Het tweede deel van dit artikel bevat een genealogische schets van de
drie generaties.

De samenstellers hebben gebruik gemaakt van enkele dossiers aanwezig bij het Centraal
Bureau voor Genealogie in Den Haag. Tevens is gebruik gemaakt van een artikel van mr. H.
Waller in de Wapenheraut van 19021. Verder danken de auteurs de heer J.W. van Scherrenburg
te Bennekom voor zijn medewerking.

Theodorus Prins (1750-1829), een korte biografie
Theodorus Prins is de enige die zich burgemees-
ter (maire) van de gemeente Bennekom heeft
kunnen noemen. Hij was voor die tijd zijn
vader opgevolgd als ontvanger van de verpon-
ding (een soort onroerend zaakbelasting) voor
het ambt Ede.

Tijdens de bezetting van ons land door de
Fransen werd na 1810 het toenmalige kanton
Ede onderverdeeld in vier afzonderlijke be-
stuurlijke eenheden. In de mairie Bennekom,
overeenkomende met de oude kerspelinde-
ling, werd Theodorus als maire aangesteld. In
die tijd telde Bennekom slechts zo'n 800 in-
woners. Uit beschikbare gegevens bleek Prins
niet al te Fransgezind, wat hem de nodige
tact kostte in een tijd van inkwartieringen
en verplichte leveranties aan de bezetter. De
bevolking van Bennekom was zeer arm, zelfs
als armlastig te bestempelen.

Hermanus Theodorus Prins (1787-1852), van 1822
tot 1851 burgemeester van de gemeente Ede

(Foto: Gemeentearchief Ede, GA10110)
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Prins stond voor de moeilijke taak om na het vertrek van de overheerser mede te zorgen voor
de wederopbouw van zijn mairie. De rijken, waaronder ook hij, hadden hierin een duidelijke
taak. Het werd ook min of meer van hen verwacht. In 1812 behoorde hij tot de zeshonderd
hoogst aangeslagenen in Gelderland en had een aanzienlijk grondbezit te Bennekom. Hij was
samen met zijn zwager Nicolaas Pannekoek eigenaar van de windkorenmolen te Wageningen.

In 1817 werd besloten om de vier afzonderlijke bestuursgebieden weer samen te voegen.
Zo ontstond vanaf 1 januari 1818 weer de gemeente Ede. Deze reorganisatie was reden voor
Theodorus Prins om op 67-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Wel bleef hij nog lid van de ge-
meenteraad van Ede. De laatste jaren van zijn leven zal hij zich bezig hebben gehouden met
het beheer van zijn goederen.

Theodorus Prins was hervormd en werd op 9 april 1773 aangenomen als lidmaat.

Genealogische schets Prins (Bennekom)'
I. Henricus Prins, ged. Aal ten 25-9-1717, custos voor het ambt Ede te Bennekom (1743), ontvan-
ger van de verponding van het ambt Ede (1770), bosmeester op de Veluwe (1795-1796), overl.
Bennekom 2-12-1799, zn. van Derck Prins en Geesken Janknegt, tr. Bennekom 11-3-1747Johan-
na vanAvesaat, ged. Rossum 11-9-1718, overl. Bennekom 2-4-1796, dr. van Adriaan van Avesaat
en Jenneke Cornelia de Vries.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Bennekom:

I. Geesken Prins, ged. 19-9-1748, verm. jong overleden.
z.Jenneken Prins, tweeling met voorgaande kind, overl. Veenendaal 21-5-1824, tr. Bennekom

11-10-1773 Anthonij deBijll, geb. Veenendaal 18-2-1738, overl. ald. 18-11-1815, zn. van Jochem de
Bijll en Wilhelmina de Goyer.

3. Theodorus, volgt II.
4. GijsbertusPrins, ged. 20-5-1753, vertrekt naar Indië.
5. Gezijna Prins, ged. 24-6-1754.
6.Adriana Gesina Prins, ged. 17-10-1756, overl. Bennekom 9-11-1842, tr. Bennekom vj^Simon

Dibbetz, ged. Nijmegen 23-4-1752, Ned.-hervormd predikant (te Raalte 1781-1821), overl.
Bennekom 27-11-1843, zn. van Arnoldus Dibbetz en Johanna Nijhoff3.

II. Theodorus Prins, ged. Bennekom 6-9-1750, akkerbouwer (1768), wijnkoper, brievengaar-
der, koster-schoolmeester te Bennekom (1771-1795), lid van de municipaliteit (1795), lid van
het Provinciaal College (1795-1797), lid diverse commissies, voorzitter van de gecombineerde
ambten Ede, Barneveld en Scherpenzeel (1798-1799), ambtsontvanger (1799-1811), maire van
Bennekom (1812-1817), raadslid (vanaf 1818), overl. Bennekom 25-5-1829, tr. Bennekom 24-9-
1773 Anna Klinkenberg, ged. Wageningen 12-10-1719, overl. Bennekom 19-2-1820, dr. van Simon
Klinkenbergen Caatje van der Stroom.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Bennekom:

1. Johanna Prins, ged. 5-6-1774, overl. Renkum 27-2-1855, tr. Bennekom 15-6-1797 Nicolaas Pan-
nekoek, ged. Heelsum 14-2-1759, overl. Renkum 14-12-1829, zn. van Neuy Pannekoek en Anna
SophiaWorm.

2. Caatje Prins, ged. 9-5-1777, overl. Renkum 3-12-1834, tr. (1) Bennekom 15-6-1797 Stephanus
Johannes Pannekoek, ged. Heelsum 23-2-1754, overl. Heelsum 27-3-1806, zn. van Neuy Panne-
koek en Anna Sophia Worm; tr. (2) Renkum 28-8-1814 Pieter van Kesteren, geb./ged. Vreeswijk
1/12-8-1770, overl. 's-Gravenhage 4-7-1857, zn. van Adriaan van Kesteren en Maria de Groot.
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3. Henricus Prins, ged. 3-8-1779, ontvanger bij de indirecte belastingen te Ede, lid gemeente-
bestuur Ede (1802), kerkvoogd NH gemeente (1824), overl. Ede 16-9-1848, tr. Ede 6-5-1801
(ontbonden Ede 23-12-1817) Jacoba Timmer, ged. Ede 17-5-1779, overl. Ede 27-4-1855, dr. van
Willem Timmer en Anna Henrica Graatsma.

4. Simon Gerard Prins, ged. 22-10-1782, Ned.-hervormd predikant, overl. Chaam 23-1-1840, tr.
Barneveld 30-6-1809 Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina Jordens, geb. Harderwijk 30-9-
1791, overl. Deventer 23-5-1865, dr. van Hendrik Gerard Jordens en Hendrica Johanna Elisa-
beth Martinius.

5. HenriettaAnthoniaPrins, ged. 26-1-1785, overl. Ede 22-11-1864, otr./tr. Amsterdam/Bennekom
1/30-8-1809 Jan van de Grampel, ged. Amsterdam 9-1-1778, overl. Ede 30-12-1858, zn. van Jacob
van de Grampel en Margaretha Elisabeth Blanken.5

6. Hermanus Theodorus, volgt III.
7. Adrianus GosewinusPrins, ged. 10-4-1790, kapitein der infanterie, overl. Bennekom 20-4-1855,

tT.Jeannette Therese Maes.

III. Hermanus Theodorus Prins, ged. Bennekom 18-4-1787, assessor van de gemeente Ede (1818-
1822), schout/burgemeester van de gemeente Ede (1822-1851), overl. Bennekom 29-8-1852, tr.
Raalte 26-5-1820 Maria Gerharda Dibbetz, geb. Raalte 10-1-1795, overl. Bennekom 4-6-1880, dr.
van Simon Dibbetz en Adriana Gesina Prins (zie I-6)3.

Uit dit huwelijk, allen geboren te Bennekom:

1. Theodorus, volgt IV.

De kruisingDorpsstraat/Brinkstraat in Bennekom (circa 192$)
Rechts Huize Prinsenhof, gesloopt in 1924; in dit huis woonden enkele generaties Prins

(Bron: Gemeentearchief Ede, GA12117)

Gens Nostra 58 (2003) 217



2. Adriana GesinaPrins, geb. 15-10-1823, overl. Bennekom 13-9-1883.
3. AnnaPrins, geb. 27-12-1824, overl. Bennekom 26-1-1825.
4. Anna Prins, geb. 20-2-1826, overl. Bennekom 1-7-1891.
5. Simonetta Arnolda Johanna Prins, geb. 6-12-1827, overl. 's-Gravenhage 5-1-1903, tr. Ede 22-5-

1855 Frederik Cornelis Tromp, geb. Vlissingen 13-3-1828, lid van de gemeenteraad (1875-1885)
en wethouder van Amsterdam (1877-1879), minister van Marine (1887-1888), belast met het
beheer van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid (1887), overl. Den Haag
19-7-1900, zn. van August Elize Tromp en Maria Anna Elisabeth Hartogh Heys4.

ö.Johan Nicoiaas Prins, geb. 22-12-1829, overl. Arnhem 29-12-1891, ongehuwd.
7. HenricaJohannaFlorentiaPrins, geb. 2-12-1831, overl. Bennekom 22-3-1899.
8. CatharinaPrins, geb. 28-9-1833, overl. Bennekom 13-5-1916.
9. Anna TheodoraHerminaPrins, geb. 28-4-1835, overl. Bennekom 23-7-1899.
10. HenrietteAntoniaSimonettaGerardinaPrins,geb. 14-2-1840,overl.Bennekom 29-10-1887.

IV. Theodorus Prins, geb. Bennekom 30-3-1821, burgemeester en secretaris van de gemeente
Ede (1851-1860), dijkgraaf van Wageningen en Bennekom, overl. Bennekom 8-4-1860, onge-
huwd.

Noten
1. Mr. H. Waller, Genealogie van het geslacht Prins (Gelderland), in: De Wapenheraut 6 (1902), pag. 9-16 en

57-62 met wapenbeschrijving Prins: 'In purper een oranjeboom van goud, staande op een terras van
hetzelfde; over de stam twee naar elkaar toegewende kruislings geplaatste gouden weerhaken. Ge-
kroonde helm. Helmteken: de oranjeboom. Dekkleden: purper en goud'.

2. In het trouwboek van Bennekom, daterend van 1772 tot 1817, zijn de bladzijden over de periode 1772
tot en met 1802 uit het boek gesneden. Met behulp van een reconstructie zijn enkele huwelijksgege-
vens teruggevonden, maar van de meeste huwelijken is slechts het huwelijksjaar bekend.

3. Dibbets, in: Jaarboek van den Nederlandschen Adel 2 (1889), pag. 81-105, speciaal pag. 87-88 en 98.
4. J.C. Ramaer, Fredrik Comelis Tromp, in: P.C. Molhuysen (e.a.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-

boek, Leiden 1937, deel tien, kolom 1061.
5. Jan van de Grampel otr. Amsterdam 1-8-1806 Geertruy ElisabethLigtenburg, begr. Amsterdam 5-9-1806.

Detail van een kaart van het dorp en de omgeving van Bennekom uit het jaar 1656
(GemeentearchiefEde, kaartencollectie, inv. nr.45)
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BEVOLKINGSREGISTERS IN EDE
niet origineel maar gereconstrueerd

DOOR MEVROUW M.C. LANSINK

Totstandkoming
In 1811 werd in het grootste deel van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. Al was dit een
revolutionaire verbetering in de bevolkingsadministratie, de Burgerlijke Stand bleef een sta-
tische registratie, een serie momentopnamen. Er was ook behoefte aan een meer dynamische
registratie, die niet alleen de toestand op één bepaald moment toonde, maar waarin ook de
(dagelijkse) veranderingen bijgehouden konden worden. Men kende al de nationale volkstel-
lingen, waarvan de eerste in oktober 1795 werd gehouden. De volkstelling van 1829 diende om
in elke plaats een 'volksregister' op te zetten 'bevattende alle zoodanige opgaven en berichten
betrekkelijk de bevolking, welker kennis in het belang van de Staat nuttig en noodzakelijk
zou zijn'. De plaatselijke besturen werden niet verplicht deze registers ook bij te houden, wat
dan ook in het algemeen niet gebeurde.

Maar in 1849 kregen alle Nederlandse steden en gemeenten bij Koninklijk Besluit van 22
december 1849 (Staatsblad 64) opdracht om per 1 januari 1850 bevolkingsregisters aan te leg-
gen èn bij te houden, om de loop van de bevolking voortdurend te kunnen volgen.

Systematiek
Aan ieder gezin en aan elk 'afzonderlijk levend' persoon werd in het bevolkingsregister een
apart blad gewijd. Mutaties werden in principe aangetekend bij de eerste registratie. Oudere
gegevens werden dan doorgehaald. Bij uiteindelijk vertrek uit de gemeente werd de gehele
vermelding doorgehaald. Van iedere wijziging in het aantal en de toestand van de geregi-
streerde gezinnen werd aantekening gehouden. Huwende kinderen kregen een eigen blad in
het register en werden (met verwijzing) doorgehaald bij het ouderlijk gezin. De namen van de
overledenen en van diegenen die de gemeente hadden verlaten werden doorgestreept, terwijl
nieuw ingekomenen en nieuwgeborenen achter de laatst ingeschrevene werden bijgeschre-
ven. De verplichting tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters berustte bij het
hoofd van het gezin of bij de afzonderlijk levende persoon bij wie iemand kwam inwonen. Dit
gold ook voor het inwonende dienstpersoneel. Dit systeem werkte goed, zo lang alle partijen
zich aan de regels hielden en de gemeenten de administratieve gegevens correct overnamen
en bijhielden.

De inrichting en opbouw van de registers konden op verschillende manieren plaatsvinden.
In de bevolkingsregisters werd een schat aan gegevens vastgelegd: familienaam, voornamen,
geslacht, positie van elk persoon in het gezin, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand,
kerkgenootschap, beroep, adres, datum van vestiging in de gemeente, vorige woonplaats, ver-
trek uit de gemeente, waarheen vertrokken, datum van overlijden.

In de systematiek zijn in grote lijnen twee principes te herkennen: alfabetisch op familie-
naam, of perceelsgewijs naar de volgorde der wijken of huisnummers. Verder konden de re-
gisters gesplitst worden in delen volgens de plaatselijke indeling in dorpen, buurtschappen,
wijken en dergelijke.

Het opstellen van een alfabetische index op het bevolkingsregister werd voorgeschreven
voor gemeenten met een perceelsgewijs ingedeeld bevolkingsregister. In de periode 1850-
1859 moesten de naam en de voornamen van ieder in het bevolkingsregister ingeschreven
persoon in de index worden vermeld. Na 1860 kon bij een huisgezin, bestaande uit een man,
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vrouw en kinderen, worden volstaan met de vermelding van het hoofd van het gezin. De ge-
meenten met een alfabetisch op naam ingericht bevolkingsregister dienden een huizenregis-
ter of-klapper aan te leggen, waarop de nummers van de huizen in volgorde moesten worden
ingeschreven.

Bij Koninklijk Besluit van 31 maart 1936 (Staatsblad 342) werd de systematiek van de ge-
schreven registers vervangen door de losbladige persoonskaart.

Bijzondere registratie
Problemen gaf de registratie van dienstboden en ander inwonend personeel en van 'bedelaars,
landloopers en poldergasten'. Zij kregen vanaf 1861 dan ook hun eigen registers. In 1870 kreeg
de bevolking van gestichten, kazernes, schepen en dergelijke ook eigen registers en bepalin-
gen. Deze hulpregisters hadden in het algemeen dezelfde systematiek als de hoofdregisters.

De bevolkingsregisters vormen nu een veelzijdige en onmisbare bron voor genealogen en
heel veel andere onderzoekers. Anders dan de Burgerlijke Stand geven zij niet alleen infor-
matie over personen, maar ook over gezinssamenstelling en bewoning van huizen, straten en
wijken.

Reconstructie
Natuurlijk zijn ook in Ede bevolkingsregisters aangelegd. Deze werden bewaard op de zolder
van het gemeentehuis. Dat zou een veilige plek zijn geweest, als het gemeentehuis niet op
19 februari 1942 helemaal was afgebrand. Bij de brand werden alle bevolkingsregisters van
Ede vóór 1920 vernietigd, met uitzondering van die van de later aan Ede toegevoegde (doch
toenmalig zelfstandige) gemeente Gelders Veenendaal, die slechts zwaar werden beschadigd,
maar niet meer zijn te raadplegen. Ook andere bevolkingsregistraties van Ede uit de periode
1820 tot 1850 gingen verloren.

Omdat men begreep dat een bevolkingsregister niet gemist kon worden, werd nog in 1945
het initiatief genomen om het gehele bevolkingsregister te reconstrueren. Men koos er voor
om de informatie uit de oude registers voor zover mogelijk op te nemen in één serie persoons-
kaarten, in die periode de voorgeschreven systematiek voor de bevolkingsadministratie. De
kaarten werden alfabetisch op naam geordend, en wanneer meerdere inwoners dezelfde
naam hadden chronologisch op geboortedatum. Onvolledige gegevens werden aangevuld
met informatie uit onder meer de Burgerlijke Stand, waardoor toch een redelijk compleet
beeld kon worden gevormd over de periode van 1811 tot 1940.

Om ons onbekende redenen besloot men ook verder terug te gaan in de tijd. Voornamelijk
gebaseerd op de kerkelijke registers en de belastingadministratie heeft men een tweede serie
persoonskaarten gemaakt die van 1811 terug loopt tot in de 18e eeuw en in sommige gevallen
zelfs tot eind 17e eeuw.

Gebruik
De tegenwoordige bezoeker van het Edese gemeentearchief (bezoekadres: Bergstraat 4, Ede)
wordt dan ook geconfronteerd met een vreemd anachronisme: gegevens uit de 18e- en 19e
eeuw, vastgelegd naar gewoonte van de 20e eeuw.

Enerzijds kan hij hier zijn voordeel mee doen. Hij vindt alle inwoners van Ede tussen 1811
en 1940 met dezelfde naam bij elkaar, waardoor puzzelen met tienjarige tafels overbodig
wordt. Daarnaast heeft men, naast de gebruikelijke gegevens, op de persoonskaarten ook
gegevens opgenomen over ouders, (eerdere) huwelijken, en ouders van (eerdere) echtgenoten.
Het gereconstrueerde bevolkingsregister is daardoor bijna de ideale bron voor beginnende
genealogen.
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Het personeel dat in 1945 en 1946zorgde voor de reconstructie van het bevolkingsregister van Ede, Door een brand in
het gemeen tehuis van Ede op 19 februari 1942 was een groot deel van dit bevolkingsregister verloren gegaan.

Foto uit 194$.
(Bron: Gemeentearchief Ede, GA10157)

Anderzijds zijner ook beperkingen. Men moet er rekening mee houden dat de reconstructie
niet geheel betrouwbaar is. Er hebben veel mensen aan gewerkt en de gegevens zijn herhaal-
delijk overgeschreven en -getypt. Bovendien waren de originele registers zwaar beschadigd.
De belangrijkste handicap echter is het ontbreken van een mogelijkheid om op woonadres
te zoeken. De adressen worden weliswaar vermeld op de persoonskaarten, maar er kan niet
op worden gezocht. Het vinden van een persoon wiens naam niet bekend is, wordt daardoor
vrijwel onmogelijk. En de reconstructie is praktisch ongeschikt als bron voor bijvoorbeeld
huizenonderzoek en bewoningsgeschiedenis. Het ontbreken van een andere, vergelijkbare
bron maakt dergelijk onderzoek in Ede er niet gemakkelijker op.

Digitalisering
De persoonskaarten zijn gebundeld in 138 zogenaamde 'bandjes'. Afhankelijk van de naam
die een onderzoeker aanvraagt, wordt er een bandje voor hem uit het depot gehaald. Als het
druk is, komt het voor dat bijna alle bandjes in gebruik zijn en vindt er op de studiezaal een
levendige uitwisseling plaats tussen de bezoekers onderling. Hoewel dat een ongedwongen
sfeer bevordert, is het voor zowel de bezoekers als de bandjes zelf niet de optimale situatie.
Daarom is het de bedoeling het gereconstrueerde bevolkingsregister in de loop van 2003 in
zijn geheel te digitaliseren. De bandjes zelf kunnen dan gespaard worden, en de bezoekers
kunnen zonder tussenkomst van de studiezaalmedewerker of elkaar achter een beeldscherm
zoeken in het hele bestand.
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COMPUTERHERINNERINGEN

DOOR R. F. VULSMA

In de Mededelingen van oktober 1982 verschijnt een kort berichtje van negen regels afkom-
stig van ons toenmalig hoofdbestuurslid de heer P.J.M, van Gils te Eindhoven, waarin hij
meldt dat het gebruik van computers ook in de genealogie veld begint te winnen. Hij voorziet
dat deze trend in de komende jaren sterk zal doorzetten, onder andere door de dalende prij-
zen van apparatuur. Misschien, zegt hij, ligt hier een zinvolle taak voor de NGV. Te denken
valt aan: uitwisseling van programma's c.q. programmatips, koppeling van databestanden
en inzicht in kwaliteit en prijs van apparatuur en programmatuur. Hij vraagt ten slotte aan
geïnteresseerden met hem contact op te nemen.

Dit berichtje kunnen we beschouwen als een startpunt en Van Gils als de geestelijk stamva-
der van wat later binnen onze vereniging is uitgegroeid tot de afdeling Computergenealogie.
Het valt niet moeilijk te raden dat, zo Van Gils zijn pen onberoerd had gelaten, binnen een
paar maanden of hoogstens een jaar, wel een ander met hetzelfde plan zou zijn opgestaan,
maar voor die eventuele ander, of anderen is het spijtig, want dat telt niet.

Het berichtje moet een vijftigtal reacties hebben opgeleverd. Min of meer buiten het zicht
van al diegenen die niet hadden gereageerd werd in 'De Poort van Kleef te Utrecht, indertijd
bijna een 'tweede huis' voor de NGV, op 25 juni 1983 een vergadering belegd, waarin een open
discussie over programmatuur, en vooral over het opstarten van enige werkgroepen. Door de
heer mr. T.N. Schelhaas werd de vraag gesteld of behalve over het gebruik door de particuliere
genealoog ook gesproken en nagedacht kon worden over het nut van de computer voor de
NGV en het CBG.

Op of omstreeks 12 september 1983 ontvingen de geregistreerde belangstellenden, en daar-
naast een flink aantal 'buitenstaanders' binnen de NGV (zoals ikzelf) en mogelijk ook daar
buiten, het eerste nummer van Stambomen & Computers. Het was de ie jaargang, nr. 1, september
1983 en werd door de redactie nog bescheiden als rondzendbrief uitgebracht.

Ik herinner mij die eerste verschijning van Stambomen & Computers nog goed. Er wordt
tegenwoordig wel eens gezegd dat de NGV enigszins achterloopt bij de ontwikkelingen op
het gebied van automatisering. Een oordeel daarover laat ik aan terzake deskundigen over.
Misschien is hier het principe van de remmende voorsprong van toepassing. Toen echter, in
1983, werd S&C met veel enthousiasme ontvangen. Van verschillende kanten kreeg ik te ho-
ren: 'dat is nu eens de NGV in de voorste linie' en 'de NGV wijst ons de richting naar de toe-
komst'. Het klonk als een overwinning, behaald buiten medeweten van de meeste leden die
op dat moment in grote meerderheid nog achter fraaie papieren stambomen en goedgevulde
kaartenbakken waren gezeten. Overigens was de NGV weliswaar in Nederland de eerste,
buiten ons land, en dan in het bijzonder in Groot-Brittannië en de VS bestonden al eerder
computergenealogische tijdschriften. Ook in Duitsland was men bezig en België deed ook al
mee. Korte tijd later kwamen in die beide landen eveneens de eerste genealogische computer-
bladen uit.

Het is niet mijn bedoeling u in deze korte bijdrage het verdere verloop van de geschiede-
nis van de relatie van stambomen en computers op te dissen. Daarvoor kan ik u misschien
het beste verwijzen naar de achtereenvolgende jaargangen van Gens Data (zo werd in 1984
de nieuwe naam van S&C). Uit de eerder bedoelde werkgroepen ontstond op 28 april 1984 de
Computerdienst en deze dienst werd op 30 oktober 1993 omgezet in de thans actieve en zeer
ledenrijke afdeling Computergenealogie.
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Het is niet juist uit het vorengaande de conclusie te trekken dat in 1982 binnen de NGV voor
het eerst het woord computer viel. Dat mocht wel zo zijn voor wat betreft de relatie compu-
ter en genealogie, maar zeker niet wat betreft de relatie computer en administratie. De groei
van de vereniging en de opkomst van de computer deden het bestuur al in de jaren zeventig
besluiten de nieuwe verworvenhied in te zetten ten behoeve van de ledenadministratie en de
contributie-administratie. Opvallend is dat omtrent die ontwikkeling weinig van bestuurs-
zijde naar voren werd gebracht. Men zal er in Gens Nostra in die jaren niet of nauwelijks over
lezen. Toch zijn hier namen aan verbonden als die van de heer G. Staalenhoef en mevrouw
P.N. van den Broek om slechts deze te noemen.

Wel vinden we er iets over - zij het weinig - in de jaarverslagen van de (tweede) secretaris
of van de penningmeester. In het jaarverslag van de NGV over 1973 lezen we: 'Het bestuur
overweegt in de komende tijd te onderzoeken of automatisering van de ledenadministratie
tot de mogelijkheden behoort'. In het jaarverslag over 1974 blijkt dat het bestuur de daad bij
het woord heeft gevoegd. Op 10 mei 1974 heeft een commissie (de heren G. Staalenhoef, J.I.
de Bie, R.Y. Bosma, G.N. van der Lek en drs. A.J. van Reeken) samen met het hoofdbestuur
de eventuele mogelijkheden besproken. Men ziet er die avond wel wat in en kennelijk wordt
ook een geautomatiseerde contributie-inning voorzichtig aan de orde gesteld. Het jaarverslag
van 1975 spreekt van kinderziekten bij de automatisering, maar kennelijk is er dan toch wel
'een kind'! Als begin 1977 het jaarverslag van 1976 wordt opgemaakt, dan schrijft de toenma-
lige secretaris, de heer H.J. Schoonderwoerd, 'het ledenbestand in de computer vertoont bij
het schrijven van dit verslag nog een grote achterstand'. Eenjaar later wordt op dit tere punt
tevredenheid geuit. Gelukkig, bewezen is dat het kan en dat doet het nog steeds!

Nog iets verder terug in de geschiedenis? Maar dan dalen we af van het verenigingsniveau
naar dat van de individuele leden, en - u voelt het al aankomen - naar dat van schrijver dezes.

Samen met de NGV-voorzitter van toen, de heer drs. H.H.W. van Eijk, ontving ik op 16
november 1973 aan mijn nog altijd geldende woonadres de heer R.R. Gomes uit Alkmaar.
Hij was werkzaam in de computerbranche, als ik me wel herinner bij de Hoogovens, en hij
wilde ons graag zijn mening geven over de mogelijkheden die de computer voor de genealoog
in petto had. Daarbij haakte hij in op het in 1968 verschenen Karel de Grote-nummer en legde
ons uit dat we na het invoeren van de nodige middeleeuwse adellijke personen op eenvou-
dige wijze kwartierstaten konden genereren. De heer Van Eijk, toen niet zozeer aanwezig
als voorzitter dan wel als belangrijke medesamensteller van die bewuste aflevering van Gens
Nostra becommentarieerde de voorstellen van de heer Gomes en wees er onder meer op dat
Middeleeuwers geen vaste geslachtsnaam droegen, vaak qua titulatuur en qua naamgeving
zeer wisselend werden aangeduid en dat het hem leek dat de computer daar weinig antwoord
op zou hebben. De heer Gomes komt de eer toe dat hij in het enkele uren durende gesprek zijn
geloof in de goede zaak niet verloor en - zoals deskundigen op dit gebied betaamt - naar op-
lossingen bleef zoeken. Hoewel onze samenkomst - we zagen er toch eigenlijk niet erg veel in
- niet mocht leiden tot iets meer dan dat ik de heer Gomes eens wat proefmateriaal zou sturen
(wat ik een halfjaar later ook nog gedaan heb), kwam die avond de deur naar 'een nieuwe tijd'
toch wel op een kier te staan!
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Sinds de computergenealogen zich binnen de NGV hebben verenigd, hebben zij op regelmati-
ge tijden grote bijeenkomsten belegd. Een aantal daarvan heb ik bezocht. Mijn eerste keer was
op 8 december 1984 in Musis Sacrum in Arnhem. Het was de Tweede Landelijke Genealogische
Computerdag (de eerste was de al genoemde in Utrecht in juni 1983) en ik keek mijn ogen uit.
Er was een zeer actieve Vlaamse afvaardiging, er was veel te zien en er werden lezingen gehou-
den (onder andere door de heren R. Vader, drs. A. J. van Reeken en de gebroe-ders Pallada), die
ik nu misschien volledig zou begrijpen, maar die toen voor mij nog een niet te verwaarlozen
geheimtaalgehalte bevatten. Edoch, de deur naar 'een nieuwe tijd' stond nu wagenwijd open!

TELEFOONGIDS ON LINE

Al heel wat jaren ben ik lid van de afdeling Computergenealogie en werk ik met het program-
ma GensData. Wegens andere besognes ben ik er niet erg fanatiek mee bezig, maar af en toe
speur ik toch de sites af naar nieuwe gegevens. Nergens kon ik echter iets vinden over de fa-
milie In den Kleef. Dat is de familienaam van mijn moeders moeder, volgens familiegeruchten
afkomstig ergens uit het zuiden des lands. Het is namelijk een moeilijk op te zoeken naam,
want de zoekterm 'Kleef levert uitsluitend hele volksstammen 'van Kleven' op. 'Indenkleef
is niet de juiste spelling en 'in AND den AND kleef bracht ook al weinig zinnigs op.

Op zekere dag kwam ik ergens de nationale telefoongids tegen (www.nationaletelefoon
gids.nl) en begon de werking uit te proberen, tikte plompverloren 'in den kleef in het zoek-
venster en koos voor de regio Zuid-Limburg. Ik kreeg twee adressen, waaraan ik vervolgens
een briefje stuurde met de vraag of er een genealoog in de nabije familie was. De één heeft
nooit iets van zich laten horen. De ander bleek een oudere weduwe, die haar broer in België
waarschuwde.

De eerste dagen van mijn vakantie in 2001 heb ik in de buurt van deze broer Leo Indenkleef
(Belgische schrijfwijze van deze tak) doorgebracht. Aan de hand van zijn gegevens kwamen
we tot de ontdekking, dat wij neven in de achtste graad zijn en afstammen van Jean in den Kleef
geboren in Hinsbeck (D), de dorpssmid van het witte stadje Thorn.

CarelJ.M.Vis
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HET GEBRUIK VAN HET MENSELIJK Y-CHROMOSOOM
BIJ HET GENEALOGISCH ONDERZOEK

DOOR J.F. STOUTJESDIJK

Inleiding
De mogelijkheden van het gebruik van het erfelijke materiaal van de mens, het DNA, bij de
genealogie zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Met verfijnde technieken kan men
bij voorbeeld nagaan of iemand een kind is van een bepaald ouderpaar, of iemand tot een
bepaalde familie behoort, of dat de mannelijke leden van verschillende takken van een fami-
lie één gemeenschappelijke voorvader hebben. Deze laatste mogelijkheid is gebruikt om te
onderzoeken of alle huidige personen met de familienaam Stoutjesdijk inderdaad een gemeen-
schappelijke voorvader hebben.

Dit artikel is een aanzienlijk uitgebreide en herziene versie van mijn twee onderling bijna
identieke artikelen, verschenen in 20011.

De rol van chromosomen bij de voortplanting
Alle mensen hebben in de kern van elk van hun lichaamscellen 46 chromosomen, die het erfe-
lijke materiaal bevatten, de genen. Van deze chromosomen zijn er 44 twee aan twee bijna ge-
heel identiek en zij vormen zo 22 paren. De andere twee chromosomen zijn bijzonder, omdat
deze de geslachtskenmerken bepalen: bij de vrouw bestaat dit paar uit twee X-chromosomen,
bij de man uit een X- en een Y-chromosoom.

Bij de geslachtelijke voortplanting worden de chromosomenparen gesplitst, waardoor
een vrouw eicellen maakt die alle één exemplaar van elk chromosomenpaar en dus ook één
X-chromosoom bevatten en een man zaadcellen maakt met eveneens één exemplaar van elk
van 22 chromosomenparen, terwijl de helft van de zaadcellen een X- en de andere helft een
Y-chromosoom bevat. Het is een kwestie van toeval of er bij de bevruchting een zaadcel met
een X- of een Y-chromosoom samensmelt met een eicel. Een zaadcel met een X-chromosoom
geeft een nieuwe celkern met een XX-chromosomenpaar en het hieruit groeiende kind zal een
meisje zijn. Combineert een zaadcel met een Y-chromosoom met een eicel, dan ontstaat er een
nieuwe celkern met een XY-chromosomenpaar en dit wordt een jongen.

Het kind heeft zo dus 23 chromosomen van de moeder en eveneens 23 chromosomen van de
vader ontvangen, waardoor zijn lichaamscellen de helft van het erfelijk materiaal van elk der
beide ouders zullen bevatten. Maar bij elk kind zijn die helften wel telkens van verschillende
samenstelling.

Een man heeft een Y-chromosoom in zijn lichaamscellen, dat van zijn biologische vader
afkomstig is. En die vader heeft het weer ontvangen van zijn vader enzovoort. Volgens mijn
genealogisch onderzoek aan de Stoutjesdijk-familie stammen alle Stoutjesdijken af van de in
1621 in Stavenisse geboren LeendertRollofen indien deze conclusie juist is, moeten alle man-
nelijke naamgenoten hetzelfde Y-chromosoom hebben. En dit moet dan identiek zijn aan het
Y-chromosoom dat LeendertRollof indertijd heeft bezeten.

Een dergelijk onderzoek van het Y-chromosoom kan geen gegevens verschaffen over de ma-
nier waarop de onderzochte mannen van de gemeenschappelijke voorvader afstammen, men
kan dus geen genealogie hiermee opstellen. Twee mannen met gelijke Y-chromosomen kun-
nen vader en zoon, broers, neef en oom, maar ook verre achterneven van elkaar zijn. Het enige
dat vaststaat is, dat zij een zelfde voorvader hebben. Alleen indien enkele personen dezelfde
chromosoomafwijkingen vertonen, kan er iets worden afgeleid over hun plaats in de familie-
stamboom.
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Samenstelling van een chromosoom
Een chromosoom bestaat uit een lang DNA-molecule, waarbij DNA de afkorting is van de En-
gelse naam voor desoxyribonucleïnezuur. De structuur ervan werd in 1953 opgehelderd door
Watson en Crick: zij ontdekten dat het bestaat uit twee strengen die als een soort wenteltrap
(Tielix') om elkaar zijn gewonden. De strengen worden gevormd door ketens van suikers en
fosfaten en elke traptrede bestaat uit één van de volgende twee paren van nucleïnebasen: ade-
nine-thymine of guanine-cytosine. Deze vier basen worden steeds aangeduid met de letters
A, T, G en C. Een volledige wenteling van deze spiraalvormige constructie bestaat uit elf van
dergelijke basenparen. In de celkernen zijn deze DNA-draden in opgerolde vorm aanwezig.

De erfelijke eigenschappen van een organisme liggen vast in de genen, fragmenten van het
DNA, met gemiddeld ongeveer negenhonderd basen. De volgorde van de nucleïnebasen in
een gen bepaalt de erfelijke eigenschappen: een tripiet van drie basen achter elkaar vormt sa-
men een coderende eenheid, een codon. Deze codons zijn betrokken bij de opbouw van de ei-
witten in het menselijk lichaam, welke eiwitten een rol spelen bij de uitvoering van bepaalde
taken in het lichaam. Zij bestaan uit ketens van aminozuren, waarvan er twintig verschillende
in eiwitten voorkomen. Zo codeert het tripiet AAA voor het aminozuur fenylalanine, AAT
voor leucine, enz. Bij de vorming van een eiwit wordt de volgorde van deze aminozuren afge-
lezen van de volgorde van de codons in het gen, elk tripiet geeft aanleiding tot de inbouw van
één bepaald aminozuur in het eiwit. Gemiddeld telt zo'n eiwit ongeveer 333 aminozuren.

De menselijke chromosomen bevatten samen ruim zes miljard nucleïnebasen en doordat
de chromosomen twee aan twee vrijwel identiek zijn (afgezien dan van de X- en Y-chromo-
somen) en een nucleïnebase A, respectievelijk G, T of C aan de ene streng van de helix steeds
overeenkomt met een base T, respectievelijk C, A of G aan de andere streng, zijn de menselijke
erfelijke eigenschappen vastgelegd in ruim drie miljard basenparen.

Minder dan 5 % van deze codes bevat echter zinvolle erfelijke informatie, de rest is voor zo-
ver thans bekend waardeloos en wordt met de term 'junk' aangeduid.

De basenvolgorde in het menselijk DNA, van het menselijk genoom, is thans bijna geheel
bekend. De verschillen tussen afzonderlijke individuen zijn erg klein: deze zitten in minder
dan 0,1% van het DNA. Maar 0,1% van drie miljard basenparen zijn er altijd nog drie miljoen,
zodat er een enorme verscheidenheid in het DNA tussen individuen mogelijk is. De stukjes
DNA met eventueel afwijkende nucleïnebasensamenstelling gebruikt men voor de identifica-
tie.

Een chromosomenpaar bestaat uit twee chromosomen waartussen de verschillen even
groot zijn als tussen de chromosomen van de ene mens en de andere. Bij de conceptie heeft
een mens immers het ene chromosoom van de moeder en het andere van de vader ontvan-
gen.

Veranderingen in een chromosoom, mutaties, kunnen op allerlei manieren zijn ontstaan,
bijvoorbeeld door bepaalde chemicaliën of door ioniserende straling en ook spontaan, zonder
aanwijsbare oorzaken. Hierbij kan onder andere een nucleïnebase door een andere worden
vervangen of worden verwijderd.

Door fouten bij de celdelingen, waarbij de twee strengen van het DNA worden gedupli-
ceerd, kunnen afwijkingen optreden, waardoor stukjes DNA per ongeluk dubbel worden
overgebracht in een nieuwe DNA-streng. Daar het overgrote deel van het DNA uit 'junk' be-
staat, zal men daar in het algemeen niets van merken en deze foutjes worden bij elke celdeling
op een nieuwe celkern overgedragen. In de loop der tijden heeft de mens zo enorme aantallen
van dergelijke stukken met grote en kleine herhalingen van stukken DNA Ckorte tandemher-
halingen', 'short tandem repeats') opgedaan, waardoor de samenstelling van het DNA voor
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elk individu verschillend zal zijn. Hoe nauwer mensen met elkaar verwant zijn, hoe meer hun
DNA op elkaar zal lijken.

Een jongen echter, zal zijn Y-chromosoom van zijn vader erven, zodat vader en zoon een
identiek Y-chromosoom zullen bezitten, afgezien dan van een mutatie die toevallig zou zijn
opgetreden in deze generatie.

Als deze effecten optreden in een codon en de mutatie geen dodelijke gevolgen heeft, kun-
nen de erfelijke eigenschappen worden beïnvloed.

Naast het DNA in chromosomen heeft de mens ook nog DNA in de mitochondriën, voor-
komend in de cel en dat bijna alleen van moeder op kind wordt doorgegeven. Met behulp
hiervan heeft men in 1996 kunnen bewijzen dat de (vermoedelijke) botten van Tsaar Nicolaas
II van Rusland werkelijk van hem afkomstig waren.

Toepassingen bij identificaties
Elk individu heeft dus een specifiek DNA, al zijn de verschillen tussen verschillende personen
uiterst klein. Door juist de afwijkende gedeeltes te onderzoeken kan men echter vele conclu-
sies trekken over de afkomst van de betrokken persoon. Men kan van iemand een DNA-profiel
opstellen en dit vergelijken met dat van andere personen. De profielen van naaste familie-
leden lijken meer op elkaar dan die van niet-verwante personen. De politie gebruikt deze
techniek om te onderzoeken of biologische sporen op de plaats van een misdaad afkomstig
zijn van verdachte personen. Immigranten die hun familie willen laten overkomen naar
Nederland, kunnen met deze techniek bewijzen dat de bewuste personen inderdaad aan hen
verwant zijn. Genealogen kunnen ermee nagaan of vermeende takken van een genealogie
echt tot de familie behoren.

Spectaculair en voor genealogen zeer veelbelovend, is het grootscheepse onderzoek van
DNA-profielen dat door Ugo Perego van de Brigham Young Universiteit in Provo, Utah, is
begonnen. Hij bepaalt het DNA-profiel in monsters bloed, verschaft door vrijwilligers over de
hele wereld, bewerkt de gegevens met de computer om na te gaan van welke groepen voorou-
ders men afstamt. 'Moleculaire genealogie' heeft Perego deze techniek gedoopt. Hij bekijkt in
het DNA liefst 250 van die 'korte tandem herhalingen', voert de resultaten in de computer in
met alle bekende genealogische gegevens van de bewuste personen, waardoor een groot gege-
vensbestand ontstaat. Voordat men er echter in de praktijk plezier van zal hebben, zullen nog
veel meer personen moeten worden onderzocht2.

DNA-onderzoek in Leiden
Op het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van de Universiteit Leiden
onderzoekt de heer dr. P. de Knijff3 de snelheid waarmee het menselijk erfelijke materiaal, dus
het DNA, in de tijd verandert, met andere woorden, hoe snel het DNA muteert. De Knijff ge-
bruikt voor zijn onderzoek het Y-chromosoom, dat immers gewoonlijk ongewijzigd van va-
der op zoon wordt doorgegeven. Hij heeft hiervoor families nodig met verschillende takken
met een gemeenschappelijke voorvader, waarbij er ten minste tien generaties moeten liggen
tussen de huidige leden van de familie en de stamvader.

Voor het onderzoek worden uit wangslijmmonsters van mannen uit verschillende takken
van de onderzochte familie de chromosomen geïsoleerd en biochemisch bewerkt, waarbij de
uit lange DNA-moleculen bestaande chromosomen in stukjes worden verdeeld door met be-
hulp van bacteriële enzymen de bindingen tussen bepaalde nucleïnebasen in de DNA-stren-
gen te verbreken. Daarna werden de lengtes bepaald van een aantal specifieke stukjes, afkom-
stig van het Y-chromosoom. Bij dit onderzoek zijn elf stukjes geanalyseerd en de resultaten
hiervan leveren een zogenaamd 'Y-chromosomaal DNA-profiel'.
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De Y-chromosomen van de onderzochte personen kunnen onderling kleine verschillen ver-
tonen, waardoor het chromosomaal profiel wordt beïnvloed. In het ideale geval hebben alle
monsters een identiek profiel.

Als bij een monster één of twee afwijkingen in het profiel aanwezig zijn, kan dit worden
toegeschreven aan mutaties - veranderingen in het Y-chromosoom - waarnaar De Knijff zijn
onderzoek juist uitvoert en die te verwachten zijn als er zoveel generaties liggen tussen de
verschillende monstergevers.

Bij een monster met drie of meer afwijkingen van het ideale profiel wordt aangenomen dat
dit monster niet afkomstig is van een afstammeling in mannelijke lijn van de gemeenschap-
pelijke voorvader, zodat bij de voorvaders van deze monstergever ten minste één wettige va-
der moet zijn geweest die niet ook de biologische vader was.

Toepassing van het Y-chromosomenonderzoek op de Stoutjesdijk-familie
De stamvader van de Stoutjesdijken, LeendertRollof uit Stavenisse, had zes zonen die volwassen
werden en van twee van hen werden alleen dochters volwassen. Uit genealogisch onderzoek
volgde dat alle Stoutjesdijken afstammelingen zijn van de andere vier zonen en van hen zijn
ook heden ten dage nog mannelijke nakomelingen bekend. Alleen van Jacobus Isaaksen (1716-
1773) en zijn nakomelingen heb ik het verband met LeendertRollof 'niet kunnen aantonen.

De Stoutjesdijk-familie, met 10 a 13 generaties tussen de huidige mannelijke vertegenwoor-
digers en de stamvader, was zeer geschikt voor het onderzoek van De Knijff.

Voor mij was dit was een unieke gelegenheid om uitsluitsel te verkrijgen over bovenver-
melde moeilijke kwestie in deze genealogie, namelijk de afkomst van genoemde Jacobushaak-
sen uit Nieuwerkerk op Duiveland, de stamvader van de Oud-Vossemeerse, (stad-) Thoolse en
Nieuwerkerkse Stoutjesdijken. Er was namelijk geen doop of geboorte van hem te vinden in
Nieuwerkerk, hoewel hij daar volgens het trouwboek van die plaats wel zou zijn geboren.

Hetjacobus Isaaksen probleem
Op grond van zijn voornaam en zijn patroniem en van het feit dat zijn kinderen zich allen
Stoutjesdijk noemden, lag het voor de hand om aan te nemen dutjacobushaaksen een zoon was
van Isaacjacobse Stoutjesdijk en Arjaentje Hertogh uit St.-Maartensdijk4. Isaac heeft ook in Nieu-
werkerk en omgeving gewoond en hij is ook de enige Stoutjesdijk met de voornaam Isaac die
begin achttiende eeuw bekend is5.

Behalve Jacobus Isaaksen waren ook Janna haakse, Jacoba haakse en Leendert haakse Stoutjes-
dijk aanvankelijk niet in de grote Stoutjesdijk-genealogie in te passen. Zij trouwden alle
drie, evenals Pieternelletje Stoutjesdijk, in Zierikzee en mijn hypothese was dat behalve Jacobus
Isaaksen ook Janna, Jacoba en Leendert kinderen waren van Isaacjacobse en Arjaentje Hertogh. Het
testament van Jacoba haakse Stoutjesdijk uit 17566 bleek het bewijs te bevatten dat deze hypo-
these voor Janna, Jacoba en Leendert correct is, maar over Jacobus Isaaksen gaf dit testament geen
uitsluitsel. Pieternelletje werd in het testament echter evenmin genoemd.

Jacobus Isaaksen is op 11 april 1732 in Nieuwerkerk tot lidmaat aangenomen en hij werd daar
op 7 mei 1733 diaken. Hij kan daarom mijns inziens haast niet later dan 1715 zijn geboren.
Indien hij inderdaad een zoon was van Isaac Jacobse Stoutjesdijk en Arjaentje Hertogh zou hij kort
na het huwelijk van Isaac en Arjaentje in april 1714 of vóór hun trouwen moeten zijn geboren.
Hij zou ook een tweelingbroer kunnen zijn geweest van het in april 1715 in St.-Maartensdijk
begraven kind. Verder hoeft Arjaantj'e Hertogh niet zijn moeder te zijn geweest. Jacobus heeft
zich bij zijn leven nooit Stoutjesdijk genoemd, maar de zeven van zijn 19 kinderen die volwas-
sen werden, gebruikten allen wel deze familienaam.
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Tabel 1. Y-chromosomale profielen van 26 Stoutjesdijken.
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Als mannelijke nakomelingen van Jacobus Isaaksen hetzelfde Y-chromosoom blijken te
bezitten als de andere mannelijke Stoutjesdijken, bewijst dit dat ook Jacobus van dezelfde
gemeenschappelijke voorvader afstamt. Theoretisch is het mogelijk dat Jacobus Isaaksen een
afstammeling zou zijn van een broer, een neef of een ander mannelijk familielid van Leen-
den Rollof, zodat de gemeenschappelijke voorvader van de Stoutjesdijken de vader, groot-
vader enz. van Leenden Rollof zou zijn. Ik heb hier geen enkele aanwijzing voor kunnen
vinden.

DNA-onderzoek aan Stoutjesdijken
In overleg met De Knijff zijn uit de vier hoofdtakken van de stamboom 25 subtakken geselec-
teerd voor bemonstering. Uit elk van die 25 takken heb ik iemand benaderd met de vraag of
men mee wilde werken met dit onderzoek en vrijwel iedereen bleek daartoe bereid. Zo zijn 25
mannen of jongens uitgekozen, uiteindelijk zijn van 26 mannelijke Stoutjesdijken monsters
beschikbaar gekomen.

Van één tak van de familie stammen de huidige leden af van een ongehuwde Stoutjesdijk-
moeder. Van hen was het zinloos een monster te onderzoeken. Deze Stoutjesdijken stammen
dus hoogstwaarschijnlijk wel af van Leenden Rollof', maar niet in mannelijke lijn.

Voor de monsterneming werd wat slijm van de binnenkant van de wang weggenomen met
een klein plastic krabbertje, een soort kammetje met enkele stompe tanden. Er zijn door de
deelnemers aan het onderzoek twee monsters genomen, van de linker en van de rechter wang.
De kammetjes met het wangslijmmateriaal werden in een buisje overgebracht en aan mij op-
gestuurd, waarna ik voor verder transport naar Leiden zorgde.

De monsters waren genummerd van 1 tot en met 26 en op het FLDO is niet bekend van wie
een bepaald monster afkomstig is, zodat het onderzoek volstrekt anoniem is uitgevoerd. Men
weet in Leiden alleen op welke manier de monstergevers in de stamboom passen en hoe dus
hun onderlinge verwantschap en hun betrekking tot Leenden Rollof ïs. De monstergevers ken-
nen alleen hun eigen nummer.

Resultaten van het onderzoek
In figuur 1 is een gedeelte van de Stoutjesdijk-genealogie weergegeven, met alleen de takken
met de mannelijke nazaten van Leenden Rollof die een wangslij mmonster voor het DNA-on-
derzoek hebben verschaft. Alle vrouwen zijn weggelaten, als mede de takken waarin geen
monsternemer voorkomt. De 26 monstergevers hebben de letters A tot en met Z gekregen.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in tabel 1 waarin voor elk monster de
lengtes zijn vermeld van elf verschillende brokstukken van het Y-chromosoom. De namen
van deze brokstukken zijn vermeld in de eerste kolom 'Monster-kenmerk'. De monsters heb-
ben dezelfde letter gekregen als de monstergevers. Het is de deelnemers aan het onderzoek
niet bekend met welke letter hun eigen monster overeenkomt.

De in de tabel tussen haakjes vermelde afwijkingen bij de monsters B (in kenmerk GO9411)
en W (in kenmerk DYS-392) zijn onzeker en ik heb deze niet in beschouwing genomen.

De uitslag van het onderzoek overtrof al mijn verwachtingen. Van 17 van de 26 onderzochte
monsters was het Y-chromosomale DNA-profiel onderling volkomen identiek en dit kan dus
als het 'Stoutjesdijk-profiel' worden beschouwd. Leenden Rollof uit 1621 moet daarom dit Y-
chromosomenprofiel hebben bezeten, want hij is de jongste voorvader van wie al deze mon-
stergevers in een ononderbroken mannelijke lijn afstammen.

Bij zeven monsters was één afwijking in het profiel aanwezig (monsters C, J, K, Q,, W, X en
Y) en bij één monsters (L) twee afwijkingen. Deze aantallen afwijkingen komen overeen met
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de verwachtingen van De Knijff. Van 25 van de 26 monsterverstrekkers is zo bewezen (min-
der dan drie afwijkingen) dat zij in mannelijke lijn van één gemeenschappelijke voorvader
afstammen en dit kan volgens mijn genealogisch onderzoek niemand anders zijn dan Leendert
Rollof.

Bij één monster (Z) kwamen vier afwijkingen voor van het Stoutjesdijk-profiel en dit mon-
ster moet daarom volgens de door De Knijff gegeven normen afkomstig zijn van iemand die
ergens bij zijn voorvaders ten minste één biologische vader heeft, die niet in mannelijke lijn
van Leendert Rollof afstamt. Ik heb een goede verklaring voor deze afwijking gevonden.

Om de identificatie van persoon Z te voorkomen, is zijn afstammingslijn in figuur 1 naast de
genealogie opgenomen en is hem letter Z toegekend.

Het aantal van de geboortes dat heeft geleid van Leendert Rollof tot de 25 monstergevers met het
Stoutjesdijk-Y-chromosomale profiel, bedraagt 183. En in al deze 183 gevallen was de wettige
vader dus ook de biologische, waaruit mijn inziens kan worden afgeleid dat dit geldt voor
de overgrote meerderheid van de geboortes in de Stoutjesdijk-familie. De mannelijke Stout-
jesdijken zijn dus wel ongelofelijk slim geweest om door de eeuwen heen zulke deugdzame
vrouwen uit te kiezen! Als het 'Molecelaire genealogie'-project van Perego zover is gevorderd
dat men van Nederlandse mannen het chromosomenprofiel zal kunnen vergelijken met dat
van de Stoutjesdijken, zal men misschien kunnen achterhalen of de mannelijke Stoutjesdij-
ken zelf ook zo braaf zijn geweest.

De drie monsters van de stad-Thoolse (monster M) en de Nieuwerkerkse Stoutjesdijken
(N en O) vertonen het perfecte 'Stoutjesdijk-profiel', van de twee monsters van de Oud-Vos-
semeerse naamgenoten (K en L) hebben beide in één kenmerk (Dys-391) dezelfde afwijking,
terwijl in één monster daarvan (L) nog een tweede afwijking voorkomt (Dys-385). Uit dit alles
volgt dat ook hun gemeenschappelijke voorvader Jacobus Isaaksen het perfecte 'Stoutjesdijk-
profiel' moet hebben gehad en dat hij dus inderdaad een afstammeling in mannelijke lijn
van de gemeenschappelijke Stoutjesdijkvoorvader moet zijn geweest. Verder zijn ook enkele
conclusies te trekken over het tijdstip waarop bepaalde mutaties bij deze takken moeten zijn
ontstaan.

De twee zoons van Jacobus Izaaksen met bemonsterde nakomelingen moeten eveneens het
ideale Stoutjesdijkenprofiel hebben bezeten (zie generatie V). In de generaties VI of VII moet
in tak K een afwijking zijn ontstaan in kenmerk Dys39i, terwijl er daarna bij de voorvaders
van monstergever L nog een mutatie is opgetreden die tot een afwijking in kenmerk Dys-385
heeft geleid.

Uit het voorkomen van eenzelfde afwijking in kenmerk 389B in de monsters X en Y volgt
dat deze mutatie al in generatie V aanwezig moet zijn geweest. Het is niet te achterhalen
wanneer deze mutatie is ontstaan. In de monsters X en Y komt dezelfde mutatie in kenmerk
389B voor. De kans dat een mutatie ontstaat, is erg klein, de kans dat precies dezelfde mutatie
in een andere persoon ontstaat is daardoor vrijwel nul. Daarom moeten de personen X en Y
een voorvader hebben die deze afwijking ook al bezat en uit mijn genealogisch onderzoek is
gebleken dat de voorvader in generatie V moet zijn worden gezocht (zie figuur 1). Deze man
moet dezelfde mutatie in kenmerk 389B hebben bezeten.

Waar deze mutatie is ontstaan, valt met dit DNA-onderzoek niet na te gaan, aangezien er
geen andere mannelijke nakomelingen van zijn voorvaders in de generatie IV, III en n bekend
zijn. Leendert Rollof Vertoonde het ideale Y-chromosomenprofiel, dus het enige dat het chro-
mosomenonderzoek bewijst, is dat de afwijking in kenmerk 389B voor het eerst aanwezig
moet zijn geweest in één van de vier bovengenoemde personen in de generaties II tot en met
IV.
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Conclusie
Dit DNA-onderzoek van Y-chromosomen7 aan 26 mannelijke Stoutjesdijken kan geen uit-
sluitsel geven over de totale opbouw van de stamboom, maar er volgt wel uit dat alle monster-
gevers, behalve die in één subtak, afstammen van één voorvader. Genealogisch onderzoek had
al uitgewezen dat alle Stoutjesdijken afstammen van de in 1621 in Stavenisse geboren Leendert
Rollofen deze afstamming van een gemeenschappelijke voorvader is dus in overeenstemming
met de resultaten van het DNA-onderzoek.

Ook Jacobus Isaaksen uit Nieuwerkerk, van wie geen doop/geboorte is gevonden, stamvader
van drie takken van de familie, blijkt in mannelijk lijn af te stammen van deze gezamenlijke
voorvader. Of hij ook een zoon is van izaakJacobseStoutjesdijk, zijn meest voor de hand liggende
vader, was met dit onderzoek niet uit te maken.

Noten
1. Van Zeeuwse Stam, nummer 112, maart 2001, pag. 54-57 en Ons Erfgoed 9 (2001), pag. 117-120.
2. Ieder kan meedoen aan dit onderzoek: men dient naast tien ml bloed ook een kwartierstaat met ten

minste zes generaties te kunnen verschaffen.
Zie: http://moleculargenealogy.byu.edu>.
Informatie ook door Ugo Perego, e-post: molecular-genealogy @byu.edu>.
Bron: Peter Vermeij, Van wie waren uw genen in 1800? Mormoonse biologen zoeken naar verwantschap in DNA

van wereldbevolking, NRC-Handelsblad 8-9-2001, pag. 47.
3. Zie bijvoorbeeld ook: ir. J.P. Noppen, Families Van der Mijl, stammen of takken, in: GensNostra 57 (2002),

pag. 346-358, speciaal pag. 354 en 356 of de publicaties van J.W. Koten over DNA in de laatste jaren in
Ons Erfgoed of J. Geraedts, Erfelijkheid en voortplanting, Amsterdam 1998.

4. Ondertrouw/trouw St.-Maartensdijk 7/25-4-1714.
5. In dit verband is het volgende van-belang:

25-2-1714 Isaac en Arjaentje zijn samen doopgetuigen in St.-Maartensdijk;
25-4-1714Isaac trouwt in St.-Maartensdijk met Arjaantj'eHertogh;
april 1715 begrafenis in St.-Maartensdijk van een kind van Isaac Stoutjesdijk;
10-5-1716 doop van dochter Pieternelletje in St.-Maartensdijk;
1721 Isaac regelde in Ouwerkerk enige zaken over de erfenis van een kind van zijn overleden zuster
Jannetje, over wie hij voogd was;
23-12-1725 doop van dochter Willemijntie in Nieuwerkerk.

6. RAZE 4234, minuten van akten van notaris Willem Houwer, Zierikzee, 1753-1760, akte 30, d.d. 26-5-
1757> testament vanjacoba Isakse Stoutjesdijk.

RAZE is de afkorting van: Rechterlijke Archieven van de Zeeuwse Eilanden; de heer L.W.A.M.
Lasonder heeft de inventaris ervan opgesteld: 'De archieven van de rechtbanken, weeskamers en
notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De
Zeeuwsche Eilanden 1456-1811 (1852)', 's-Gravenhage 1914.

7. Ik ben de heer ir. P. Donche te Berchem (B) erkentelijk voor zijn commentaar om de beperkingen van
dit Y-chromosomen-onderzoek bij de genealogie te verduidelijken.
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Beknopt genealogisch overzicht van LeendertRoIloflStoutjesdijk

I. LeendertArentsz Rollof, ged. Stavenisse 24-10-1621, overl. verm. Stavenisse vóór 5-5-1679, zn. van Arie
Ariens Rollof en Adriaentje Leendertse, otr./tr. (1) Stavenisse 13-3/28-4-1647 Elisabeth Jacobse Uyl, ged.
Stavenisse 13-7-1625, overl. ald. tussen 8-7-1668 en 26-10-1670; otr./tr. (2) Stavenisse 25-10/12-11-1670
CatelijntjeAdriaans van Rossum, geb. Bommenede vóór 1635, overl. na 1679.
Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob Leendertse, volgt Ha.
2. Abraham Leendertse, volgt Ilb.
3. Leenden Leendertse, volgt lic.
Uit het tweede huwelijk:
4. Cornelis Leendertse, volgt lid.

Ha. Jacob Leendense, ged. Stavenisse 15-12-1647, overl. Ouwerkerk 1711, tr. (1) Hubrijntje Cornelisse Hoeck,
ged. Stavenisse 24-2-1647, overl. vóór 4-1679, dr. van Cornelis Jacobse Hoeck en Pieternelletje Pieterse;
otr. (2) St.-Annaland 8-4-1679 PieternellaMarijnisse Boers, ged. Stavenisse 3-1-1655, overl. verm. Stavenisse
tussen 14-9-1687 en 18-3-1690, dr. van Marinis Pieterse en Maatje Jacobse; otr./tr. (3) St.-Maartensdijk/
Stavenisse 18-3/14-4-1690 Stoffelijntje Hendrix Gelaude, ged. St.-Maartensdijk 3-8-1658, dr. van Hendrik
Hendrikse Gelaude en Catalijntje Octaviusdr Cancelino.
Uit het eerste huwelijk:

1. Leenden Jacobse, volgt lila.
Uit het tweede huwelijk:
2. IsaacJacobse, volgt Illb.
Uit het derde huwelijk:
3. Jacob Jacobse, volgt IIIc.

lila. Leenden Jacobse, ged. Stavenisse 26-12-1671, overl. Brouwershaven 30-12-1746, begr. Zonnemaire
1747, otr./tr. Zonnemaire 30-3/30-5-1696 Janna (Anna?)Janse Trompers, ged. Zonnemaire 25-11-1663, dr.
van Jan Joosz. Trompers en Mary Klaasse.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Leendense, volgt IVa.
2. Hubregt Leendertse, volgt IVb.

IVa. Jacob Leendense, ged. Zonnemaire 29-12-1697, overl. Dreischor 3-6-1732, tr. ca. 1729 Sara
Jacobse Reyerse, ged. Dreischor 30-8-1711, overl. vóór 1752, dr. van Jacobus Cornelisse Reijger en Lena
Leendertse.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Jacobse, volgt Va.

Va. Jacob Jacobse, ged. Dreischor 8-6-1732, overl. verm. Oosterland 1768, tr. vóór 1757 Davina Cornelisse
Kip, geb./ged. Oosterland 11/12-6-1735, begr. Oosterland 8-3-1809, dr. van Cornelis Jacobse Kip en Janna
Meertense Stamper.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jacobse, geb./ged. Oosterland 4/6-11-1757, overl. Noordgouwe 6-10-1793, tr. Noordgouwe

26-8-1785 Toontje CornelisseHage, geb. vóór 1770, overl. vóór 1814.
2. Jacob Jacobse, geb./ged. Oosterland 7/11-4-1762, overl. Oosterland 26-10-1805, tr. Ouwerkerk tussen

10-1800 en 9-1801 Lauwerina Heule, geb. Ouwerkerk 9-12-1771, overl. Oosterland 30-10-1829, dr. van
Willem Heule en Janna Dooge.

IVb. HubregtLeendense, ged. Zonnemaire 27-10-1701, overl. Bommenede 16-12-1768, otr./tr. Zonnemaire
4/24-5-1726 Dina Jacobse van der Wielen, ged. Zonnemaire 11-12-1707, overl. vóór 16-12-1768, dr. van Jacob
Johannesse van der Wiele en Neeltje Marinusd. Westerweel.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hubregtse, volgt Vb.
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Vb. Jan Hubregtse, geb. en ged. Bommenede/Zonnemaire 12-9-1751, arbeider, overl. Noordgouwe 4-8-
1819, otr. Zonnemaire 6-5-1779 Janna PietersePaddemoes, ged. Bruinisse 6-3-1754, overl. Kerkwerve 13-5-
1802, dr. van Pieter Marcelisse Padmos en Adriana Jans van Rokveen.
Uit dit huwelijk:
1. Hubrecht Janse, geb./ged. Noordgouwe 15/23-11-1788, overl. Bruinisse 24-5-1846, tr. Bruinisse 21-

10-1819 Dirkje (ged. Dirksje) Boomsluiter, ged. Bruinisse 7-9-1792, overl. Bruinisse 24-11-1878, dr. van
Marinus Boomsluiter en Maria (of: Marina) Cornelisse Flohil.

Illb. Isaac Jacobse, ged. Stavenisse 14-9-1687, overl. vóór 1730, otr./tr. St.-Maartensdijk 7/25-4-1714
Arjaantje Arjaans Hertogh, ged. St.-Maartensdijk 18-3-1696, dr. van Ariaen Ariaense Hertog en Jannetje
Jacobs Baes.
Uit dit huwelijk:

Jacobus Isaaksen, volgt IVc.1.

IVc. Jacobus Isaaksen, geb. vóór 1716, overl. Nieuwerkerk 30-3-1773, otr. (1) Zierikzee 3-1760, tr.
(1) Nieuwerkerk 31-3-1760 Adriana de Swarte, geb. Zierikzee, ged. Nieuwerkerk 12-11-1724, overl.
Nieuwerkerk 1-1766, dr. van Petrus Guiliaemse de Swarte en Elisabeth Johannesse Hallinkse; otr./tr. (2)
Nieuwerkerk 4/20-7-1766 JacominaJoossedeKoning, geb. Ouwerkerk voor 1740, overl. verm. Nieuwerkerk
tussen 4-6-1793 en 18-4-1810, dr. van Joost de Koning en Dina Kool.
Uit het eerste huwelijk:

1. Marinus Jacobusse, volgt Vc.
Uit het tweede huwelijk:
2. CornelisJacobusse, volgt Vd.

Vc. Marinus Jacobusse, ged. Nieuwerkerk 15-2-1761, overl. Oud-Vossemeer 21-11-1831, otr./tr.
Nieuwerkerk/Ouwerkerk 13/15-8-1784 Janna Qohanna) Bibbe, ged. Nieuwerkerk 20-7-1755, overl. Oud-
Vossemeer 19-11-1831, dr. van Marinus Cornelisse Bibbe en Cornelia Janse Tiggelaars.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Stoutjesdijk, geb./ged. Nieuwerkerk 20/25-12-1784, overl. Oud-Vossemeer 1-1-1826, tr.

Poortvliet 23-9-1812 Johanna Maria Mol, geb./ged. Poortvliet 7/13-3-1791, overl. Oud-Vossemeer 28-
2-1866, dr. van Pieter Mol en Catalina Adriana Slager.

2. Cornelis Stoutjesdijk, geb./ged. Nieuwerkerk 17/24-8-1794, overl. Tholen 26-9-1866, tr. Tholen 13-2-
1828 Huijberdina Adriana van Elsücker, geb. Tholen 13-8-1805, overl. Tholen 2-5-1866, dr. van Joannes
(Jan) van Elsacker, logementhouder, en Geertje Hubrechtse Cornelisse.

Vd. Cornelis Jacobusse, geb./ged. Nieuwerkerk 21/23-4-1769, overl. ald. 5-1-1848, otr./tr. Nieuwerkerk 11-
4/4-10-1794 Adriana Cornelisse Lemson, ged. Nieuwerkerk 5-11-1775, overl. ald. 21-11-1846, dr. van Cornelis
Abrahamse Lemson en Anna van den Doele.
Uit dit huwelijk:
1. Jasper Stoutjesdijk, geb. Nieuwerkerk 23-4-1797, overl. ald. 30-6-1850, tr. Nieuwerkerk 7-12-1832

Dingena (gedoopt Digna) Smits, ged. (r.-k.) Zierikzee 25-1-1807, overl. Nieuwerkerk 20-6-1856, dr. van
Matthijs Smits, schaapherder, en Maatje van Oost, arbeidster.

2. Cornelis Stoutjesdijk, geb./ged. Nieuwerkerk 9/17-11-1799, overl. ald. 20-6-1867, tr. Nieuwerkerk
28-12-1823 Janna vanAgthoven, geb./ged. Nieuwerkerk 28-10/6-11-1803, overl. ald. 20-6-1885, dr. van
Anthony van Agthoven en Maatje van Driel.

inc. Jacob Jacobse, ged. St.-Maartensdijk 31-3-1697, otr. Ouwerkerk 18-4-1724, tr. Ouwerkerk 4-1724
Maria Hendrikse Bogaart, geb. verm. Dreischor voor 1710.
Uit dit huwelijk:
1. Abrahamjacobse, volgt rvd.
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rvd. Abraham Jacobse, ged. Nieuwerkerk 11-9-1745, overl. Dreischor 30-9-1790, otr./tr. Nieuwerkerk
14-4/4-5-1769 DinaKomelisseEyke, ged. Dreischor 15-12-1750, overl. Zierikzee 13-11-1827, dr. van Cornelis
Janse Eyck en Levina Cornelisse van Beloys.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Abrahamse, volgt Ve.

Ve. Comelis Abrahamse, geb./ged. Dreischor 2/3-2-1771, overl. Norg 8-12-1829, otr./tr. Stavenisse/
Dreischor 1-3/11-3-1792 Jacomina Antonisse van Zorge, ged. Stavenisse 11-10-1767, overl. Dreischor 7-10-
1795, dr. van Anthonie Cornelisse van Zorge en Sybilla Baden.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Cornelisse, geb./ged. Dreischor S/17-3-1793, overl. Zierikzee 8-9-1852, tr. Zierikzee 2-11-1814

Dina Catshoek, ged. Zierikzee 16-2-1794, overl. Zierikzee 10-12-1888, dr. van Adriaan Catshoek en
Margaretha Stek.

Ilb. Abraham Leendertse, ged. Stavenisse 10-1-1655, overl./begr. ald. 12/15-2-1719, otr./tr. (1) Stavenisse
14-4/12-5-1682 Fransintje Maartense van Rossum, ged. Stavenisse 15-7-1657, overl. tussen 30-9-1691 en 4-4-
1695, dr. van Meerten Adriaensse van Rossum en Maetje Hendrickse; otr./tr. (2) Stavenisse 4-4/2-5-1695
Maetje Marijnisse van Sorgen, ged. Stavenisse 9-1-1656, overl. verm. Stavenisse vóór 10-6-1729, dr. van
Marinus Adriaense en Anneken Lucasse.
Uit het eerste huwelijk:

1. Maarten Abrahamse, volgt Illd.
Uit het tweede huwelijk:
2. Marinus Abrahamse, volgt nie.

Illd. Maarten Abrahamse, ged. Stavenisse 20-10-1686, begr. ald. 21-9-1767, otr./tr. St.-Annaland 15-1/2-
2-1723 Matje Schaar, geb. St.-Annaland, begr. St.-Annaland 27-10-1730, dr. van Jan Marinusse Schaar en
Elisabeth Marinusse van der Hoeve.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Maartense, volgt IVe.

IVe. Jan Maartense, geb./ged. Stavenisse/St.-Annaland 29/31-12-1724, begr. Stavenisse 22-4-1806, otr./tr.
(1) St.-Annaland 21-5/6-6-1756 JannetjeBrouw, ged. St.-Annaland 10-12-1730, overl. Stavenisse 20-11-1761,
dr. van Jan Brouw en Adriana Heyboer; otr. (2) Stavenisse 1-7-1763 Sarajacobusse Uyl, ged. Stavenisse 15-
12-1743, overl. ald. 19-12-1812, dr. van Jacobus Isaakse Uyl en Maetje Jacobse Priem.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maartenjanse, volgt Vf.
Uit het tweede huwelijk:
2. Abraham Stoutjesdijk, volgt Vg.

Vf. Maarten Janse, ged. Stavenisse 6-7-1760, begr. St.-Maartensdijk 17-1-1795, otr./tr. Stavenisse/St.-
Maartensdijk 23-4/11-5-1790 CorneliaAnna van Oost, ged. Scherpenisse 3-31764, overl. St.-Maartensdijk
26-10-1806, dr. van Jacobus van Oost en Catelina Janse Slootmaker.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Stoutjesdijk, geb./ged. St.-Maartensdijk/Stavenisse 8-3/3-4-1791, overl. Stavenisse 6-1-1861, tr.

Stavenisse 6-6-1816 Helena Vink, geb./ged. Stavenisse 3/8-10-1797, overl. ald. 17-1-1848, dr. van Mels
Vink en Geertje Marinusse (Geertrui) Klippel.

Vg. Abraham Stoutjesdijk, geb. en ged. Stavenisse 12-12-1778, overl. ald. 27-1-1832, tr. Stavenisse 20-3-1811
Geertruida (Geertruy) Cornelisse, geb. Stavenisse 1-11-1789, overl. ald. 4-10-1861, dr. van Pieter Cornelisse en
Neeltje Goedegebuure.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Stoutjesdijk, geb. Stavenisse 15-5-1812, overl. ald. 16-8-1884, tr. Stavenisse 26-4-1849 Willemina

Wesdorp, geb. Stavenisse 4-11-1823, overl. ald. 4-3-1887, dr. van Martinus Wesdorp en Anna Vroegop.
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2. Leenden Stoutjesdijk, geb. Stavenisse 13-7-1828, overl. ald. 10-5-1874, tr. Stavenisse 6-2-1863 Maria
Cornelia Bolier, geb. Stavenisse 16-6-1836, overl. ald. 12-3-1895, dr. van Philippus Bolier en Helena
Bastiaanse.

Ille. Marinus Abrahamse, ged. Stavenisse 4-3-1696, begr. Tholen 1-8-1739, otr./tr. Scherpenisse/Tholen
7-5/25-5-1729 Jacoba van Borne, ged. Scherpenisse 3-2-1707, dr. van Daniel van Borne, gerechtsbode van
Scherpenisse, en Pieternella Wilton (Welthon).
Uit dit huwelijk:
1. Abram Stoutjesdijk, volgt IVf.

IVf. Abram Stoutjesdijk, ged. Tholen 19-3-1730, overl. Zierikzee ca. 1795, tr. Zierikzee 11-11-1761 Janna van
derHage, geb. Zierikzee ca. 1737, overl. ald. 2-10-1820, dr. van Hendrik van der Hage en Anna Bossu.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik (Henderijk) Stoutjesdijk, volgt Vh.

Vh. Hendrik (Henderijk) Stoutjesdijk, ged. Zierikzee 30-3-1768, overl. ald. 1-12-1827, tr. Zierikzee 1-4-1792
Johanna van der Vliet, geb. Zierikzee vóór 1775, begr. ald. 23-1-1804.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Stoutjesdijk, geb./ged. Zierikzee 13/15-6-1792, overl. Zierikzee 11-1-1853, tr. Willemstad 26-

9-1814 Elisabeth Bastiaanse Struyk, geb./ged. Willemstad 8/12-5-1793, overl. Zierikzee 5-7-1851, dr.
van Bastiaan Dirkse Struyk en Apollonia Willemsdr Schippers.

lic. Leenden Leendense, ged. Stavenisse 6-6-1660, overl. Nieuwerkerk tussen 1709 en 22-6-1711, otr./tr.
Nieuwerkerk 9-5/4-6-1699 Elisabeth Jasperse van Putten, ged. Nieuwerkerk 25-12-1678, dr. van Jasper van
der Putte en Maetje Domis.
Uit dit huwelijk:
1. Leenden Leendertse, volgt Illf.

Illf. Leendert Leendertse, ged. Nieuwerkerk 15-12-1709, overl. Oosterland 1767, otr. 18-6-1733, tr.
Brouwershaven 15-7-1733 Sarajacobse Reyerse, ged. Dreischor 30-8-1711, overl. vóór 1752, dr. van Jacobus
Cornelisse Reijger en Lena Leendertse.
Uit dit huwelijk:
1. Isaac Leendense, volgt IVg.

IVg. Isaac Leendertse, geb./ged. Oosterland 26-4/1-5-1746, overl. verm. Oosterland ca. 1782, tr.
Oosterland tussen 10-1771 en 9-1772 Maria Leendense Kik, geb./ged. Sirjansland 19/22-2-1750, overl.
Bruinisse 7-12-1814, dr. van Leendert Adriaanse Kik en Lena Adriaanse van der Weel.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Isaackse, volgt Vi.

Vi. Leendert Isaackse, ged. Bruinisse 11-12-1774, overl. ald. 11-10-1821, tr. Bruinisse 13-2-1802 Adriaantje
Willemse de Jonge, ged. Nieuwerkerk 15-11-1772, arbeidster, overl. Bruinisse 9-3-1853, dr. van Willem de
Jonge en Ariaantje van der Weijde.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Stoutjesdijk, geb./ged. Bruinisse 20/24-3-1805, overl. ald. 24-1-1864, tr. Bruinisse 12-5-1826

Tona (Thona) Gunst, geb./ged. Scherpenisse 24/30-12-1804, overl. Bruinisse 1-7-1843, dr. van Hendrik
Paulusse Gunst en Anna Margaretha Feytel.

nd. Comelis Leendense, ged. Stavenisse 30-4-1673, begr. ald. 15-5-1711, otr./tr. Stavenisse 9-11/2-12-1700
Adriaentje Janse Eyck, ged. Stavenisse 13-6-1683, begr. ald. 24-1-1713, dr. van Jan Janse Eyck en Marytie
Adriaens 't Hoen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) Cornelisse, volgt Illg.
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m g . Johannes (Jan) Cornelisse, ged. Stavenisse 26-10-1710, begr. ald. 3-6-1767, otr./tr. Stavenisse 4/21-4-
i739jacoba Dirksen Vermaas, ged. Stavenisse 12-7-1711, overl. ald. 15-11-1766, dr. van Dirk Jacobse Vermaas
en Josina Pieterse van Nieuwaarden.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkjanse, volgt IVh.

IVh. Dirkjanse, ged. Stavenisse 3-6-1742, overl. ald. 22-7-1809, otr. Stavenisse 13-2-1767 Corneliajacobse
van Oeveren, ged. Stavenisse 29-9-1743, begr. ald. 26-4-1809, dr. van Jacob van Oeveren en Pieternella
Rijsebil.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Dirkse, volgt Vj.

Vj. Joannes Dirkse, ged. Stavenisse 27-6-1772, overl. ald. 8-1-1811, otr. Stavenisse 6-10-1797, tr. Stavenisse
Maria Antonisse Smalheere, geb. St.-Maartensdijk 1775, overl. Stavenisse 7-9-1816, dr. van Anthonie
Smalheere en Willemina Klippel.
Uit dit huwelijk:

1. Dirk Stoutjesdijk, geb./ged. Stavenisse 19/21-1-1798, overl. ald. 14-1-1885, tr. Stavenisse 16-12-1825
Pieternella van Dommele, geb./ged. Stavenisse 13/16-8-1801, overl. ald. 23-7-1874, dr. van Pieter van
Dommele en Jannetje Joosse Braal.

2. Anthonij Stoutjesdijk, geb./ged. Stavenisse 23-2/2-3-1800, overl. St.-Maartensdijk 3-12-1857, tr.
Nieuwerkerk 25-5-1830 Maatje Uyl, geb./ged. Stavenisse 22/28-10-1804, overl. St.-Maartensdijk 27-
2-1877, dr. van Abraham Jacobse Uyl en Jacomijna Joosse Braal.

De Bospoortstraat in Ede gezien in zuidelijke richting, ca. 1905
(GemeentearchiefEde, GA14578)
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TERUG NAAR DE BRONNEN
enige gedachten over genealogie in het computertijdperk

DOOR B. VAN DOOREN

Vroeger was alles beter
Vroeger - u herinnert het zich misschien nog wel. De avond ervoor had je het ontbijt al klaar-
gezet, want om 6 uur de volgende ochtend zou de wekker aflopen. Door efficiënt was-, kleed-
en eetgedrag was het mogelijk om nog net de trein van 7 uur te halen die vanaf Den Haag CS
naar het verre noorden zou gaan. Die liep toen nog op tijd en dus was je tussen 9 en 10 uur op
het rijksarchief van Assen om de hele dag te kunnen speuren. Het resultaat viel die eerste keer
een beetje tegen: de trouwakte van de voorouder in De Wijk bij Meppel gaf aan dat zijn vrouw
geboren was in IJhorst. Net aan de overkant van het riviertje de Reest, maar wel in Overijssel.
Vóór 11 uur zat je alweer in de trein, die gelukkig ook Zwolle aandeed. Het bezoek aan het
rijksarchief aldaar was snel afgelopen, want de grootouders bleken uit Zuidwolde te komen
en daarvoor moest je weer naar Assen. De week daarop herhaalde zich alles, dat wil zeggen: de
expeditie naar Assen. Daar bleek nu iets meer te vinden, maar het hield niet over. Was vroeger
alles wel zo goed?

De moderne genealoog
De moderne genealoog vindt dit alles maar ouderwets getob. Je hoeft immers je huis niet
meer uit om voorouders te kunnen vinden? Bronnen vind je op internet, je kunt mailen met
andere onderzoekers om gegevens uit te wisselen, genealogische tijdschriften krijg je via de
post op de CD-rom thuisgestuurd. Van alle gegevens die je zo krijgt, maak je zelf een genealo-
gie of kwartierstaat die je op je eigen home-page zet en steeds keurig aanvult. Prachtig toch?
Je hebt per slot van rekening die computer en al die faciliteiten en dan wil je er ook optimaal
gebruik van maken, nietwaar?

De oude mopperaar
Het is opvallend hoe weinig je kritische artikelen over computergenealogie tegenkomt. Mis-
schien lees ik wel de verkeerde tijdschriften. Maar het kan ook zijn dat niemand kritische
kanttekeningen durft te plaatsen uit angst versleten te worden voor de klassieke oude mop-
peraar die niet meer met zijn tijd meekan. De laatste maanden kreeg de redactie van GensNostra
een drietal gepubliceerde stukjes onder ogen die op één of andere manier betrekking hadden
op genealogie en computers. Het leek ons aardig daar toch wat aandacht aan te besteden.

Eén van die stukjes troffen we aan in de SüdwestdeutscheBlatterfiirFamilien- und Wappenkunde1.
In eerste instantie wilde de auteur mopperen over de mensen die zonder al te veel kennis
van zaken en vaak met commercieel oogmerk de afgelopen jaren DTB-registers hebben ge-
transcribeerd en in druk uitgebracht. Het was hem gebleken dat door het ontbreken van de
noodzakelijke achtergrondkennis de gekste fouten waren gemaakt. Omdat alles nu gedrukt is
en gemakkelijker toegankelijk, zullen die fouten in allerlei genealogieën gaan opduiken. Een
slechte zaak.

'De auteur, Thilo Dinkel, had zijn stukje twee jaar geleden al klaar liggen, maar er was intus-
sen al weer veel gebeurd. Hij haalt flink uit. Wat hij schrijft is te bloemrijk om niet letterlijk
te citeren: 'Inzwischen haben aber weitere Elaborate ahnlichen Kalibers das Licht der Welt er-
blickt, wobei leider auch eine ganze Anzahl von Vereinsmitgliedern kraftig mitgemischt und
die ganze Genealogenzunft dem Gespött der 'seriösen' Historiker ausgesetzt haben'. Wat is
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er gebeurd? Velen hebben voor weinig geld een genealogisch computerprogramma gekocht
om daarin DTB in te voeren, eveneens zonder al te veel kennis van zaken. De gegevens worden
met alle fouten toegankelijk gemaakt op internet en daarmee is een gevaarlijke bron gescha-
pen voor 'genealogische virussen'2. We zetten ons zo als genealoog te spot voor anderen. En
dat is natuurlijk het laatste wat we willen.

Moeten we dan internet maar vergeten als we serieus onderzoek willen doen? Uiteraard
niet. Internet kan een bron van vreugde zijn. Maar wie er gebruik van maakt, moet zich wel
kritisch opstellen. Iedereen, rijp en groen, kan immers alles op internet zetten. Er is geen
internetredactie of -politie die controleert of alles wel klopt. Het is daarom van het grootste
belang om eerst na te gaan wie de gegevens op internet heeft gezet: is dat een archief, een be-
kend en betrouwbaar genealoog, of een onbekende? Ook bekende genealogen kunnen fouten
maken. En welk soort informatie wordt vermeld? Gegevens uit de burgerlijke stand, zoals die
steeds meer door de archieven op internet worden gezet, zijn in hoge mate betrouwbaar. Maar
er kan - ook via archieven - informatie op internet te raadplegen zijn die voor meerderlei uit-
leg vatbaar is of snel tot een verkeerde conclusie leidt3. Controleer daarom zoveel mogelijk de
gegevens in de originele bronnen. Daardoor worden de resultaten van ons onderzoek beter,
voorkomen we virusinfecties en zetten we onszelf niet te kijk. En misschien moeten we dan
toch weer met de trein naar Assen.

De vooruitgang
Enige jaren geleden ontdekte ik dat ik afstamde van een Van Mattenburgh uit West-Brabant.
Daarop raadpleegde ik het 'Genealogisch Repertorium' dat mij verwees naar 'Taxandria'.
Dat kon ik thuis raadplegen op de CD-rom. In de jaargang 1903 vond ik een familie Van
Mattemburgh besproken, maar tot mijn grote spijt werd onvoldoende aangegeven waar de
auteur zijn gegevens had gevonden. Kortom: bronvermeldingen ontbraken vrijwel geheel.
Gelukkig wordt zoiets tegenwoordig niet meer geaccepteerd. We zijn honderd jaar verder en
elk gerenommeerd genealogisch tijdschrift eist bronvermeldingen bij de opgenomen artike-
len. Een hele vooruitgang. Ieder die daaraan behoefte heeft, kan nu immers zelf de bronnen
waaraan gegevens zijn ontleend inzien en er verder in zoeken? Dertig jaar geleden zei men
nog wel eens: 'als u wilt weten waar ik het gevonden hebt, dan belt u maar even en vertel ik het
wel'. Met dat artikel over Van Mattemburgh zal dat intussen moeilijk gaan.

Recent ontvingen we een artikel waarin veelvuldig werd verwezen naar websites op inter-
net. De auteur had daarbij wel kanttekeningen geplaatst, immers: websites veranderen voort-
durend, niet alleen van naam, maar ook van inhoud. En soms worden ze niet meer onderhou-
den of verdwijnen ze helemaal. Het vermelden van websites als bronverwijzing heeft dus net
zo veel zin als het niet vermelden van bronnen. Een website zelf dient daarom te verwijzen
naar originele bronnen: DTB, rechterlijke of notariële archieven enzovoorts. Doet men dat op
een website niet, dan zijn de gegevens die daar te vinden zijn eigenlijk onbruikbaar. Haalt
men voor een publicatie gegevens van een website, dan moet men verwijzen naar de bronnen
zoals die op de website zijn weergegeven. Uiteraard vereist het fatsoen wel dat men aangeeft
op welke website men de gegevens heeft aangetroffen. Verwijst de website niet naar originele
bronnen, dan is het beter om de gegevens niet voor publicatie te gebruiken of 'in de mail' te
klimmen in een poging de bronnen te achterhalen. De vooruitgang die we als genealogen met
name de laatste halve eeuw hebben geboekt door ons onderzoek van een stevig fundament te
voorzien, moeten we niet kwijtraken door de snelheid waarmee we alles zonder teveel kritiek
van internet willen plukken.
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'Elk voordeel heb z'n nadeel'
Vroeger - u herinnert het zich vast nog wel. Je had net ontdekt van een familie Van Matten-
burgh af te stammen en wilde nagaan of daar al iets over gepubliceerd was. In het Genealo-
gisch Repertorium werd verwezen naar Taxandria. Met een beetje geluk woonde je in Den
Haag en ging je even op het CBG kijken. Maar woonde je in Mariaparochie (Ov.), dan had je
pech want wat moeten ze daar nu met Taxandria. Dan moest je op pad naar een verre plaats
waar ze Taxandria wel hadden en meestal had je dan weer pech, want dan stond er niets in
waar je wat mee kon beginnen.

Maar opeens verschenen de CD-roms, met tientallen jaargangen van vele tijdschriften: Gens
Nostra, Ons Voorgeslacht, De Nederlandsche Leeuw, Taxandria, De Navorscher etc. etc. Niemand hoefde
meer zijn luie stoel uit om de belangrijke literatuur te kunnen raadplegen. Dat doet de mo-
derne genealoog nu op de computer.

Het aanvankelijke enthousiasme werd al snel enigszins getemperd. Dat bleek ook toen we
onlangs in de redactie een brief ontvingen waarin de auteur vroeg om bespreking van zo'n CD-
rom.4 Er was gebleken dat op de CD-rom van 'De Navorscher' gekke dingen stonden. Niet al-
leen op de CD-rom van dit blad is dat het geval. Alle CD-roms blijken aan dit euvel te lijden. De
producenten weten dat intussen ook, want in het begeleidend boekje wijdt men er enige woor-
den aan. Een paar voorbeelden: in De Nederlandsche Leeuw van 1966, kol. 175 en 176 zijn in een
artikel over de familie Rietberg de volgende namen te vinden: Aaltje en Willemtje Riefbery,
Gerrif Riefberg en Gerrif Riefbery, Wolferfien Rietberg, Pda Vincents. In de jaargang 1979, kol.
156: Gerrif Chrisfiaens, Alberfus van de Wefering, Pieferken Jelysdr. Het lijkt wel of'men' geen
voortanden meer heeft. Het is duidelijk dat 'het' moeite heeft met cursieve letters: de t wordt
een f, de g wordt een y, een Y een P. Maar dat is niet het enige. Ik heb ook al moeten constateren
dat een cursieve 5 een 6 is geworden, dus iemand werd honderd jaar later geplaatst. Dat is na-
tuurlijk heel bedenkelijk voor goede genealogie. De CD-roms zijn dus prima te gebruiken als
snelle zoekmachine in uitgebreide literatuur, maar de resultaten zijn niet altijd betrouwbaar.
Dan moet men toch weer naar de oorspronkelijke bron, dus het tijdschrift in druk. Zo heeft dit
voordeel ook zijn nadeel.

'... let op uw saeck!'
Was het vroeger nu beter? Nee, dus. Dankzij de computer is het mogelijk om veel sneller en
breder onderzoek te doen en gegevens uit te wisselen. Daardoor kan de genealogie met spron-
gen vooruitgaan. Maar die sprong vooruit moet ook inderdaad een sprong vooruit blijven. We
moeten ons als genealogen niet de spot en de hoon van de 'serieuze' onderzoeker op de hals
halen. Wij zijn dat immers zelf ook. Daarom is het van groot belang om zeer kritisch te blijven
op alles wat men op zijn beeldscherm krijgt. Controleer altijd de gegevens, steekproefsgewijs
of- nog beter - geheel, om te kijken of de informatie betrouwbaar is. Vandaar de oproep die
boven dit artikel staat:

TERUG NAAR DE BRONNEN

Noten
1. Band 23, Heft 6, Juni 2002, pag. 257-60; zie daarvoor ook Gens Nostra jan. 2003, pag. 57.
2. Zie daarvoor: Het kwartierstaatvirus. Enige opmerkingen bij de kwartierstaat van Grietje ten Bruggencate,

in: Gens Nostra 56 (2001), pag. 529-31.
3. Zie bijv. in Geluk, wijsheiden een website. Opzoek naarRietbergs bij de VOC, in: Gens Nostra 57(2002), pag.

552-
4. Met dank aan de heer P.W. Walraven te Berkel-Enschot.
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DIGITALE FOTOGRAFIE VOOR
STAMBOOMONDERZOEKERS

DOOR ALFRED SCHAIXENBERG

Inleiding
Het maken van een mooie lay-out voor ons familieoverzicht trekt ons allemaal aan. Teksten
samenvoegen met foto's, tekeningen en grafieken lijkt voor een grote groep mensen geen
problemen meer op te leveren. Er is een groot aanbod van nuttige programma's en in een een-
voudig programma zoals Microsoft Word kan je een volledig boekje zelf maken. Oude foto's
kunnen we digitaal erg verbeteren. Zelfs met kleuren werken is nu mogelijk en een donkere
kamer is niet meer nodig.

Genealogen gebruiken meestal twee basisprogramma's: een database als basisstructuur
voor onze gegevens en een tekstprogramma om het als een mooi geheel te presenteren.
Speciale stamboomprogramma's trachten beide programma's te combineren, maar er is er
nog geen enkel dat voor iedereen voldoet. Vooral als je veel familiegegevens wil combineren
met extra teksten of veel foto's kunnen de moeilijkheden beginnen. Het geheugen van de
computer speelt ons parten als we te veel gegevens in een enkel bestand willen verwerken.

Voor het maken van een groot familieoverzicht of het delen van gegevens met anderen
bestaat er een interessante methode. Normaal zal je weinig problemen ondervinden met je
eigen werk. Problemen (bijvoorbeeld met verschillende lettertypes) kunnen ontstaan als je
tekstbestanden te groot worden of als je de gegevens ook op een Cd-rom aan al je familieleden
wil geven. Dikwijls heeft de ontvanger ook net niet het geschikte programma geïnstalleerd op
de computer.

Een oplossing voor deze problemen is het maken van een speciaal bestand, het zogenaamde
PDF-bestand. Je bewaart daarvoor de tekstbestanden in kleine delen, je maakt van elk deel
een PDF en je voegt de verschillende delen in het programma Adobe Acrobat samen tot één
PDF file. Als je hiermee geen ervaring hebt, zoek je bijvoorbeeld in je kennissenkring naar
hulp. Normaal is dit PDF-bestand leesbaar te maken met het programma Acrobat Reader dat
bijna automatisch op elke computer staat. Voor mij is dit een werkbare methode om een groot
familieoverzicht te maken.

Het bewerken van digitale foto's
Een oude klassieke foto is dikwijls zo scherp dat wij die nu kunnen inscannen en daarna nog
uitvergroten. Met een vergrootglas kunnen we dan meer details zien, maar niet bij een afge-
drukte digitale foto. De verwerking van de digitale beelden lijkt eenvoudig, maar we mogen
ineens zelf een kwaliteitsfactor (resolutie van de foto) instellen. Houd er dan rekening mee
dat we een specifiek einddoel nastreven. Wij willen een tekst met beelden die we zelf kun-
nen afdrukken. Hiervoor gelden lagere kwaliteitsnormen dan vroeger. Te grote foto's in uw
stamboom kunnen voor problemen zorgen, te kleine beelden zijn niet mooi. Mijn leidraad
voor de ideale fotokwaliteit die op de meeste hedendaagse printers bereikt kan worden is een
foto die bij zijn eindafmetingen een resolutie heeft van 150 DPI, maar het is echt nuttig om
wat testen uit te voeren bij hogere en lagere resoluties. Zo leer je op een eenvoudige manier de
mogelijkheden van je printer kennen. Daarna kan je foto's bewaren met het bestandsformaat
JPEG om de totale bestandsgrootte te beperken. Bedenk dat je wellicht honderden foto's op
één Cd-rom digitaal wilt opslaan.

Gens Nostra 58 (2003) 243



Het werken met een digitale camera
Sinds vorig jaar schaffen veel mensen zich een betaalbare digitale fotocamera aan. Ook voor
ons als genealogen kan de aanschaf een interessant voordeel opleveren. Als we sommige ar-
chiefstukken niet kunnen fotokopiëren, kunnen we die nu misschien fotograferen. Buiten de
aankoop van de camera is het gebruik goedkoop en lijkt het digitaal fotograferen een snelle
kopieermethode.

Meestal kan men goede resultaten bereiken door zonder flits te fotograferen. Dit kan best
op een heldere dag, dicht bij een venster, want om scherpe beelden te krijgen, werken we het
liefst met veel licht. In archieven zou men ook kunnen zorgen voor een tafel met enkele TL
lampen erboven. Ook met het maken van een foto van het scherm van een microfilm-leesap-
paraat met informatie van een microfiche heb ik al goede resultaten gezien.

Op je fototoestel bevindt zich dikwijls een extra instelling om dichtbij te fotograferen
(Macro opname, meestal aangeduid met een bloempje). Zo kan je echt veel scherpere resulta-
ten krijgen. Als je zo dichtbij werkt, zie je door de optische zoeker wel eens iets anders dan wat
het toestel ziet door de fotolens. Daarom kan je dan beter het TV-schermpje gebruiken om uw
beeld nauwkeurig in te stellen. Oefening baart kunst.

Bij het kopiëren van documenten kan men beelden verkrijgen die meestal erg grijs zijn. Op
een fototoestel zijn hiervoor geen goede instellingen mogelijk, zelfs de instelling van een wit-
balans helpt niet voldoende. In elk fotoprogramma kan je dit echter gemakkelijk verbeteren
zodat je mooie leesbare bladzijden krijgt.

Latere uitvergroting is echter begrensd. De mogelijkheden van een digitaal fototoestel zijn
heel gemakkelijk uit te testen. Het kost u even wat moeite, maar de resultaten zijn direct op
de computer te controleren. Al gauw zul je merken dat je een A4 formaat met kleine letters het
beste in stukken kunt fotograferen.

Bij de aankoop van een digitale camera geldt: voor de weergave van je gewone familiefoto's
op een beeldscherm, is een twee megapixel camera voldoende, vanaf vier megapixel wordt een
camera pas interessant om teksten te fotograferen. Spijtig genoeg zijn die laatste camera's
thans nog relatief duur.

Scannen is soms beter dan fotograferen
Zowel foto's op papier, negatieven als dia's kan men inscannen. Scanners zijn thans zeer
goedkoop geworden. Je hoeft echt geen grote specialist te zijn om behoorlijke resultaten te
verkrijgen. Op een 'preview' kies je zo exact mogelijk dat deel van de foto datje wilt gebrui-
ken. Laat zoveel mogelijk de randen weg want die nemen ook geheugen in. Daarna is het aan
u om de rest ook goed in te stellen. Je kan met scannen betere resultaten krijgen dan met een
digitaal fototoestel omdat je een hogere resolutie kan instellen. Met instellingen voor helder-
heid en contrast bepaal je hoe je foto er gaat uitzien. Oude foto's zijn echt veel te verbeteren.

Een scanner is voor mij een enorm belangrijk toestel geworden. Ik zou nog een duizendtal
foto's willen scannen om mijn familieoverzicht interessanter te maken, het kan voor mij niet
snel genoeg.

De keuze van een optimale resolutie is in het begin niet al te duidelijk. Houd er rekening
mee dat je soms iets wilt vergroten. Denk aan het einddoel, gebruik de hierboven aangehaalde
leidraad over 150 DPI en maak de foto niet te groot. Het is heel gebruikelijk een gewone foto
in te scannen bij 300 DPI. Als origineel is de kwaliteit dan heel goed, maar je merkt al snel dat
300 DPI grote file's oplevert. Hiervan maak je na de noodzakelijke beeldcorrecties best klei-
nere varianten, zoals 150 DPI voor gebruik in een tekst, of 72 DPI voor een schermpresentatie.
Deze instellingen zijn echt niet kritisch, je mag er heel wat naast zitten.
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Als je gedrukte foto's wil inscannen, let dan p, omdat een heel storende streepjesvorming
kan optreden (Moiré patroon) dat vervelend is op scherm of later bij drukwerk. Dat patroon is
weg te werken door een gepaste ontrastering in te stellen.

Eén belangrijk problemen blijft: het inscannen van heel donkere beelden kan onmogelijk
op een goedkope scanner. Ook bij het inscannen van negatieven en dia's zal je vlug zien dat
goede kwaliteit nog steeds geld kost.

De afwerking
Voor de eindafwerking bestaan er verschillende fotobewerkingsprogramma's, waarvan de
bekendste Adobe Photoshop is. Voor elke beurs is er wel een bruikbaar programma op de
markt te vinden. In deze programma's kan je meestal op een duidelijke manier de grootte van
de digitale beelden instellen. De mogelijkheden voor beeldverbetering zijn enorm: krassen
wegwerken, vergane kleuren opfrissen, storende achtergronden wegwerken, enz., kortom
echt iets ideaal voor iedereen die veel met foto's werkt.

Enkele basisbegrippen rond digitale fotografie:
Pixel: een pixel is één enkel beeldpunt met één bepaalde kleur. De pixels worden zichtbaar
bij vergroting van een digitale foto. Elke digitale foto bestaat uit een reeks beeldpunten of
pixels.
PPI: pixels per inch of DPI: dots per inch, de basiseenheid. De metrische maat wordt bijna
niet gebruikt. Ons oog ziet een foto in 300 PPI.
Resolutie van een foto: het aantal pixels per duim: dit is een maat voor de scherpte van de
foto.
Megapixel: geeft aan uit hoeveel pixels een fotobeeld bestaat, bijvoorbeeld: 1000 x 1000
pixels is één Megapixel. De term wordt veel gebruikt als maat voor de maximale beeldkwa-
liteit van een camera.
Megabyte: afmeting voor de totale digitale grootte van een foto of tekst.
Compressie: wiskundige samenpersing van de digitale beschrijving van een foto. De be-
langrijkste methode is de zogenaamde JPEG methode (ook .jpg). We kunnen de beschrij-
ving van een foto heel erg verkleinen. Bij lage compressie zie je bijna geen verschil met de
originele foto. Het effect wordt goed zichtbaar bij gebruik van een hoge compressie.
PDF: een bestandsformaat, dat veel wordt gebruikt. Het is soms te verkiezen boven het be-
kende 'Word'- formaat (.doe). De teksten zijn per bladzijde vastgezet: er zal niets versprin-
gen, lettertypes zullen niet meer veranderen.
USB: een aanluitingsplaats op de computer voor de aankoppeling van scanner, printer en
digitaal fototoestel.
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Het Utrechts Archief: informatie: cursussen e
H*t UtrethM ftn*i«* > informatie t. cv>w

Cursussen en workshops

tiet Ulrechts Archief organissert in l i t i «oor- en najaar diverse cursussen pn vjor*
Ds cursussen morden gegeven duur deskundige arcliivarissmi ot liislorici. Bi) ile rnec le LTjrïusiun krijgt u emi me! itirq
ïntneriqestRlrie syllabus ot onder2oBksc|i<l«, mctat u lich vooral kunt vuortiereidHii en ook naderhand profijt heeft voti ovy
verworven kennis.

kijda-

Cursus Nederiandse paleografie voor beginners

In de^e cursus wordt geoetend in het lezen van oude sclirtttsoort
qonealoqisch onderjoek) doet en stukken uit de l?e eeuw of een
die voor een leek onleesbaar z))n. In veertien lessen krijgen de ei
handschriften wan de 14e tot en met de IBe eeuw. Iedereen kan i
deelnemers ontvangen een syllabus.

Chotera, pokken, pest entering... ziektes die we in
echter nooit ver v»eg. Door welke ziektes werden d
Waar zocht men de oorzaak, hoe bestreed men ze
Hoe ontwikkelde zich de medische beroepsgroep ei;

or.ctomwv te v»-gemakk»l!^»n of otn de een;»

• Cursus Nederlandse paleografie voor beginners

• Cursus paleografie voor gevorderden

• Cursus genealogie voor beginners

• Cursus genealogie voor gevorderden

• Presentatie genealogie en internet

• Introductiecursus onderzoek in Het Utrechts Archief

• Workshop huizenonderzoek

• Workshop Utrechtse levens verhalen

• Workshop verkeer en vervoer

• Workshop ziekte en gezondheidszorg

• Workshop provinciaal bestuur

• Workshop kadasteronderzoek

• Utrechtse POP-cursus van het Nationaal Archief

www. hetutrechtsarchief.nl



GENEALOGIE, COMPUTERS EN HET UTRECHTS ARCHIEF

DOOR NETTIE STOPPELENBURG

Computers, wat moet je als genealoog nog zonder? Zelfs aspirant-genealogen komen tegen-
woordig al naar het archief met gegevens die ze van internet hebben geplukt. Niet voor niets
is de genealogische database 'GenLias' al enkele malen bezweken onder haar succes. Ook Het
Utrechts Archief heeft het nodige te bieden voor de genealoog, ook op computergebied.

GenLias
GenLias is een project van de Rijksarchiefdiensten, dat in 1995 begon onder de naam 'Familie-
geschiedenis terug tot 1780'. Het plan was om alle akten van de Burgerlijke Stand in heel
Nederland in te voeren in een database en beschikbaar te stellen via Internet. Op termijn
zouden via het systeem ook andere bronnen beschikbaar komen, zoals de doop-, trouw- en
begraafregisters van vóór 1811 en de memories van successie.

In 1995 stond Internet nog in de kinderschoenen, maar de archieven hadden de mogelijk-
heden al snel onderkend. Op 1 oktober 1996 begon de eerste ploeg vrijwilligers in Utrecht met
het intypen van gegevens voor GenLias. Veel ruimte was er toen niet: ze zaten in de studiezaal
tussen de reguliere bezoekers. Op dit moment (november 2002) werken bijna vijftig mensen
aan het project, ingedeeld in groepen per dagdeel. Alle ingevoerde akten worden technisch
gecontroleerd, letter voor letter nagekeken en uiteindelijk geconverteerd voor internet. De
productie loopt volgens schema. Inmiddels zijn alle huwelijken van de stad en de provincie
Utrecht uit de periode 1811-1922 via GenLias te raadplegen. Dat zijn er maar liefst 169.525,
waarvan 61.808 in de stad Utrecht. Inmiddels is het intypen van de overlijdensakten al in volle
gang. Dat zijn er veel meer dan de huwelijksakten, niet alleen omdat niet iedereen trouwt
maar wel iedereen dood gaat, maar ook omdat de periode doorloopt tot 1942. GenLias is te
raadplegen via www.hetutrechtsarchief.nl, de website van Het Utrechts Archief (u vindt de
link onder 'Archieven en collecties' en bij de onderzoekstips). Ook via de websites van de an-
dere deelnemende archieven komt u bij GenLias terecht.

Notariële archieven van de stad Utrecht
In 1990 verscheen de eerste computer in de studiezaal van het voormalige gemeentearchief
van Utrecht. In de kranten werd hoog van de toren geblazen: 'het hele archief in de computer'
en bij de archiefmedewerkers rezen de haren te berge. Weinig mensen kunnen zich echt een
voorstelling maken van wat er allemaal in de depots van een archief wordt bewaard en wat
er allemaal komt kijken bij het digitaal toegankelijk maken van archiefmateriaal. Niettemin
ging het om een gigantisch en succesvol project, dat nog steeds niet is afgerond: de indexering
van de notariële archieven van de stad Utrecht uit de periode 1663-1783.

Aan 'het grote moment' waren al vele jaren van voorbereiding vooraf gegaan: alle akten
waren geïndexeerd, er was een systeem uitgezocht en de database was met een interessante
hoeveelheid akten gevuld. 'Aris', zoals het toen heette, bleek een enorm succes, maar omdat
de bezoekers via 'Aris' veel meer treffers scoorden, verveelvoudigde het aantal aanvragen van
notariële archieven. Om dat probleem op te lossen, werd besloten om de originele akten op
beeldplaat beschikbaar te stellen, natuurlijk direct gerelateerd aan de database. Omdat het sy-
steem najaren steeds meer gebreken ging vertonen, werd de database overgezet naar een pro-
gramma onder Windows, nog steeds met de koppeling naar scans van de originele akten. Zo
staat het ook nog steeds op de studiezaal van Het Utrechts Archief onder de naam 'Notaris'.
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Het aantal akten groeide gestadig tot het huidige aantal van ca. 130.000. Ze zijn onderver-
deeld in periodes en toegankelijk op (onder andere) naam, beroep, naam van het eventueel
genoemde onroerend goed en soort van de akte. Uiteindelijk zullen zo'n 250.000 aktes uit
de periode 1560-1811 via Notaris toegankelijk zijn. Sinds 2002 zijn deze notariële aktes ook
via de nieuwe website van Het Utrechts Archief te raadplegen. Inclusief de originele akte, die
ook gewoon thuis uitgeprint kan worden. Het testament van bet-betovergrootvader zó in de
huiskamer ...

Databases op de website
De oude website van Het Utrechts Archief was in feite een uitgebreide folder. De nieuwe
website biedt veel meer gestructureerde informatie voor de onderzoeker én databases. Bij
onderzoekstips is informatie te vinden over bevolkingsregisters, burgerlijke stand en doop-,
trouw- en begraafboeken, maar ook over andere bronnen waar voorouders te vinden zijn, zo-
als criminele sententies, gevangenissen, memories van successie en militieregisters.

Op dit moment biedt de website van Het Utrechts Archief drie databases: de notariële aktes,
het archievenoverzicht en foto's van Utrecht en omgeving (1970-nu).

De al genoemde database met notariële aktes is zowel voor de genealoog als voor de histo-
ricus een belangrijke bron. Het was een grote wens van vaste bezoekers van Het Utrechts
Archief om deze ook via internet te kunnen raadplegen.

Het archievenoverzicht is op dit moment voor meeste genealogen nog niet zo interessant,
maar op termijn kunnen hier ook voor genealogen boeiende zaken tevoorschijn komen. In
februari 2003 begint de koppeling van het archievenoverzicht met de toegangen of inventa-
rissen. Archieven van kerkgenootschappen, met notulen van kerkeraadsvergaderingen, fa-
miliearchieven, met brievencollecties en gegevens over pachters, archieven van scholen, met
gegevens over leraren en leerlingen, archieven van de universiteit en van studentenverenigin-
gen, kortom, een archievenoverzicht met toegangen biedt veel mogelijkheden om informatie
over een familie te achterhalen.

De derde database is gevuld met beeldmateriaal uit de periode 1970-heden. In de toekomst
zal de website worden uitgebreid met meer databases. Zo staan onder andere het toevoegen
van de bibliotheekcatalogus en een database met oud beeldmateriaal in de planning.

In december 2002 is de 'Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis
atque agri inventa' (kortweg: de Monumenta) van Aernout van Buchel toegevoegd. Dit vierhon-
derd jaar oude handschrift bevat tekeningen in kleur en zwart/wit met een beschrijving van
de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden van de kerken
in Utrecht. Het is een belangrijke en dikwijls geciteerde bron, maar ook een mooi en bijzon-
der boekwerk en één van de topstukken uit de collectie van Het Utrechts Archief. Op de web-
site komen scans van de pagina's uit de 'Monumenta', die eventueel thuis geprint kunnen
worden. Er is een index op de namen die in het boek voorkomen met een koppeling naar de
betreffende pagina's. Het hele boek is getranscribeerd en er kan ook in de transcriptie gezocht
worden, waarna de vondst via een koppeling weer in de originele tekst kan worden bekeken.

Kortom, computers en genealogen horen bij elkaar. Er komt steeds meer informatie op een
snelle manier beschikbaar. Jammergenoeg geldt dat vooral voor de westerse landen en wie
wereldreizigers onder zijn of haar familie heeft, komt vooral in Azië en Afrika in de proble-
men. De investering in tijd en geld is groot. Ook in ons land komen projecten als GenLias en
de Monumenta alleen met de inzet van veel vrijwilligers van de grond.
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Bladzijde uit Van Buchels 'Monumenta'
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VEELVULDIG VERVLOCHTEN
Populatiegenealogie en de populatie-genealogische methode

DOOR TOON VAN GESTEL

Een computer is voor genealogen een verschrikkelijk handig instrument. Het biedt mogelijk-
heden om van veel personen gegevens te verzamelen, op te bergen, terug te vinden, onderling
te verbinden en te verwerken. De verbintenis tussen twee personen, die leidt tot ouderschap
is de grondslag van de genealogie. De computer stelt je in staat tal van personen te verbinden
tot een 'verknoopt vlechtwerk', een netwerk van personen, dat de onderlinge verwantschap-
pen weergeeft. In zo'n netwerk bevinden zich stamreeksen, kwartierstaten, genealogieën,
parentelen en geneagrammen. Er zijn verschillende stamvaders en verschillende probanten.
Veelvuldig vervlochten verwantennetwerk: kom daar maar eens uit!

Inmiddels zijn er tal van genealogen, die de nieuwe computermogelijkheden benutten
en bijvoorbeeld gegevens van hele gemeenschappen in een bestand opslaan en deze ook on-
derling verbinden. Dat noem ik populatiegenealogie. Als geneticus (een bioloog, die zich met
erfelijkheid bezig houdt) gebruik ik de term, die mijn vak daarvoor heeft: een populatie is een
groep individuen met gemeenschappelijke voorouders en nakomelingen.
Zelf doe ik op drie manieren aan populatiegenealogie:

1. Door mijn eigen voorgeslacht en familie uit te zoeken en die van naamgenoten. De meeste
genealogieën Van Gestel zijn inmiddels verbonden met mijn eigen familie, zodat deze
één geheel vormen. Samen zijn ze goed voor de gegevens van ruim 10.000 personen,
voornamelijk uit Midden Brabant.

2. Door het verzamelen van gegevens van het voorgeslacht van de Europese vorsten, oftewel
nakomelingen van Karel de Grote. Ook in dit bestand bevinden zich gegevens van ruim
10.000 personen.

3. Door het onderbrengen van de gegevens van de bevolkingsregistratie en de burgerlijke
stand van een (voormalige) gemeente in één bestand. Het bevolkingsregister levert daar-
bij informatie over alle bewoners in gezinsverband (en vele anderen, die komen en gaan).
De burgerlijke stand is veel betrouwbaarder en levert de basisgegevens. Inmiddels zijn
van de twee (voormalige) gemeenten Dommelen en Borkel en Schaft alle beschikbare
gegevens ingevoerd en worden deze uitgebreid met die van een vijftal buurgemeenten,
samen goed voor de gegevens van ruim 25.000 personen. Ondanks de beperkingen in
bronnen en dus in tijd, en een beperking in de plaatsen van onderzoek, kent de methode
de meest voorkomende beperking bij genealogisch onderzoek niet: alle personen, die in
de bovenvermelde bronnen voorkomen, worden meegenomen.

Mijn vorenvermelde verzuchting 'Kom daar maar eens uit' heb ik opgelost met wat ik depopu-
latiegenealogische methode noem. Daarbij verknip ik het verknoopte vlechtwerk in brokstukken
volgens een vaste procedure. De brokstukken noem ik afstammingsgroepen, maar kwartieren
zou ook een goede naam zijn.
Hierbij gebruik ik een aantal eenvoudige regels als uitgangspunt:

1. Allereerst maak ik geen onderscheid tussen vrouwen en mannen: daardoor vervalt het
begrip 'geslacht'.

2. Elke persoon komt maar in één afstammingsgroep voor. Ouderparen (en ook kinderloze
echtparen) worden als aanverwant ook opgenomen in de afstammingsgroep van hun
partner: daardoor blijven de afstammingsgroepen onderling verbonden. Nakomelingen
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vinden dus hun voorgeslacht in verschillende afstammingsgroepen.
3. De stamouder met het meeste nageslacht wordt als eerste met al zijn nakomelingen

uit het geheel geknipt. Zo ontstaat een parenteel. De gegevens van de ouderparen en
echtparen worden daarbij gekopieerd, zodat zij zowel in de eigen als in de schoonfamilie
voorkomen.

4. Indien groepen los raken van het geheel worden kleine brokstukken toegevoegd aan de
ontstane parenteel, die daardoor vergroot wordt met aanverwanten; grote brokstukken
vormen een eigen verwantengroep.

5. De procedure wordt net zo lang herhaald totdat het hele bestand verknipt is: de
afstammingsgroep wordt dan verknipt in zogenaamde fragmenten. Omdat stamouders hun
nakomelingen delen met andere stamouders zijn er slechts enkele afstammingsgroepen
met alle nakomelingen: bij de meeste zijn nakomelingen losgesneden en toebedeeld aan
een andere stamouder. Het karakter van de zo ontstane groepen kan getalsmatig worden
gekarakteriseerd.

6. Binnen een fragment komt geen kwartierherhaling voor'.

Door deze methode worden verwantschapsstructuren zichtbaar en de onderliggende afstam-
mings- en verwantschapspatronen. Het resultaat is binnen de beperkingen van bron, tijd en
plaats een objectieve weergave van de verwantschap en afstamming in een bepaald gebied of
binnen een bepaalde groep.
Mijn drie verzamelingen laten elk een ander aspect zien van deze structuren en patronen:

• De eerste (mijn eigen familie) laat naast een aantal conventionele genealogieën
verschillende kwartieren zien van mijn voorgeslacht met kwartierherhaling en menige
verwantschap met een bekende of met een medegenealoog;

• De tweede (de Europese vorsten) vertoont de opsplitsing van de nakomelingschap (van
Karel de Grote) in subgroepen en een opdeling over verschillende tijdsperioden;

• In de derde (de bevolking van Dommelen en andere) vormt het merendeel van de bevol-
king een populatie, met meerdere vooral, maar nooit uitsluitend, plaatselijke, groepen,
waarvan het vlechtwerk een zeer hechte samenhang vertoont. Naast de 55 uitgesneden
afstammingsgroepen zijn er 24 losgesneden verwantengroepen. De te verwachten
huwelijken tussen verwanten komen na een zestal generaties ook daadwerkelijk voor en
vormen dus een normaal patroon.

Overigens: deze drie verzamelingen blijken ook onderling verbonden.

Zonder computer is uitvoering van de bovenstaande methode haast ondoenlijk. Met een lap-
top heb je alle gegevens bij de hand en kun je bij het verzamelen snel zien, of de betrokken
personen al in je bestand voorkomen.

De mogelijkheid van het kopiëren van een heel bestand en van personen; het snel beant-
woorden van de vraag naar het aantal nakomelingen en de vermelding daarbij van onderlinge
verwantschap, de mogelijkheid tot het uitvoeren van een verwantengroep naar een nieuw
bestand; de vermelding van het aantal verwantengroepen en de mogelijkheid simultaan van
meerdere stamvaders het nageslacht uit te voeren naar een tekstbestand: het zijn alle functies,
die het mogelijk maken op een geheel nieuwe manier genealogie te bedrijven. Zoals reeds ver-
meld: ik noem dit populatiegenealogie; de methode de populatie-genealogische. De methode
bevalt mij uitstekend en is volgens mij geschikt voor toepassing op genealogische bestanden,
die plaatsen of groepen als onderwerp hebben en verder gaan dan kwartierstaat, genealogie
of parenteel.
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Tot slot: de ingewikkelde werkelijkheid van de menselijke verwantschap is vanzelfsprekend
door menig genealoog ervaren. Oplossingen om recht te doen aan die ervaring kom je dan ook
geregeld tegen. Een systematische poging daartoe met een consistente toepassing, zoals in
het voorafgaande beschreven, ben ik (nog) niet tegengekomen. Ik stel het op prijs, als ik ervan
op de hoogte gesteld wordt als deze of een dergelijke methode reeds gepubliceerd is, dan wel
gebruikt en toegepast wordt.

Noot
1. De regel wordt als volgt uitgevoerd: zodra twee nakomelingen trouwen en zelf weer ouder wor-

den, dient elk in een ander fragment terecht te komen. De procedure toegepast op het gehele be-
stand wordt steeds herhaald in de afstammingsgroep voor de nakomelingen van de stamouders:
generatie op generatie wordt degene gekozen met de meeste nakomelingen, totdat er geen sprake
meer is van nieuwe verbintenissen tussen de nakomelingen. De laatst gekozene wordt uit het
geheel geknipt, waardoor een eerste fragment ontstaat. De procedure wordt herhaald totdat aan
regel vijf is voldaan.

BEËINDIGING ONDERTROUW

]an Gilisz van den Bergh wedr. van NeeltjeJansBouman en Grietje Gijsen Bloemendael j.d. van Alphen wo-
nende alhier beyde, ondertrout den 19 Septemb. hebben verhinderingh gekregen want gerechtelijk
is de voortgangs haren geboden geschut als blijkt bij een acte waar van hier copie volgt,
is t reght voldaan ijder 3 gl.

Geregtsbode der Heerlijckht. van Nieukoop ende Noorden wilt en uit den naem en van wegen mijn
ondergesch. JorisDirckszKingwil woonende tot Gouda vervoegen aan den persoon van de E. Abraham
vanBarthem predicant tot Nieukoop, ende den selven wel en wettelijck interdiceren, dat hij niet sal
hebben voort te gaan met het afcondigen van de gebode, van Jan Jefcz van den Bergh ende Grietje Gijsen
Bbmmendal, alsoo ik ondergesch. op de persoon van de voorn. Grietje Gijsen Bbmmendal te pretende-
ren hebben, bode doet de voorsch. interdictie naar behooren, levert copie deses, ende relateert in
wedervaren schriftelij ck.

Actum den 2 octob. 1700 en is getekent, dit merk X gestelt bij JorisDirckszKingwil, onderstont mij
present secret's en is getekent G. Oudewater de Jonge.
Welke interdictie is door de bode geexploicteert, en heb gen. antwoort het is wel, sulks het 3de ge-
bodt niet heb houven geven, ondertusschen eer dees saak sijn uitslagh kreegh, geraakte Jan Jilisz in
hegtenis, beleed brant gestigt te hebben, en is alhier door de handen der justitie den 8 decemb. opt
schavot geworght en sijn lichaam geblakert en naderhant buijten op t rat gestelt.

(ARA DTB blauwe serie, nr. 81-III, Ned. Geref. trouwboek Nieuwkoop 1619-1709, pag. 36, otr.
d.d. 19-9-1700)
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HET RAADSEL ROND LAURENS BEIJEN (1694-1764)
OPGELOST

DOOR LAURENS BEIJEN

Tot voor kort stond er op mijn lijst van losse Beijen-eindjes een raadselachtige figuur: Laurens
Beijen'. Hij woonde in het begin van de achttiende eeuw in Wilnis en Linschoten. Ik wist dat
hij drie keer getrouwd was geweest en iets over zijn onprettig geëindigde carrière als ge-
rechtsbode, maar verder miste ik allerlei essentiële genealogische informatie, zoals waar en
wanneer hij geboren was, wie zijn ouders waren en waar en wanneer hij overleden was. Dat
vond ik extra intrigerend omdat hij vrijwel zeker de enige was die ooit dezelfde voor- èn ach-
ternaam heeft gedragen als ik2. Over zo iemand wil je wel wat meer weten.

Gerechtsbode in Wilnis
De oudste vermelding van Laurens die ik kende, was afkomstig uit het archief van het kapittel
van Sint Jan in Utrecht. Na de reformatie had het kapittel zijn geestelijke functie verloren en
hield het zich voornamelijk bezig met het beheer en de exploitatie van zijn uitgestrekte bezit-
tingen in het noordwesten van de provincie Utrecht. Aanvankelijk werden de proost en de
andere leden benoemd door de Staten van Utrecht. Toen de Staten rond 1715 een groot aantal
heerlijkheden verkochten, werd AnthoniePieter van Dishoeck eigenaar van de proosdij van Sint
Jan. Hij noemde zich 'bij der Gratie Gods Proost en Archidiacon der Kerke St. Jans binnen
Utrecht'3 en was in die hoedanigheid vrijheer van onder andere Wilnis, Westveen, Mijdrecht
en Uithoorn.

Kort vóór 1731 overleed de gerechtsbode van Wilnis en Westveen, Jan Gabrielsz. Meneven. Op
24 februari 1731 benoemde Van Dishoeck een nieuwe gerechtsbode:.... so is dat wij ons vertrou-
wende op de bequaamhijd van Laurens Beijen den selven Laurens Beijen bij desen stellen en committeeren
tot onse bode van onse heerlijkhijd van Wilnis ende Westveen sijn leven lang gedurende omme het selve bo-
deampt wel ende getrouwelijk te bedienen ende wel specialijk omme onsegereghtigheden te helpen bewaren
onse Schout ende Schepenen te dienste te staan.... (etc.)3.

Uit deze akte werd niet duidelijk of Laurens uit Wilnis of van elders afkomstig was. In de
doopboeken van Wilnis en omliggende dorpen komt hij niet voor. Ook in andere plaatsen
waar in die tijd leden van de verschillende families Beijen woonden, is nergens de doop van
een Laurens Beijen te vinden. Plaatsen waaraan gedacht zou kunnen worden zijn IJsselstein,
Benschop, Lexmond en Amsterdam: daar woonden leden van de IJsselsteinse familie Beijen4.

In mei 1732, ruim een jaar na zijn benoeming tot gerechtsbode, trouwde Laurens in Wilnis
met Marritje Leliveld. Uit het (gereformeerde) ondertrouwboek blijkt dat hij op dat moment
weduwnaar was van een zekere Marritje Breuren. Zijn tweede vrouw was, opvallend genoeg,
weduwe van Jan Gabrielsz. Menevens, zijn voorganger als gerechtsbode.

De handtekening van Laurens Beijen onder een akte van 23 mei 1744
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In de jaren die daarop volgden, was Laurens tamelijk actief op de onroerend-goedmarkt in
Wilnis6: in 1733 kocht hij een huis van een broer van de vorige gerechtsbode; in 1736 kocht hij,
waarschijnlijk als belegging, samen met de schout van Wilnis een boerderij, in 1738 kocht hij
een boerderij die hij in 1740 weer verkocht en in 1740 kocht hij opnieuw samen met iemand
anders een boerderij.

Het ontslag van Laurens
Tussen 1740 en 17447 overleed Marritje Leliveld. Begin 1745 trouwde Laurens voor de derde
keer, nu met de weduwe Grietje Reijsevelt (ook aangeduid als Grietje Aarts den Bruijneri), die in de
buurtschap Cattenbroek bij Linschoten woonde. Het huwelijk werd gesloten in Linschoten.
Laurens ging daar ook wonen, wat zijn werk als gerechtsbode in Wilnis niet ten goede zal zijn
gekomen.

In 1746 vroeg Anthonie Heter van Dishoeck, die nog steeds proost van Sint Jan en vrijheer van
Wilnis was, aan het Hof van Utrecht om Laurens Beijen wegens plichtsverzuim uit zijn ambt
als gerechtsbode te ontheffen. Het Hof gaf Laurens in december 1746 nog een laatste kans8:
.... ordonneert denselven, als Gerechtsbode van Wilnis en Westveen, zijn bode-ampt na behooren wel en
getrouwelijk waer te neemen, en speciael Schout en Schepenen ten dienst te staen in het convoceeren van
dezelve, assisteeren op schouw- en rechtdagen, en voorts in alle saken zijn bode-ampt concerneerende, zoo als
een goede Gerechtsbode schuldig is te doen, op poene van op de eerste klachte verklaert te worden van hetzelve
Bode-ampt vervallen te zijn; ordonneerende hem wijders voor den 1 May aenstaende zig met ter woon bin-
nen den voors. Gerechte te begeven, op poene als vooren....

Kennelijk verbeterde de plichtsbetrachting van Laurens volgens het Hof van Utrecht onvol-
doende: in januari 1748 werd hij alsnog van zijn functie ontheffen9.

Lange tijd kon ik niets vinden over de vraag wat er verder met Laurens gebeurde. Tot en
met 1752 kwam hij in de dorpsrekeningen van Wilnis voor als rechthebbende op een lening
ten laste van het dorp Wilnis en als omslagplichtige voor onroerend goed10. Verder werd zijn
naam in 1768 nog als belending genoemd, maar zoiets hoeft niet te bewijzen dat de genoemde
nog in leven was". Het zag ernaar uit dat niet alleen de verdere lotgevallen van Laurens een
raadsel zouden blijven, maar ook zijn herkomst.

/

O/)

Fragment uit het besluit van Van Dishoeck uit maart 1748 tot benoeming van de opvolger van Laurens
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Nieuwe aanknopingspunten
Begin 2002 vond ik dankzij de zoekmogelijkheden op de internetsite van Het Utrechts Ar-
chief een aanknopingspunt voor verder onderzoek. In twee akten uit 175512, opgemaakt bij
notaris M. de Leeuw te Utrecht, werd Laurens vermeld als 'Sr. Laurens Beijen, thans woonende
te Steenwijk in Overijssel'. Hij verkocht een stuk weiland in Kamerik aan de schout van die
plaats en machtigde hem tevens om geld op te eisen uit de tijd waarin hij nog gerechtsbode
in Wilnis was. Verrassend was niet alleen dat hij in het ver weg gelegen Steenwijk was beland,
maar ook dat de verkochte grond afkomstig was uit de nalatenschap van 'wijlen zijne vorige
huijsvrouw Grietje Aarts den Bruijnen'13. Grietje was dus overleden, en het woord 'vorige' sug-
gereerde dat Laurens inmiddels opnieuw (voor de vierde keer) getrouwd was.

Dit riep de vraag op of in het trouwregister van Steenwijk een nieuw huwelijk van hem te
vinden zou zijn en of hij voorkomt in de Steenwijkse begraafregisters van na 1755. Beide vra-
gen konden positief worden beantwoord'4. Volgens het gereformeerde trouwboek zijn op 18
oktober 1750 in Steenwijk in ondertrouw gegaan 'Laurens Bije genaamt Both, weduwnaar van
Linschoten, en Berber Poortman, weduwe, beide wonende te Steenwijk en sijnde 29 novem-
ber alhier getrout'15. In het (onder)trouwboek van Linschoten van 8 november 1750 bleek ver-
gelijkbare informatie te staan: 'Laurens Bije Both, weduwenaar van wijlen Grietje Ermbout
den Bruine, en onlangs gewoont hebbende onder Linschooten, en nu woonende te Steenwijk
en Barber Poortman, weduwe te Steenwijk, in wettige ondertrouw te Steenwijk opgenomen
zijnde, (...., etc.)'.
In de begraafregisters van Steenwijk is te vinden:
• 19 meert 1764 L. Both in 't Proveniershuis overluidt f3:0:0;
• 19 meert 1764 voor 't openen van 't graf van Laurens Both in 't Proveniershuis f5:0:0;
• 6 februari 1778 Barbera Poortmans laatst wed. van Laurens Bot in 't Proveniershuys f3:0:0.

Naar de oplossing
Deze vermeldingen leverden belangrijke nieuwe informatie op: bij zijn vierde huwelijk wer-
den de namen B(e)ije(n) en Both gecombineerd, later was het alleen Bot(h). Wees dat er soms
op dat Laurens van huis uit Both heette? Dat zou een verklaring kunnen zij n voor het feit dat de
doop van Laurens B(e)ije(n) niet in de archieven te vinden is.

Er was al een relatie bekend tussen de IJsselsteinse familie Beijen en de naam Both. In 1658
trouwde Jannigchien Beijen, een dochter van de vroegere IJsselsteinse schepen en burgemeester
Gijsbert Beijen, met de eveneens uit IJsselstein afkomstige Teunis Rijckszoon Both. Dat huwelijk
bleek inderdaad de sleutel tot de oplossing te zijn. Volgens het gereformeerde doopregister
van IJsselstein kregen Teunis en Jannigchien drie kinderen: Lijsbet (gedoopt 6-5-1660), Gijsbert
(gedoopt 1-4-1663) en Willem (gedoopt 25-3-1666). Teunis Both overleed in 1667, waarna Jannig-
chien hertrouwde met Hendrik Jacobs Nievelt.

GijsbertBoth, het tweede kind van Teunis en Jannigchien, trouwde in 1687 in IJsselstein met
Susanna Wepster, die afkomstig was uit Utrecht. In de jaren 1690 tot 1697 werden er in IJssel-
stein zes kinderen van hen gedoopt, onder wie op 8 april 1694 een tweeling: Laurens enDirck 's.
Het heeft er alle schijn van dat Laurens, die dus eigenlijk Both heette, zich later naar zijn groot-
moeder van vaderskant Beijen is gaan noemen.

Dat er een neiging was om de naam Both door Beijen te vervangen, blijkt uit het feit dat
de vader van Laurens in een doopinschrijving van 22 maart 1696 als Beijen werd aangeduid:
'Dirck, zoon van Gijsbert Beijen en Susanna, get[uige] Cornelia Beijen'. Deze doop was me
niet eerder opgevallen omdat de samensteller van de IJsselsteinse doopindex in Het Utrechts
Archief kennelijk in de gaten heeft gehad dat deze GijsbertBeijen in werkelijkheid Both heette,
en de doop daarom onder Both heeft gerubriceerd.
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Kopie van de vermelding van de doop van Laurens op 8 april 1694 in het doopregister van IJsselstein

Totslot

Helaas heb ik nog niet alle relevante informatie kunnen vinden. Zo zou het goed zijn om
te weten of Laurens bij zijn eerste huwelijk (met Marritje Breuren) als Beijen of als Both werd
aangeduid. Toch lijkt het zeer verantwoord om ervan uit te gaan dat de Laurens Beijen die het
onderwerp is van dit artikel, in 1694 als LaurensBoth gedoopt is17. Waarom hij zich enkele tien-
tallen jaren Beijen heeft genoemd en daarna weer Both, blijft onduidelijk.

Wat is de moraal van dit verhaal? Ten eerste: op het Internet gepubliceerde indices en archief-
stukken kunnen archiefonderzoek ter plaatse niet altijd vervangen, maar ze zijn soms erg
nuttig bij het vinden van nieuwe aanknopingspunten. Ten tweede: vertrouw niet blindelings
op de naam die mensen zichzelf of anderen geven. Ten derde: betrek ook de naam van de moe-
der en de grootmoeders bij het zoeken naar oudere generaties. En ten vierde: wanhoop niet,
ook hardnekkige losse eindjes kunnen soms toch nog worden vastgeknoopt.

Noten
1. Laurens schreef zijn naam doorgaans zelf op deze manier. Anderen schreven ook wel Lauwerens,

Lourens, Louwerens of Lauris en Beije, Bijen of Bije.
2. Mijn voornaam komt niet van de Beijen-kant, maar is afkomstig uit de familie van mijn moeder.
3. Het Utrechts Archief (hierna: HUA), Kapittel Sint Jan, inv. 1072, akte van 24-2-1731.
4. Een kort overzicht van de verschillende families Beijen (de IJsselsteinse, Nieuwkapelse, Hengelose,

Breyellse en Dordtse familie) is te vinden op mijn website: www.beijen.net.
5. Jan GabrielsMeneven, otr./tr. Wilnis 15-4/1-5-1718 MarritjeLeliveld,]d. van Wilnis.
6. HUA, dorpsgerecht Wilnis, inv. 2323, akten van 25-5-1733,22-6-1736, 20-2-1738, 22-6-1740 en 5-9-

1740.

7. Dat Marritje vóór 23-5-1744 is overleden, blijkt uit een akte voor notaris E. Vlaer te Utrecht, HUA,
notariële archieven, inv. U i66a2i, akte 43.

8. HUA, toegang 239-1, inv. 186-2, uitspraak van 19-12-1746.
9. Het arrest zelf kon niet worden achterhaald, maar in een besluit van Van Dishoeck uit maart 1748 tot

benoeming van de opvolger van Laurens (HUA, toegang 222, inv. 1072) wordt vermeld dat het hof
van Utrecht Laurens op 29-1-1748 vervallen heeft verklaard uit zijn ambt.

10. Gemeentearchief De Ronde Venen, oud archief Wilnis, inv. 16 (rekening huurlasten Wilnis en
Westveen) en 17 (omslag onroerend goed).

11. Streekarchief Rijnstreek, notarieel archief Woerden, 8665/15.
12. HUA, notariële archieven, inv. U i83ai4, akten 40 en 41.
13. HUA, notariële archieven, inv. U183814, akte 40:'... den verkooper aangekomen als geinstitueerde

Erfgenaam van wijlen zijne vorige huijsvrouw Grietje Aarts den Bruijnen, die eenige en univer-
seele Erfgenaam ab intestato is geweest van wijlen haaren Broeder Jacob Aarts den Bruijnen...'.

14. Met dank aan Femmy Mulder-de Vries te Zwolle die de nodige informatie heeft opgezocht in het
Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.

15. Bij het indexeren is de naam Bije voor Bijl aangezien.
16. Doopgetuigen waren 'Jannighje' Beijen (de moeder van Gijsbert) en Cornelia Beijen (een nicht van

hem). Zij traden ook bij een aantal andere dopen van leden van de familie Both als getuige op. Dat
illustreert de verbondenheid tussen de families Beijen en Both.

17. Daarmee zijn mijn naamgenoot en ik verwant in de veertiende graad: drie generaties tussen de
oude Laurens en zijn overgrootvader Gijsbert Beijen; elf generaties tussen mij en diezelfde Gijsbert.
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MIJN ARGENTIJNSE FAMILIE

DOOR DRS. ING. R. JOGHEMS

Genealogie en computers zijn voor mij altijd sterk met elkaar verweven geweest, want het
met de hand bijhouden van familierelaties vond ik ingewikkeld en tijdrovend. Mijn eerste
computer was een Commodore 64, maar toen ik eenmaal een PC had, is daar snel GensData/87
op geïnstalleerd. Als eerste bezocht ik natuurlijk diverse bulletinboards, maar een echte grote
stap was in 1996 toen ik het Internet op ging. Het duurde echter toch nog tot 1999 alvorens ik
via Internet mijn Argentijnse familie ontdekte. Hoe dat gegaan is wil ik u graag vertellen:

Op 13 mei 1883 overleed in Amsterdam Johannes Antonius Fredericus Joghems, een neef van mijn
overgrootvader. Zijn vrouw Hendrika Margaretha Steenhuys bleef achter met drie kleine kinde-
ren, een zoontje Everardus Gerardus, 7 jaar oud, en twee dochtertjes, Ida van 3 jaar en Geertruida
van 1 jaar. De familie woonde in de Jordaan in Amsterdam en had het waarschijnlijk niet breed.
Op 17 augustus 1885 hertrouwde Hendrika met]an Jansen van Galen, maar het bleef kennelijk
geen vetpot want de familie besloot - wat in die tijd meer arme mensen deden - om naar
Argentinië te emigreren. In het bevolkingsregister van Amsterdam is te lezen dat de familie
het laatst woonde in de Oostenburgermiddenstraat 46 en op 13 augustus 1889 werd uitgeschre-
ven waarbij zij opgaven naar Argentinië te vertrekken.

Ondanks zoeken in diverse scheepsregisters en andere bronnen was en bleef deze familie en
hun eventuele nakomelingen voor mij onvindbaar. Inmiddels dus op Internet aangesloten,
kwam ik op een dag op een website terecht die beweerde alle telefoonboeken van de wereld
te hebben1 - en zowaar ook dat van Argentinië. Helaas bestaat er geen telefoonboek van heel
Argentinië, maar heeft iedere regio zijn eigen boek. Voor de grap maar eens Buenos Aires ge-
probeerd, Joghems ingetikt en... tot mijn verbazing verscheen er Joghems, Julio C.

Omdat de naam Joghems niet erg Spaans is, leek me de kans dat ik een afstammeling van
Everardus Gerardus te pakken had, erg groot. Helaas gaf Internet slechts een telefoonnummer
en geen adres. Ik spreek geen Spaans, bellen was dus geen goede optie. De poging om vervol-
gens het adres bij de Argentijnse ambassade te achterhalen, mislukte. De volgende poging
lukte wel: in antwoord op mijn brief aan de Argentijnse telefoonmaatschappij ontving ik de
adresgegevens. Toen kon ik een (Engelse) brief mm Julio Joghems schrijven met wat informatie
over onze eventuele familierelatie. Na enige maanden, ik had de hoop al opgegeven, ging de
telefoon en meldde zich een Spaans sprekende meneer met een gebrekkig Engels sprekende
zoon. Julio CristobalJoghems is inderdaad familie, want hij is een achterkleinzoon van Everardus
Gerardus, het jongetje dat met zijn moeder in 1889 naar Argentinië emigreerde.

Na dit wat moeizame telefoongesprek volgden diverse brieven met informatie over de fami-
lie en we kregen zelfs bezoek van Dolores Joghems, de dochter van Julio. Dolores sprak gelukkig
voldoende Engels om ons namens haar vader veel over de familie te vertellen.

Dankzij Internet weet ik nu dus hoe het Everardus Gerardus Joghems (die in Argentinië overigens
Everardo Gerardo is gaan heten) destijds is vergaan en heb ik zelfs foto's van hem, zijn zusters en
zijn moeder. Ook ken ik nu mijn Argentijnse familie, die inmiddels meer mensen met de naam
Joghems heeft dan de Nederlandse tak waartoe ik behoor.
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Hendrika Margaretha Steenhuys (1855-1926) en haar nakomelingen in Argentinië, omstreeks 1923;
staand v.l.n.r.: Everardus Gerardusjoghems, Geertruidajoghems, Federico Beekman, Gertrudis Beekman, Betty

Beekman; zittend v.l.n.r.: Idajoghems, Hendika Margaretha Steenhuys
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Fragmentparenteel2

I. Johannes Antonius Fredericus joghems [zn. van Antonius Martinus Dirk Joghems, suikerbakker,
en Geertruida Bruggeman, dienstbode], geb. Amsterdam (Lauriersgracht EE 607) 24-9-1855,
Ev. Luthers, schuitenvoerder, ambtenaar, overl. Amsterdam (Lauriersgracht 50) 13-5-1883, tr.
Amsterdam 29-9-1875 Hendrika Margaretha Steenhuys, geb. Assen 12-1-1855, Ned.-herv., overl.
Quilmes (Arg.) 7-2-1926, dr. van Egbert Steenhuys, timmerman, en IJdegien Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Everardus Gerardus, volgt II.
2. Ida Joghems, geb. Dordrecht 25-2-1880, overl. Quilmes (Arg.) 7-2-1969.
3. Geertruida Jochems, geb. Amsterdam (Lauriersgracht 50) 15-2-1882, overl. 25-7-1966, tr.

Federico Beekman.
Uit dit huwelijk:
a. Gertrudis Beekman.
b. Betty Beekman.

II. Everardus Gerardus Joghems, geb. Amsterdam (Lauriersgracht 571) 21-3-1876, eigenaar van
een bierbrouwerij, overl. Quilmes (Arg.) 5-3-1930, tr. Fray Bentos (Urugay) Julia Maria Bordoli,
overl. Fray Bentos (Urugay) ca. 1904.

Everardo Gerardojoghems (1876-1930) in Argentinië, omstreeks 1910
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Uit dit huwelijk:

1. Juan Carlosjoghems, geb. 21-3-1903, overl. Montevideo (Urugay) 1970.
2. Everardojulio, volgt III.

III. Everardo Julio Joghems, geb. Rio Negro (Urugay) 28-5-1904, overl. 8-5-1952, tr. Quilmes
(Arg.) 2-3-1935 Maria Haydee Galli, overl. 4-12-1990, dr. van Cristobal Galli en Rosa Isola.

Uit dit huwelijk:

1. Julio Cristobal, volgt IV.
2. Maria Haydee Joghems, geb. Quilmes (Arg.) 1-11-1943, tr. Quilmes (Arg.) 13-11-1965 Jorge

Andres.
Uit dit huwelijk:
a. Leandro Andres, geb. 25-6-1967.
b. Maria Eugenia Andres, geb. 30-5-1968.

IV. Julio Cristobal Joghems, geb. Quilmes (Arg.) 9-7-1940, eigenaar van een bedrijf voor doua-
neformaliteiten, tr. Quilmes (Arg.) 14-5-1970 Maria Florencia de Pol, geb. 7-4-1945, dr. van Victor
Paston de Pol en Raqueel Gouaillard.

Uit dit huwelijk:

1. Julio Joghems, geb. 19-4-1971, tr. Guadelupe Prenestre.
Uit dit huwelijk:
a.Juana Joghems, geb. Buenos Aires 18-1-1999.

2. Patricio Joghems, geb. 2-4-1972, tr. Quilmes (Arg.) Adriana Sebolt, geb. Rio de Janeiro 5-12-
1967, dr. van Mario Lopes Sebolt en Sueli Martius Ferrera.
Uit dit huwelijk:
a. Julian Joghems, geb. Los Angeles (VS) 14-11-1995.
b. Tobias Joghems, geb. Buenos Aires (Arg.) 24-3-1997.

3 . Doloresjoghems, geb. 8-11-1973.
4. Santiago Joghems, geb. 1-8-1977, tr. Andrea Cordovero.

Uit dit huwelijk:
a. VakntinJoghems, geb. 19-7-1999.

Noot
1. Het internetadres is: www.teldir.com.
2. Voor een meer uitgebreide genealogie zie op internet: www.inter.nl.net/users/Joghems.
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GENEALOGISCHE DOORBRAAK DANKZIJ INTERNET

DOOR P.C. VAN HUIJSTEE-KOMMER

In 1996 gaf ik gehoor aan de oproep in Gens Nostra om een stukje te schrijven over mijn favo-
riete voorouder. Enkelen onder u herinneren zich misschien het verhaal: PieterKommer vertrok
in juni 1848 met zijn maitresse Lena Boer en hun negen buitenechtelijke kinderen van uit het
Zeeuwse Haamstede naar de Verenigde Staten. Zij kwamen het land binnen in New York en
leken vervolgens van de aardbodem verdwenen, zelfs uitgebreid onderzoek in de National
Archives van Washington, D.C. bracht niets aan het licht1.

Hoewel de naam Kommer veelvuldig voorkomt in de Verenigde Staten en ook op internet,
ben ik nooit verder gekomen met mijn onderzoek. In maart 2002 was ik nog net zover als in
1996. Ik hield inmiddels rekening met een ramp (omgekomen tijdens de trek naar het wes-
ten?) of een rigoreuze naamswijziging waardoor het gezin volledig uit beeld kon verdwijnen.

Ik maakte door mijn werk al jaren gebruik van internet en in 1998 kwam ik op het idee om
zelf een website te maken met daarop de stamreeksen van mijn ouders en schoonouders. Aan
mijn favoriete voorouder Pieter Kommer wijdde ik een eigen pagina. Hij hield mij na al die ja-
ren nog steeds bezig. Behalve vragen om meer informatie heb ik in al die jaren geen reactie op
mijn pagina's gekregen. Totdat ik in april van dit jaar een e-mailtje ontving van een man uit
de staat Kansas die mijn pagina over Pieter had gezien en beweerde dat zijn vrouw een recht-
streekse afstammeling van 'mijn' Pieter zou zijn via diens zoon Jacob Commer (in mijn genealo-
gie bekend als Jacob Boer, omdat zijn ouders niet gehuwd waren).

Wat er door mij heen ging na het lezen van dit mailtje, valt met geen pen te beschrijven. Ik
was in alle staten. Maar voorzichtig als ik ben, vroeg ik eerst om meer informatie. Tenslotte
kan iedereen wel roepen 'wij zijn familie'. Na een aantal e-mailtjes over en weer konden wij in-
derdaad concluderen dat Jacob Commer dezelfde was als Jacob Boer. Zijn broer Isaac Commer (Boer)
schreef in 1934 een brief aan een nicht waarin hij uitlegde dat de familienaam van Kommer in
Commer was veranderd. Alle kinderen waren die naam gaan voeren. Lena Boer noemde zich
later Ellen Bowers (geen wonder dat ik haar nooit kon vinden). Uit brieven en familiepapieren
bleek dat zowel Jacob als Isaac ervan overtuigd waren dat Pieter Kommer hun vader was. Pieter
heeft overigens niet lang kunnen genieten van het leven in het beloofde land; hij overleed in
Buffalo in de staat New York in 1851. Zijn kinderen vestigden zich onder andere in New York,
Indiana en Ohio.

Mijn 'verre neef in Kansas is minstens zo enthousiast als ik. Zijn onderzoek was blijven
steken bij 'Peter Commer from Holland'. Na een uitgebreide briefwisseling (zowel per e-mail
als per 'snail mail', zoals gebruikers van de elektronische snelweg de in hun ogen ouderwetse
briefpost noemen) zijn we nu samen op zoek naar de rest van de Amerikaanse nazaten van
Pieter Kommer en LenaBoer. Een groot deel van dit onderzoek vindt plaats via internet.

Vrijwel iedereen die wel eens onderzoek heeft gedaan naar personen in de Verenigde Staten is
bekend met www.ancestry.com, een site met een schat aan gepubliceerde genealogische bron-
nen die vooral betrekking hebben tot de V.S. Was de meeste informatie op deze site tot voor
kort gratis beschikbaar, sinds vorig jaar is men verplicht een betaald abonnement te nemen
teneinde de gegevens te kunnen bekijken. Ook ik heb mij hiertoe laten verleiden. Naar aanlei-
ding van de gegevens die we uit persoonlijke brieven en documenten hebben weten te halen,
werken wij nu systematisch de resultaten van de tienjaarlijkse volkstellingen (censuses) door
die in iedere staat gehouden werden. De gegevens van 1790 tot en met 1920 van deze tellingen
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zijn te raadplegen via internet, men is nu bezig om de gegevens van 1930 beschikbaar te maken.
Helaas is slechts een deel geïndexeerd zodat we vaak pagina voor pagina moeten doornemen
(en dat van een stad als Buffalo, waar duizenden mensen woonden). Het downloaden van de af-
beeldingen kan soms erg lang duren als men verbinding maakt met een gewoon modem, maar
met een ISDN-verbinding of een netwerkverbinding (beroepsvoordeel) gaat het redelijk snel.

Bij www.vitalchek.com kan men rechtstreeks kopieën bestellen van geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten van de meeste staten. Hiervoor moet men wel de naam van de gezochte en
een exacte plaats en datum hebben. Via www.usgenweb.com zijn vele vrijwilligers te bereiken
die met plezier en meestal kostenloos gegevens voor een ander willen opzoeken in archieven
of in literatuur. Van deze diensten maak ik regelmatig gebruik. Het liefst zou ik natuurlijk
alles zelf willen opzoeken maar werk en familie-omstandigheden maken het helaas niet mo-
gelijk om geregeld naar de Verenigde Staten te reizen. Mijn 'verre neef bezoekt af en toe een
andere staat om daar de door ons verzamelde informatie te verifiëren. Op deze manier vordert
ons onderzoek gestaag. Van twee van Pieter's kinderen hebben wij inmiddels de meeste naza-
ten in kaart kunnen brengen, het onderzoek naar het nageslacht van twee andere zoons is in
volle gang.

Dank zij het gebruik van internet en e-mail is er nu, na ruim twaalf jaar, weer een stukje van
mijn genealogische puzzel 'compleet'. Ik ben ervan overtuigd dat dit nooit gelukt zou zijn
zonder deze moderne middelen. Ik zou dan nog steeds in het duister getast hebben omtrent
het verdere leven van Pieter en zijn kinderen.

Noot
1. Mevr. P.C. Kommer, Pieter Kommer, in: Gens Nostra 51 (1996), pag. 574-575.

GEBOOREN VAN ANTWERPEN

[26-3-1770?] In den heuwelijken staat sullen vergaderen Jacobus van Leuven, gebooren van
Antwerpen jongeman dog laast jaar en dag gewoond hebbende tot Breugel, enjoanna van
den Hurk j onge dogter geboortig en woonende tot Breugel, ij mand hier teegens iets hebbende
in te brengen het zij van bloede swagerschap off voorgaanden trouwbeloften sal sulk bij teijts
hebben bekent te maaken daar en soo het behoort.

1

Rijksarchief Den Bosch, archief van Son RA 57, los blad tussen fol. 147 en 148.
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EEN RAADSEL OPGELOST
de herkomst van Elias Bomli en Maria de Visser

en de genealogie van de Nederlandse tak van het Zwitserse geslacht Bommeli

DOOR DR. IR. A. J. VAN DER ZEEUW

Genealogisch geïnteresseerden met veel 'Leidse' kwartieren kunnen in hun kwartierstaat de
naam Bomli(e), ook wel Bommelie, aantreffen. Het betreft dan afstammelingen van Elias Bomli
en Catharina van Graas, die te Leiden op 10 mei 1805 in ondertrouw gingen.

Elias Bomli was het enige kind van Elias Bomli (sr) en Maria de Visser. Bij mijn kwartierstaaton-
derzoek liep ik zo'n tien jaar geleden op dit paar vast. Ik vond in Leiden geen doop van Maria
de Visser en geen huwelijk met Elias Bomli. Ook diens herkomst was duister, hoewel natuurlijk
de veronderstelling dat de naam op Zwitserse afkomst kon duiden nogal voor de hand lag.
Het is bekend dat tot 1796 de Republiek veel huursoldaten in dienst had, vooral Zwitsers, die
meestal in geheel Zwitserse regimenten opereerden. Omdat archiefonderzoek in Zwitserland
mij te begrotelijk voorkwam en het een nogal ver verwijderde verwantschap betrof (een bet-
overgrootmoeder van vaderskant), liet ik het daarbij. Intussen zijn echter de onderzoeksmid-
delen die de genealoog ter beschikking staan sterk verbeterd, met name in de vorm van CD-
roms van enige belangrijke genealogische periodieken (met zoekprogramma's) en vooral de
mogelijkheden van Internet. Ik besloot daarom opnieuw een poging te wagen het raadsel op
te lossen.

De zoektocht naar Maria de Visser bleek een interessante, maar tenslotte toch niet al te moeilijke
puzzel, die op de gebruikelijke manier via archiefonderzoek in Nederland op te lossen viel. Ik
vermeld daarom alleen de resultaten. Maria de Visser is te Delft gedoopt op 10 maart 1746 (ge-
ref.) als dochter van Willem de Visser en Maria Wils. Zij is niet getrouwd geweest met Elias Bomli
en was ten tijde van haar relatie met hem weduwe van Hendrik Overdijk. Zij overleed in Leiden
op 6 maart 1820 als weduwe van Christiaan Engelkink. Vermeldenswaard is, dat haar doopgege-
vens werden gevonden via de onvolprezen Delftse Digitale Stamboom. Tussen het overlijden
van Hendrik Overdijk en Maria's huwelijk met Christiaan Engelkink verliepen zo'n zeven jaar.
Gedurende de eerste vijfjaar had Maria nog de zorg voor haar twee nog levende kinderen van
Hendrik, die beiden zeer kort na elkaar in 1785 overleden.

Omstreeks 1782 had zij een waarschijnlijk korte relatie met Elias Bomli, en op 19 oktober
1782 werd hun zoon Elias jr. gedoopt. Niet duidelijk is, of Elias sr. bij de doop aanwezig was,
en ook werd niet vermeld dat het een 'onecht' kind betrof. In elk geval is verder van de vader
in de Leidse papieren niets te vinden. Het probleem Bomli hield in 1931 al een vraagsteller
in 'De Nederlandsche Leeuw' bezig. Zekere B.v.T.P.' formuleerde de vraag aldus (ik heb de
spelling overgenomen): 'Bomli. Deze Zwitsersche familie zou in het laatst der 18e eeuw naar
Nederland zijn gekomen en nog te Leiden wonen. Kan iemand gegevens over deze familie
mededeelen, speciaal over Elias Bomli, die als Elias Komli naar Britsch Indië zou zijn vertrok-
ken en aldaar als kaperkapitein overleden?'

Waar het verhaal vandaan komt, is niet duidelijk, maar het lijkt mij nagenoeg onmogelijk
het citaat te vinden zonder de uitgave van 'De Nederlandsche Leeuw' op CD-rom. De vraag
is overigens kennelijk nooit beantwoord. Uit contacten met de Society of Genealogists en een
'on line' onderzoek van de bestanden in het Engelse Public Record Office bleek mij, dat deze
instanties niet over in dit verband relevante informatie beschikken. De FamilySearch van
de Mormonen geeft maar één Zwitsers gezin Bomli: het echtpaar Jacob Bomli en Aphra Werlin,
wonend in Wigoltingen (Thurgau), kreeg in de periode 1629 tot 1640 zes kinderen, van wier
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verder leven echter niets te vinden is. Het gat van bijna anderhalve eeuw met Elias Bomli sr.
leek toen onoverbrugbaar. Een e-mail aan het Staatsarchiv van het kanton Zürich leverde ech-
ter binnen twee dagen een uitgebreid antwoord op, waaruit onder meer volgde, dat de naam
gespeld dient te worden als Bommeli, een al zeer lang in het kanton Thurgau levend geslacht,
dat nog steeds bestaat. Met deze kennis bleek het mogelijk verrassend snel vorderingen in het
onderzoek te maken. Een eenvoudige zoekopdracht op de FamilySearch Internet Genealogy
Service van de Mormonen naar geboortes in Zwitserland onder de naam Bommeli gaf niet
minder dan 86 treffers, alle in het kanton Thurgau, en verreweg de meeste in de plaats Berg.
Daaronder was slechts één Elias Bommeli, geboren in 1754 en kennelijk ongehuwd overleden in
1794. Verfijning van de zoekopdracht naar geboortes van 'Elias Bommeli' leverde weliswaar
26 treffers, waaronder een aantal dubbele en meervoudige vermeldingen, maar ook hier
kwam bovengenoemde Elias Bommeli (1754-1794) als enige in aanmerking komende kandidaat
uit2. Het was nu eenvoudig mogelijk, zijn stamlijn drie generaties op te voeren, waarmee ik
mij tevreden stelde.

De genealogie van de zeer kleine Nederlandse tak heb ik inmiddels afgesloten3. De naam
zal binnen afzienbare tijd verdwijnen, als dat al niet is gebeurd. De laatste mannelijke naam-
drager, geboren in 19314, is bij mijn weten kinderloos. Hij leefde bij de dood van zijn moeder
Margaretha Maria Bomli in 1985 nog ongehuwd thuis. De laatste vrouwelijke telg is geboren in
I94is-

(Verkorte) stamlijn van Elias Bommeli (1754-1794)6

I.(?) Jakob Bommeli, tr. Maria Bisegger.
II. Abraham Bommeli, geb. Berg (Thurgau, Zwitserland) ca. 1644, tr. Margaretha Kudt, geb. Berg

21-2-1658, dr. van Jakob Kudt en Barbara Huber.
III. Hans Konrad Bommeli, geb. Berg 5-1-1683, tr. Berg 5-10-1707 Engel Tobler, geb. 25-1-1685, dr.

van Hans Tobler en Magdalena Hunderbughler.
IV. Isaac Bommeli, geb. Berg ca. 1718, tr. (1) ca. 1748 Magdalena Saameli, geb. Weinfelden 8-1-1713,

overl. 15-1-1761, dr. van Bartholomé Saameli en Susanna Schad.
V. Elias Bom(me)li, ged. Berg (Thurgau, Zwitserland) ELu 7-3-1754, overl. 1-1-1794. Zeer waar-

schijnlijk identiek aan Elias Bomli die in Leiden relatie had met Maria de Visser, waaruit
een zoon Elias, van wie alle Bomli's in Nederland afstammen.

Genealogie Bomli (Nederland)
Voor zover niet nader gespecificeerd, hebben dopen, ondertrouwen/huwelijken en overlij-
dens/begrafenissen plaatsgevonden in Leiden. Waar misverstand mogelijk zou zijn, is Leiden
wel vermeld.

I. Elias Bomli, ged. Berg (Thurgau, Zwitserland) 7-3-1754, overl. Zwitserland (?) 1-1-1794, niet
gehuwd met Maria de Visser, ged. Delft 10-3-1746 (geref.), overl. Leiden 6-3-1820, dr. van Willem
de Visser en Maria Wils.

Uit deze relatie:

1. Elias, volgt II.

Maria de Visser, otr. (1) Leiden 17-2-1775 Hendrik Overdijk, j .m. van Leiden, rooms-katholiek,
overl. ca. 1780; otr. (2) 4-5-1787 Christiaan Engelkink, wedr. van Christina van der Voort.

Omdat het eerste huwelijk een gemengd huwelijk betrof, moesten de geboden ingevolge een plak-
kaat van de Staten van Holland en West-Friesland dd. 24-1-1755 veel langer lopen dan normaal.
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Christiaan Engelkink bracht in 1787 elf kinderen uit zijn eerste huwelijk mee. Bij hun dopen heette de
moeder meestal Christina van Breevoort.

Uit het eerste huwelijk, allen ged. geref. en begr. te Leiden:

a. Hester, ged. 18-2-1776, begr. 12/19-7-1776.
b. Cornelis, ged. 20-4-1777, begr. 5/12-9-1777.
c. Alida, ged. 11-6-1778, begr. 18/25-6-1785.
d. Cornelis, ged. 4-6-1780, begr. 8/15-7-1785.

II. Elias Bomlie, ged. Leiden 19-10-1782 (geref.), verversknecht, opgenomen in het Oudelie-
denhuis op 18-5-1858, overl. 4-4-1862, tr. 25-5-1805 Catharina van Graas, ged. 14-5-1786, overl.
onbekend, maar vóór 15-2-1855, dr. van Willem van Graas en Jannetje Piekaar.

Uit dit huwelijk, allen ged./geb. te Leiden:

1. Maria Bomlie, ged. 7-7-1805, overl. 30-8-1865, tr. 18-12-1828 Simon van Booma, ged. 13-3-1808,
kabinetwerker, overl. 27-12-1879, zn. van Willem van Booma en Hester de Tombe. Het
echtpaar heeft in de jaren 1855/1858 in Veendam gewoond7.

2. Abram Bomlie, geb./ged. 4/7-1-1807, boekbindersknecht, steendrukker, overl. 29-10-1889,
tr. (1) Leiden 6-2-1834 Gerdina Nieuwland (Nijland), geb. Deventer 9-3-1806, overl. 7-6-1852,
dr. van Jan Nieuwland en Willemina Reessink; tr. (2) 1-10-1852 Cornelia Maria Lange, ged.
Groningen 30-10-1807, overl. 13-12-1859, dr. van Johannes Christoffel Lange en Taentje
Neeltje Siliakus; tr. (3) 19-9-1860 Louisa Schmidt, geb. Fraibuch (Freiburg?) in Pruissen ca.
1817, overl. Leiden 4-5-1898, dr. van Andreas Schmidt en Maria Magdalena Goldhorn. Uit
deze huwelijken geen kinderen.

3. Willem Haak, volgt lila.
4. Jannetje Bommelie, geb./ged. 23/28-11-1810, overl. 23-3-1866, tr. 8-7-1841 Albertus Dulfer, geb.

25-11-1816, hoefsmid, overl. 1-8-1849, zn- van Johannes Dulfer en Hester van Toor.
5. Elisabeth Bomlie, geb. 18-12-1812, overl. 26-2-1885, tr. 10-8-1837 Jan Alt, geb. 8-4-1813, kleer-

maker, overl. 19-11-1881, zn. van Johannes Hendrik Alt en Jannetje Brakel.
6. Catharina Christina (Cato) Bomlie, geb. 5-10-1815, overl. 27-11-1856, tr. 14-8-1850 Jacobus

Nieuwenburg, geb. 11-10-1824, wolkammer, zn. van Willem Nieuwenburg en Jacomina
Nagelsmit.
Natuurlijke kinderen van Cato:
a. Elias Abraham, geb. 23-4-1837, overl. 24-4-1837.
b. Catharina Maria Bomlie, geb. 28-11-1838, naaister, overl. 17-4-1884, tr. 22-7-1863 Laurens Nieuwen-

burg, geb. 24-12-1841, fabriekwerker, zn. van Laurens Nieuwenburg en Jacoba de Zwart.
7. Hester Christina, geb. 17-5-1818, overl. 20-12-1833.
8. Bartholina Coenradina, geb. 17-7-1820.

Zij leefde nog en woonde nog thuis op de Korte Langegracht in 1839. Zij wordt in het Bevolkings-
register van 1828 vermeld als Bartolomea Coenradina.

9. Petronella Bommelie, geb. 3-1-1823, naaister, tr. 30-5-1860 Carel Stikkelorum, geb. 18-9-1814,
visser, wedr. van Johanna Paats, zn. van Johannes Stikkelorum en Lena Sommeling. Het
echtpaar vertrok op 13 december 1868 met attestatie naar Leiderdorp.

10. Elias Johannes, volgt Illb.
11. Johanna Hendrica, geb. 8-11-1827, overl. 17-6-1852.
12. Gerardina, geb. 27-3-1830, overl. 18-10-1832.

nia. Willem Isaak Bomlie, geb./ged. 24/27-10-1808, wijnkopersknecht, overl. 15-2-1855, tr. 24-
2-1832 Elisabeth Maria Kesting, geb. 25-7-1804, dienstbode, overl. 25-3-1876, dr. van Jan Joost
Kesting en Johanna van Borselen.
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Uit dit huwelijk:

1. Willem Eliasjohan, geb. 18-6-1831, overl. 29-6-1831.
2. Catharina Johanna Maria Bomlie, geb. 13-8-1832, overl. 17-5-1903, tr. 3-12-1856 Abraham

Franciscus Kraaneveld, geb. 20-9-1829, kleermaker, overl. 30-3-1907, zn. van Frans
Kraaneveld en Maria Johanna Verbrugge.

3. Gerardina Henriëtta Johanna Bomlie, geb. 5-11-1838, ongehuwd overl. 22-1-1919.

Illb. Eliasjohannes Bomlie, geb. 15-2-1825, huisschilder, overl. 13-8-1904, tr. 24-9-1846 Elisabeth
Sinteur, geb. 24-12-1815, dubbelaarster (analfabeet), overl. 12-2-1900, dr. van Johannes Sinteur
en Elisabeth Verhoeven.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Elisabeth, geb. 24-4-1846, overl. 24-4-1847.
2. Eliasjohannes, volgt IV.
3. Willem Isaac Bomli, geb. 14-11-1849, schilder, overl. 1-11-1916, tr. 5-6-1905 Alida Geertuida Raar,

geb. 24-7-1857, overl. 26-5-1925, dr. van Abraham Raar en Geertje Scholten. Van dit echt-
paar zijn geen kinderen gevonden.

4. Catharina Elisabeth Bomli, geb. 29-8-1851, overl. Enschede 2-5-1934, otr. Leiden 8-1-1876, tr.
19-1-18768 Jan Govert Eggink, geb. Leiderdorp 18-5-1844, bloemist, overl. Enschede 24-11-
1911, zn. van Johannes Cornelis Eggink en Maria Clasina Oudenbroek.

5. Abraham, geb. 30-10-1853, overl. 18-3-1854.
6. Pieter Cornelis, geb. 30-10-1853, overl. 27-2-1854.
7. Pieter Cornelis, geb. 26-8-1855, overl. 13-1-1856.

IV. Elias Johannes Bomli, geb. 18-12-1847, meubelmaker, overl. Den Haag 7-5-1923, tr. Leiden
16-11-1870 Abramina Maria de Graaff, geb. 23-2-1848, overl. Den Haag 21-1-1927, dr. van Petrus
Johannes de Graaff en Johanna Houmesch.

Uit dit huwelijk:

1. Elias Johannes Bomli, geb. 10-3-1871, overl. Tiel 21-12-1928, onderwijzer, leraar Frans aan een
gymnasium, tr. 27-3-1902 Petronella Wilhelmina de Vries, geb. 15-6-1874, overl. Amsterdam
2-2-1963, dr. van Pieter de Vries en Dirkje Wilhelmina Verveen.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Elias Johannes Bomli, geb. Leiden 24-12-1902, bedrijfsjurist, directeur Albert Heyn, vice-

voorzitter Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, overl. Hilversum 15-5-1970, tr. Naarden 24-2-1939
Bernardina Jurriëns, geb. Naarden 15-2-1904, overl. Blaricum 15-6-1978. Uit dit huwelijk geen
kinderen.

b. Petronella Wilhelmina Bomli, geb. Tiel 23-6-1907, plv. secretaris Kamer van Koophandel Amster-
dam, ongeh. overl. Amsterdam 25-10-1984.

2. Johanna Maria Elisabeth Bomli, geb. 27-12-1871, overl. Den Haag 18-8-1942, tr. 18-3-1896 Cor-
nelis Philippus van der Lof, geb. 21-2-1875, kleermaker, overl. Den Haag 25-4-1963, zn. van
Philippus van der Lof en Geertruida Elisabeth Gans.

3. Petrus Johannes Bomli, geb. 19-12-1874, timmerman, overl. Hilversum 16-2-1959, tr. 20-5-
1896 Celia Koordes, geb. Waddinxveen 28-12-1873, overl. Leiden 18-6-1930, dr. van Dirk
Koordes en Marrigje Baltes.
Uit dit huwelijk:
a. Elias Johannes Bomli, geb. 27-2-1897, directeur VARA, RON, overl. Utrecht 2-2-1970, tr. (1) Am-

sterdam 30-12-1920 Adelheid Ida Brenner, geb. Amsterdam 8-10-1884, overl. Hilversum 8-1-1954,
dr. van Moritz Brenner en Bertha Solling; tr. (2) Hilversum 6-8-1954 Magdalena Anna Maria
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Heemskerk, geb. Roosendaal 31-10-1903, overl. Rijswijk 16-6-1998, dr. van Leendert Heemskerk en
Janna Kornelia Struik. Uit het eerste huwelijk een tweeling, te weten: Elias PieterMaurits Bomli
(1924-1985) en Adelheid Bertha Celia Bomli (1924-1986), beiden ongehuwd.

b. Margaretha Maria Bomli, geb. 16-7-1899, overl. Loosdrecht 7-7-19854, tr. Leiden 21-4-1937 (schei-
ding Leiden 23-2-1949) JofcanLemafV, geb. Oegstgeest 1-3-1896.

c. Abramina Maria Bomli, geb. 22-12-1901, overl. Ede 1-12-1971, tr. 30-3-1921 Jan Holewijn, geb.
Wageningen 10-11-1894.

4. Willem Isaac Bomli, geb. 17-12-1876, boekbinder. Hij leefde 1895 nog ongehuwd thuis.
Verder is van hem niets bekend.

5. Elisabeth Bomli, geb. 1-12-1878, overl. Den Haag 2-5-1958, tr. ald. 31-1-1930 Johannes Chris-
tiaan Hessen, geb. Haarlem 18-6-1859, overl. Den Haag 3-4-1938, zn. van Johan Christiaan
Hessen en Lena Maria Philippo.

6. Johan Willem Bomli, geb. 10-12-1881, sigarenwinkelier, overl. Den Haag 11-3-1953, tr. Den
Haag 5-7-1905 Louiza Elisabeth Couvee, geb. Leiden 10-7-1882, overl. Den Haag 25-1-1966, dr.
van Jan Hendrik Couvee en Sara Maria Couvee. Uit dit huwelijk: Johan Willem Bomli (1908-

1947)5-
7. Abraham Willem, geb. 23-3-1884, overl. 25-2-1886.
8. Abraham Willem, geb. 6-12-1886, overl. 1-11-1889.
9. Abramina Maria Bomli, geb. 24-12-1888, winkeljuffrouw, overl. Den Haag 22-12-1948, tr. ald.

15-3-1946 Hendricus Franciscus Maria Drost, geb. ald. 10-5-1885, overl. ald. 15-8-1969, zn. van
Hendricus Drost en Margaretha Bos.

10. Catharina Elisabeth Bomli, geb. 7-12-1890, overl. Breda 8-1-1971, tr. (1) Den Haag 9-3-1932
Johannes Andries Oostrijk, geb. Etten 4-4-1870, overl. Etten 18-7-1944, zn. van Lambregt Oost-
rijk en Johanna Claas; tr. (2) Etten 22-11-1945 Petrus Baremans, geb. Etten 5-3-1895, overl.
Etten-Leur 11-9-1974, zn. van Cornelis Baremans en Cornelia Oomen.

11. Sarajacoba Bomli, geb. 10-10-1893, overl. Den Haag 17-1-1970, tr. ald. 29-9-1931 HenriStanislas
Louis Roskam, geb. Arnhem 20-7-1895, overl. Den Haag 12-1-1973, zn. van Karel Hendrik
Roskam en Helena Bruner.

12. Elisa Bomli, geb. 14-11-1895, hoofd van een school, overl. Etten-Leur 22-3-1972.

Noten
1. Zeer waarschijnlijk de bekende genealoog de heer P.C. Bloys van Treslong Prins. Zie De Neder-

landsche Leeuw 49 (1931), kol. 184.
2. Naamgenoten waren veel te oud of veel te jong. Absolute bevestiging van de identiteit kon niet

worden verkregen: de huurlingenadministratie van het kanton Thurgau is niet, of niet meer,
beschikbaar.

3. Voor dit onderzoek zijn de relevante persoonskaarten en -lijsten geraadpleegd die tot januari
2002 beschikbaar waren.

4. PeterEricBomli, geb. Hilversum 31-3-1931, zn. van Margaretha Maria Bomli (1899-1985). Uit de per-
soonskaart van zijn moeder valt op te maken, dat hij bij haar overlijden nog thuis woonde en niet
gehuwd was.

5. JohannaLouisaElisabeth, geb. Den Haag 26-2-1941, dr. van Johan Willem Bomli, geb. Den Haag 21-7-
1908, elektrotechnicus, overl. Heemstede 4-11-1947, en (tr. Den Haag 17-1-1940) Anna Maria Akkers-
dijk, geb. Den Haag 17-6-1907.

6. Bron: FamilySearch Internet Genealogy Service van de Mormonen.
7. J. G.J. van Booma, Stamreeks Van Booma, in: Gens Nostra 18 (1963), pag. 331 e.v.
8. Blijkens gegevens uit het Dossier-Bomli (CBG) was de plaats waar het huwelijk is voltrokken ook

onbekend aan hun zoon Elias Johannes Eggink, destijds (1941) burgemeester van Havelte. Hij
kende de datum wel.
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WEGWIJS
winnaar Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 2001 bekend

In het maart-nummer van Gens Nostra van de
lopende jaargang is wederom een oproep ge-
plaatst om publicaties in te zenden voor be-
kroning met de Nederlandse Aanmoedigings-
prijs voor Genealogie 2002. Voor alle belang-
hebbenden - auteurs van een eerste publicatie
op genealogisch gebied en redacties van gene-
alogische tijdschriften - is het zaak om zich
op korte termijn bij het secretariaat van de
jury (p/a Westduinweg 165, 2583 AA 's-Gra-
venhage) aan te melden met publicaties uit
2002, die mogelijk voor deze aanmoedigings-
prijs in aanmerking komen. Voor verdere bij-
zonderheden aangaande deze prijs wordt u
verwezen naar de oproep in het maart-num-
mer.

Inmiddels is de winnaar van de Nederlandse
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie voor
2001 bekend gemaakt. Het zal de redactie en
de lezers van Gens Nostra goed doen, dat de
heer T. de Bruïjn uit Oss deze prijs gewonnen
heeft met zijn artikel Een Hollandse schoolmees-

ter in Transvaal. Het korte, maar bewogen leven van

WillemDaniëlVahrmeijer (1866-150:}. Deze publi-

catie verscheen in het juli/augustus-nummer
2001 van Gens Nostra.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan van de afde-
ling Rotterdam van de NGV in het Gemeente-
archief van Rotterdam op 11 december 2002
werd de prijs door de voorzitter van de jury, de
heer L.M. van der Hoeven, aan de heer De
Bruijn uitgereikt. Het is bijzonder verheu-
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gend, dat ook deze tweede uitreiking van de
aanmoedigingsprijs in een genealogische 'set-
ting' kon plaatsvinden en de jury is de afde-
ling Rotterdam van de NGV dank verschul-
digd voor hun gastvrijheid. Overigens werd
tijdens dit jubileum niet alleen aandachtig
geluisterd naar verschillende feestredes, maar
ook werd een tastbaar bewijs van de vitaliteit
van deze afdeling gepresenteerd in de vorm
van een jubileumboek onder de titel Migran-
ten en Passanten, waarvan het eerste exemplaar
werd uitgereikt aan burgemeester Mr. I.W.
Opsteken van Rotterdam. Na de pauze hield
Dr. M.R. Doortmont een interessante lezing
over het onderwerp "koloniale relaties in vroe-
ger tijden'.

In zijn toespraak tot de winnaar citeerde
Van der Hoeven enkele passages uit het jury-
rapport. Hieronder volgen enkele overwegin-
gen van de jury (bestaande uit B. van Dooren,
L. M. van der Hoeven en W. J. Spies).

Het doet de jury genoegen om voor de tweede
maal de winnaar van de Nederlandse Aan-
moedigingsprijs voor Genealogie te mogen
bekendmaken. Evenals vorig jaar hebben
zich een bemoedigend aantal kandidaten
aangemeld bij het secretariaat om voor be-
kroning in aanmerking te komen. Ook zijn
van de zijde van de landelijke genealogische
bladen voor het eerst een aantal eerste publi-
caties onder de aandacht van de jury gebracht
en dat is een verheugende ontwikkeling,
waarmee het doel van de prijs - het stimule-
ren van de beoefening van de genealogie in
Nederland - extra onderstreept wordt.

Ook dit jaar waren de inzendingen divers
van aard. Naar het oordeel van de jury spron-
gen drie publicaties met stip naar voren. Op al
deze artikelen waren een of meerdere criteria,
waarop de j ury haar keuze baseert - originali-
teit, diepgang, visie en vernieuwing - van
toepassing.

Na rijp beraad is de heer T. de Bruijn uit Oss
als winnaar van de Nederlandse Aanmoedi-
ginsprijs voor Genealogie voor 2002 uit de
bus gekomen. Hij publiceerde in het juli/
augustus nummer 2001 van Gens Nostra een

veelbelovend artikel onder de titel: Een Hol-
landse schoolmeester in Transvaal. Het korte, maar

bewogen leven van Willem Daniël Vahrmeijer (1866-

1901).

Met de bekroning van dit artikel wil de j ury
aandacht vragen voor de mogelijkheden, die
het ïge-eeuwse bronnenmateriaal biedt voor
genealogische diepgang en inhoudelijke on-
derbouwing. De i9e-eeuwse bronnen (met
uitzondering uiteraard van de Burgerlijke
Stand en het Bevolkingsregister) worden naar
het oordeel van de jury nogal eens veront-
achtzaamd. Veelal wordt veel energie gesto-
ken in het opvoeren en 'aankleden' van oude-
re generaties, terwijl de i9e-eeuwse voorou-
ders er wat bekaaider vanaf komen. Boven-
dien is het artikel van De Bruijn een mooi
voorbeeld van een relatief weinig beoefend
genealogisch genre, de biografische schets,
waarin het leven van een bepaalde voorouder
centraal staat en verder wordt uitgediept.

In het artikel van De Bruijn wordt het leven
en de loopbaan van de hoofdpersoon nauw-
keurig in kaart gebracht binnen zijn sociale
en historische context, waarbij de auteur crea-
tief gebruik maakt van secondaire literatuur
en minder voor de handliggende ïge-eeuwse
bronnen. In een spannend relaas, waarin veel
treffende details een plaats gevonden hebben,
worden de lotgevallen van onderwijzer
Vahrmeijer op de voet gevolgd tot aan zijn
standrechtelijke executie tijdens de Boeren-
oorlog in Zuid-Afrika. Aanleiding tot het
schrijven van deze biografische schets vorm-
de een familie-overlevering dat Vahrmeijer
'door de Engelsen is doodgeschoten'. Dat ge-
geven wordt door een nauwkeurig onder-
zoek, waarbij talloze archiefbewaarplaatsen
en musea (tot in Zuid-Afrika) bezocht wer-
den, in de breedte gedocumenteerd en - heel
belangrijk - voor het nageslacht vastgelegd.
De auteur kan met deze - opvallend goed ge-
illustreerde - publicatie als voorbeeld dienen
voor mede-genealogen, die inspiratie zoeken
in het recente en wat minder recente verleden
voor de verdere aankleding van hun familie-
geschiedenis. Het betreffende artikel wordt in
Gens Nostra gevolgd door een Stamreeks Vahr-
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meijer, waaraan ook Mr. P. Vahrmeijer en H.M.
Hoeksema hun medewerking hebben ver-
leend. De bekroning met de Nederlandse
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie voor
2002 geldt nadrukkelijk voor de bijdrage van
deheerDeBruijn.

De Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor
Genealogie bestaat uit een oorkonde en een
geldbedrag van 100 Euro. In zijn dankwoord
memoreerde De Bruijn, dat zijn onderzoek
doorgaat. Ook op de dag van de prijsuitrei-

king had hij doorgebracht op de studiezaal
van het Gemeentearchief van Rotterdam. De
prijs beschouwt hij als een extra stimulans om
de studie naar de familie Vahrmeijer samen
met zijn mede-onderzoekers voort te zetten.
Mogelijk verschijnt over enige tijd een fraai
boekwerk over deze familie. Het is voor de
jury een groot genoegen om voor de tweede
maal te merken, dat de prijs is toegekend aan
een enthousiast en kundig genealooog.

W.J. Spies

over de Belgische drempel

Onze voorouders hebben zich, als het om de
liefde ging, of om welke reden ook om met
elkaar te verkeren, weinig aangetrokken van
de huidige landsgrenzen. Dat betekent van
het nu uit geredeneerd, dat ons onderzoek
naar hen wel eens - en voor sommigen heel
vaak - buiten Nederland terecht komt. België'
is dan voor Nederland wel een erg voor de
hand liggend buitenland.

In de Tachtigjarige Oorlog, heel in het bij-
zonder de jaren kort na 1585, kwamen zeer
veel Vlaamse vluchtelingen naar het Noor
den, maar ook veel later tijdens de Eerste We-
reldoorlog (1914-1918) was er een stroom van
Belgische vluchtelingen, die deels in ons land
bleven. Al deze mensen leveren een mogelijk
begin op voor een genealogisch onderzoek.
Andere onderwerpen kunnen zijn: militai-
ren, de Franse Tijd, en niet te vergeten brui-
den en bruidegoms van net over de grens, het
amoureuze grensverkeer.

Voor een werkelijk goed inzicht in de wijze
waarop in België genealogisch onderzoek
moet worden gedaan, verwijs ik u gaarne naar
de daarvoor speciaal geschreven inleidingen
en handboeken'. Dit stukje biedt u niet meer
dan enkele vingerwijzingen, een paar zaken,
waaraan u goed doet er op te letten; het mees-
te van uit mijn eigen ondervinding geduren-

de enkele tientallen jaren in een beperkt aan-
tal plaatsen en van wat ik meen op te kunnen
maken uit publicaties.

Wat zijn nu de eerste hobbels waar je over-
heen moet en wat is er in België anders dan in
Nederland?

We beginnen met iets dat wel heel erg sim-
pel lijkt: neemt u uw paspoort mee! Zelf ben
ik dat een keer vergeten; voor mijn gevoel was
die grens er even niet. Er was ook geen grens-
controle, dus tot zover: niets aan de hand. Dat
veranderde in het hotel, waar men er wel naar
vroeg. Er kwam een oplossing, maar toch...!

Als u in België niet alleen de plaats wilt be-
kijken, waar uw voorouders gewoond heb-
ben, maar ook echt een archief wilt bezoeken,
doet u er goed aan vooraf te bellen hoe het
met de openingsdagen en -uren is gesteld.
Vraag tegelijk waar in de stad dat archief pre-
cies ligt en vertel in het kort wat u wilt zoe-
ken. Het kan dan blijken dat bepaalde archie-
ven niet daar worden bewaard, doch op een
ander archief. Misschien kunt u ook eens op
Internet kijken, of daar al wat informatie uit
blijkt.

Zelf ga ik - ter plaatse aangekomen -
meestal eerst naar de 'VW', het toeristenbu-
reau, om een plattegrond van de plaats te
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krijgen en te kijken of er nog interessante fol-
ders zijn. Als het archief folders, toegangen,
mededelingenbrieven en dergelijke in de rek-
ken heeft staan, neem ik van elk enkele mee
voor de afdeling Informatie van ons Vereni-
gingscentrum (VC). Daarmee kunnen weer
medeleden geholpen worden. Ik doe dat,
maar u kunt dat ook doen!

Het is verstandig om acht te slaan op speciale
feestdagen in België'. Wij kennen die, bijvoor-
beeld Koninginnedag, maar in België is dat
niet anders. Sommige agenda's geven een
summier overzicht van die dagen. Ons zeg-
gen die dagen maar heel weinig, maar als in-
eens blijkt dat alle overheidsinstellingen die
dag gesloten zijn, en daarmee ook de archie-
ven, dan kan er wel eens heel veel - overigens
voortreffelijk - Belgisch bier voor nodig zijn
om ons humeur weer op peil te brengen!

Er zijn kleine archiefbewaarplaatsen, waar de
leeszaal weinig ruimte biedt. Als voorbeeld
geef ik Lier. Als u daar naar toe wilt, is het niet
onverstandig om van te voren een plaats te
reserveren; sterker, men stelt een telefonische
afspraak eigenlijk verplicht. Toen ik daar vo-
rig najaar weer eens een weekje onderzoek
wilde doen en belde om te reserveren, bleek
het archief juist die hele week wegens herfst-
vakantie gesloten. Behalve feestdagen kun-
nen dus ook andere zaken voor een gesloten
deur zorgen.

Een goede raad lijkt me ook: als u voor on-
derzoek naar België gaat, ga dan een paar da-
gen achter elkaar. Om vertrouwd te raken in
een 'nieuw' archief kost tijd en tegen slui-
tingstijd krijg je vaak heldere ingevingen wat
je moet doen om verder te komen, maar dan
wordt de studiezaal wel gesloten voor die dag!
Het komt er dan niet altijd van om - na
het uitwerken van het gevonden gegeven of
juist nadat blijkt waar nog gezocht moet wor-
den - een volgend bezoek te realiseren. Voor
geval men de kosten wil beperken doet men
er goed aan een bed-and-breakfast-adres te
vinden, eventueel - wederom - via het plaat-
selijke toeristenbureau.

Begin, als het enigszins kan, de voorberei-
ding van uw bezoek aan onze zuiderburen in
ons Verenigingscentrum (VC). U kunt zich er
oriënteren in daar aanwezige boeken, tijd-
schriften, microfiches èn - niet te vergeten -
bij de afdeling Informatie.

Bij de Bibliotheek-Boeken kunt u in de
computer zoeken naar de plaats of streek van
uw keuze en dan een reeks treffers noteren
om nader te bekijken, maar ook kunt u daar
de al eerder aangestipte handboeken raadple-
gen.

Dan de tijdschriften bij de Bibliotheek-Pe-
riodieken: natuurlijk Vlaamse Stam, maar
daarnaast ook L'Intermédiaire des Généalogistes
en Le Parchemin, fraai uitgegeven periodieken
met een waardevolle inhoud. L'Intermédiaire
bijvoorbeeld publiceert regelmatig over Ie-
perse families. Er zijn ook periodieken die
speciaal gericht zijn op bepaalde steden of re-
gio's, zoals de Westhoek, Verviers, Gent, Het
Land van Nevele en Limburg (De Roode
Leeuw). U vindt hier tevens een serie archief-
inventarissen van Brugge, en in Lira Elegans,
jaarboek 1 (1991), is een bijdrage gewijd aan
het oud-archief van de stad Lier. Maar ook
bronpublicaties zitten 'verstopt' in periodie-
ken. Te noemen valt 'De Hoofdcijnsboeken
van St-Baafsabdij te Gent' in de Annalen van de
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas,
deel 66, tweede aflevering (1963), en volgen-
de.

Voor het leggen van contacten in het
Vlaamse deel van België kunt u steeds het me-
dedelingenkatern Onder Ons2 - het gele deel
- van Vlaamse Stam raadplegen. Iedere maand
staan daar de bestuursleden van de afdelin-
gen van de Vlaamse Vereniging voor Familie-
kunde (WF) in en eventueel mededelingen
over plaatselijke situaties. Van sommige WF-
afdelingen hebben wij in het VC hun afde-
lingsuitgave, speciaal voor Mechelen en om-
geving (waaronder Lier valt), Gent en Belgisch
Limburg (Hasselt). Uit De Mechelse Genealoog
haal ik voor mijzelf wel eens archiefnieuws.
In mijn rubriek Periodieken stip ik die infor-
matie aan in de veronderstelling dat u dat
leest (©) en - indien voor u van belang - dat u

Gens Nostra 58 (2003) 271



van het betreffende artikel(tje) een kopie be-
stelt bij de Dienst Bestellingen in Weesp.

De afdeling Informatie beschikt over map-
pen met inlichtingen, over folders en ander
nuttig materiaal.
Als we het onderzoek in België daadwerkelijk
beginnen, moeten we rekening houden met
het feit dat de stadsarchieven vrij toegankelijk
zijn, maar dat de Rijksarchieven toegang ver-
schaffen tegen betaling van een jaarlijks be-
drag. De toegangskaart of lezerskaart van
thans bijna vijftien euro per jaar is verplicht
en geeft gedurende één ('burgerlijk') jaar toe-
gang tot de leeszalen van de Belgische Rijks-
archieven. Voor alle (stads- en rijks-) archie-
ven geldt, dat bij het eerste bezoek van jaar
een registratieformulier ingevuld dient te
worden (paspoort!).

Zet het doel van uw onderzoek goed op pa-
pier, neem een computeruitdraai mee of
maak tevoren een duidelijk schema [ook als u
een laptop gebruikt]. De archiefmedewerker
kan dan sneller zien, wat u nodig hebt.

De meeste archieven hebben een perso-
neelstekort, zodat men zich moet beperken
tot de eerste opvang; men zal u de richting
wijzen, maar het onderzoek moet u zelf doen
... net als bij ons.

Misschien is dit de goede plaats om u op het
volgende te wijzen. In Nederland zijn de om-
gangsvormen de laatste twintig/dertig jaren
in snel tempo wat losser geworden, informe-
ler kan men zeggen. In België is dit niet het
geval. Men is daar nog altijd gewend om zich
beleefd te gedragen en te uiten, zowel in het
persoonlijk als in het schriftelijk verkeer, en
men stoort zich aan de vaak 'vlotte' toon van
de buurman uit het Noorden. Vermijd daar-
om onnodige irritaties en tracht u aan te pas-
sen bij de leefstijl in België. Het kan helpen
voorkomen dat men uw post 'onderaan legt'!

Op het archief stelt u rustig uw vragen aan
de leeszaalverantwoordelijke. Hij of zij staat
u vriendelijk te woord en is u graag van
dienst. Ook kunt u - in de meeste gevallen is
dat toegestaan - in de boekenkasten kijken. U
vindt er inventarissen, toegangen en vaak een
handbibliotheek.

Dankzij een wet uit 1865 beschikt men in
België over klappers (indices) op het grootste
deel van de oude DTB-registers: jaarlijkse of
tienjaarlijkse tafels3. De laatste jaren wordt er
hard gewerkt, zowel door de archiefmede-
werkers als door werkgroepen (bijvoorbeeld
van de WF) en particulieren aan het ontslui-
ten van speciale bronnen, bijvoorbeeld de
toegangen op huizenonderzoek in de stads-
archieven van Antwerpen, Gent en Brugge,
en een kaartsysteem op procuraties en be-
paalde periodes van de schepenregisters in
het Stadsarchief van Antwerpen. Van enkele
steden zijn de poorterboeken in druk ver-
schenen, zoals van Brugge, Antwerpen en
Veurne.

Neem op uw reis zoveel mogelijk datgene
aan genealogische gegevens mee wat u al
hebt. Liever wat te veel dan te weinig. Een-
maal op het ver van uw woonplaats verwij-
derde archief zoekende, kunt u die gegevens
ineens nodig hebben; vernoemingen, namen
van doopgetuigen, namen van personen die
gemachtigd waren, enzovoort. Een voorbeeld:
om de klappers op de schepenregisters van
Antwerpen (1490-1645) met enig succes te
kunnen raadplegen moet men op voornaam
zoeken. Zouden op dat moment de voorna-
men van broers/zusters - neven/nichten u
niet te binnen schieten, dan is dat heel jam-
mer.

De r.-k.-huwelijksinschrijvingen zijn vaak
beknopt: namen van bruidspaar en getuigen.
Dat geldt ook voor Nederland, maar wij zijn
in veel gevallen niet uitsluitend aangewezen
op die summiere kerkelijke registratie (denk
aan de gaarderregisters, ondertrouw voor
schepenen, en dergelijke). In België is dat
meestal wel het geval. Als blijkt dat de bruide-
gom of de bruid of beiden niet in de plaats
zelf geboren is/zijn, dan wordt het moeilijk
de herkomst te vinden. Mede om die reden
worden in periodieken regelmatig volkstel-
lingen gepubliceerd of naamlijsten van fami-
lies in een bepaalde plaats, bijvoorbeeld >les
families-souches' in de rubriek Chronique de
nos provinces in L'Intermédiaire.
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Anders dan in Nederland heerst in België de
gewoonte om de voorzetsels aan de namen
vast te hechten. Wat in Nederland Van den
Broek is, wordt in België Vandenbroek. Dat
betekent tegelijkertijd dat in een alfabetisch
lexicografische ordening de naam daar on-
der de letter V voorkomt en niet zoals bij ons
onder de letter B. Bij het raadplegen van
naamregisters en dergelijke dient men daarop
steeds attent te zijn. De letter V en ook de let-
ter D (Deconinck, Demeulmaker, Deridder)
hebben in Vlaamse naamregisters een veel
dominanter positie dan in ons land. Het is
even wennen, maar het went gauw.

De al meermalen genoemde WF heeft een
Nationaal Centrum in Merksem, een buiten-
wijk van Antwerpen. U kunt het Centrum
voor Familiegeschiedenis tijdens de ope-
ningsuren bezoeken, maar bedenkt u dan
wel, dat de WF - net als de NGV - een particu-
liere vereniging is en geen openbare instel-
ling. De leden werken er voor de leden. Men
kan er eenmaal of enkele malen tegen dagta-
rief van thans vier euro toegang krijgen, maar
als u vaker wilt komen, wordt van u verwacht
lid te worden. Er is - en wordt nog - veel werk
verzet, dat u door een lidmaatschap kunt on-
dersteunen.

In een uitgebreide bibliotheek zijn ook veel
door particulieren gemaakte bronbewerkin-
gen opgenomen.

Via de Eureka databank kan men verwijzin-
gen krijgen naar allerhande gegevens, die
vrijwilligers hebben ingevoerd uit onder
meer kwartierstaten, doodsbrieven, bidprent-
jes, volkstellingen en fondsen.
Beter dan ik dat kan doen, kan men u in Merk-
sem oplossingen bieden bij vastgelopen on-
derzoek en kan men u wijzen op specifieke
moeilijkheden en hoe die te omzeilen. Als lid
kunt u desgewenst ook eens een vraag stellen
in het maandblad van de vereniging, Vlaamse
Stam4.

Vermeldenswaard is ook het Genealogisch
Informatiesysteem Ariadne, raadpleegbaar
op vaste computers in WF-centra in diverse
Vlaamse provincies, het stadsarchief Tonge-

ren en op Internet. Het bevat nu meer dan 9,1
miljoen gegevensblokken. Een gegevensblok
kan één of enkele regels zijn, maar is vaak veel
meer dan dat, bijvoorbeeld een hele gezins-
staat of een verwerking van alle gegevens van
één persoon gevonden in diverse bronnen.

Het gebeurt nogal eens dat men wat teleurge-
steld van een eerste (en daardoor wellicht
laatste) bezoek terugkeert. Waarschijnlijk
ging men er van uit dat de situatie over onze
grens heen in de archieven sterk vergelijkbaar
was met die in Nederland. In het Stadsarchief
van Antwerpen bijvoorbeeld komen bezoe-
kers binnen met het idee 'even' een doop te
zoeken. Er zijn wel klappers, maar die zijn
opgemaakt per parochie; er is echter geen (ge-
integreerde) totaalklapper op alle kerken.

Ook mijn eerste bezoek aan het Stadsar-
chief (in 1966) liep op een lichte teleurstelling
uit. Ik was op zoek naar personen, die vóór, in
of kort na 1585 uit Antwerpen waren vertrok-
ken en uiteindelijk in Amsterdam terecht-
kwamen. Behalve van de doop- en trouwboe-
ken, en de klappers daarop [die achteraf niet
geheel betrouwbaar bleken te zijn, maar dat
ter zijde; ik heb ze ook nooit meer gebruikt]2,
was het toenmalige personeel op de ar-
chiefleeszaal niet of nauwelijks opgeleid om
bezoekers te adviseren ter zake van door hen
te gebruiken relevante zestiende-eeuwse
bronnen. Men was graag bereid direct ieder
gewenst archiefstuk uit het depot te halen,
maar ik moest wel zélf weten wat. En dat wist
ik dus niet. Ik herinner het me niet meer,
maar vermoedelijk kon ik met de inventaris
niet overweg. Uiteindelijk kreeg ik een heel
dik lijfrenteregister ter inzage, waar ik toen
helemaal niets mee kon.

Jaren later dacht ik: 'Het is toch te gek dat ik
in zo'n oude grote stad als Antwerpen niet
verder zou kunnen komen. In veel publicaties
lijkt Antwerpen wel een eindstation. Wie in
Nederland publiceert er nu over onderzoek in
Antwerpen? Er zijn toch lieden die er wél in
slagen verder terug te komen!'

Dat bleken in die tijd de heren jhr. C.C. van
Valkenburg en H.L. Kruimel te zijn. De voet-
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noten van hun artikelen kregen mijn bijzon- anderd in het Stadsarchief, onder andere
dere belangstelling. Daarin immers worden niéuwe inventarissen en toegangen op de
de vondsten verantwoord voor de lezers. Ik leeszaal, een aparte DTB-zaal waar ook diver-
noteerde de jaren die in eerste instantie voor se kaartsystemen ('steekkaarten') staan, mi-
mij van interesse was geweest mét de bijbeho- crofilms en een internetverbinding en - last
rende inventarisnummers. Daarmee gewa- but not least - zijn er goed ingevoerde lees-
pend deed ik een nieuwe poging ... en die zaalmedewerkers aangesteld. Voor zover de
slaagde. Ik vroeg die nummers op zonder pre- personele bezetting het toelaat is men volop
cies te weten wat ik op tafel zou krijgen. Het bezig met het ontsluiten van bepaalde bron-
bleken schepenregisters te zijn, een fantasti- nen; een nieuwe en verbeterde totaalklapper
sche bron waar ik al jaren en nog steeds met op dopen en huwelijken zal waarschijnlijk
veel genoegen in grasduin. voorlopig nog een wensdroom blijven.

In de loop der jaren is er veel ten goede ver-

Enkele adressen
Toerisme Antwerpen, Grote Markt 15, B-2000 Antwerpen; tel.: +32-3-232.01.03;
www.visitantwerpen.be; visit@antwerpen.be
Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, B-1000 Brussel; tel.: 02/513.76.80;
persoons@arch.be; merckaert@arch.be; http://arch.arch.be
Rijksarchief Antwerpen, Door Verstraeteplein 5, B-2018 Antwerpen; tel.:+32-3-236.73.00;
rijksarchief.antwerpen@skynet.be; http://arch.arch.be/antwerp.html
Stadsarchief Antwerpen, Venusstraat 11, B-2000 Antwerpen; tel.: 32-3-206.94.11;
stadsarchief® stad.antwerpen.be; eFloriswebsite: http://stadsarchief.antwerpen.be
Stadsarchief Mechelen, Hof van Habsburg, G. de Stassartstraat 45, B-2800 Mechelen;
tel.: 015-20.43.46jyear3255@club.innet.be; http://www.mechelen.be/archief/archmech.htm
Brugge: zie Gens Nostra, 57 (2002), pag. 665-666.
Ariadne: http://connect.to/ariadne; contactpersoon: de heer ir. P. Donche, Elisabethlaan 2/34,
B-2600 Berchem, e-mail: pieter.donche@advalvas.be

M. Vulsma-Kappers

Noten
1. Zoals: Johan Roelstraete, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen, tweede herziene druk,

Roeselare 1998; RJ. Leenaerts, Algemeen Genealogisch Heraldisch Repertorium voordeZuidelijkeNederlanden
[de Belgische 'Beresteyn']. In een artikelenreeks in Vlaamse Stam, 'Onze rubriek voor beginners' ver-
schenen vier afleveringen over de Burgerlijke Stand (september en oktober 2001; januari en februari
2002). F. Debrabandere, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Brussel
1993-

2. Met ingang van januari 2003 is het middenkatern Onder Ons vervangen door en opgegaan in
de eerste jaargang van de nieuwe uitgave Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, maandblad van het
Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voorFamiliekunde (SWF). Hierin werken samen de ons ver-
trouwde Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (Wï) en het Vlaams Centrum voor Genealogie en
Heraldiek (VCGH). De Administratie van het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse gemeenschap
stimuleerde het oprichten van een overkoepelend steunpunt, de SWF, om in verband met het de-
creet op de volkscultuur subsidies te kunnen verlenen aan de 'zuil' familiekunde.

3. Zie voor een bijdrage over klappers op parochieregisters Vlaamse Stam 38 (2002), pag. 604-614.
4. Voor meer informatie over de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, zie: Gens Nostra 57 (2002),

pag. 630.
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archiefnieuws

Friesland: Sonttolregisters
Het is een bekend feit dat Amsterdam in de tijd van de Republiek een zeer belangrijk scheepvaart-
knooppunt was. Minder bekend is dat de scheepvaart van de Amsterdamse reders en kooplui op andere
Europese havens voor een groot deel werd uitgevoerd door schippers en bemanningen die afkomstig
waren uit de Friese Zuidwesthoek en van de Waddeneilanden. De Friese bronnen die inlichtingen ge-
ven over deze belangrijke tak van de economie zijn schaars. Er zijn wel belangrijke Deense bronnen.
De schepen die een reis naar de Oostzee maakten moesten bij het passeren van de Sont tol betalen bij
de 0resunds Toldkammer in Elseneur (Helsing0r). De passages werden genoteerd in registers die in
het Rigsarkivet van Denemarken in Kopenhagen worden bewaard. Onlangs heeft Tresoar met steun
van een aantal sponsors microfilms van deze registers kunnen aanschaffen. De registers lopen over de
periode 1497-1857.

Ruwweg werden in de registers de volgende gegevens vermeld:
- datum van de passage
- of het een reis naar of van de Oostzee betrof
- naam en domicilie van de schipper
- haven, waar is ingeladen
- beschrijving van de lading

belasting (de zgn. lastpenningen voor de lading en de vuurpenningen voor de verlichting door mid-
del van lichtbakens)

Soms werd ook de bestemming vermeld, de naam van het schip meestal niet.
De microfilms (ruim 250 stuks) staan niet opgesteld in zelfbediening maar zijn raadpleegbaar na

overleg met de medewerkers van de studiezaal.
In het kader van een Nederlands onderzoeksproject is een website gemaakt waarop men kan zoeken

in vergelijkbare registers die in deze periode werden bijgehouden door een gezant van de Republiek in
Elseneur. Deze Nederlandse Sonttolregisters zijn te raadplegen op: www.nationaalarchief.nl/sont.

[De Oanbring, jg. 15, nr. 1, dec. 2002, pag. 2,3]

Drenthe: Hoogeveensche Courant
De Hoogeveensche Courant van 1871 tot 1892 komt in de eerste helft van 2003 op microfiche beschikbaar in
het Drents Archief. Dat is het resultaat van een samenwerkingsproject met Pet, de uitgever en eigenaar
van de krantencollectie, De Historische Kring Hoogeveen en de Gemeente Hoogeveen. De oude jaar-
gangen ondergaan in het Drents Archief eerst een noodrestauratie, waarna ze worden verfilmd en op
microfiche worden overgezet. Doorbladeren kan helaas niet meer omdat het papier zeer kwetsbaar is.
De Hoogeveensche op microfiche vormt een mooie aanvulling op de collectie Drentse lokale en regionale
kranten in het archief. In de loop van 2003 worden de jaargangen na 1892 verfilmd.

t _ [Drents Archief, Nieuwsbrief, winter 2002/2003, pag. 4]
rclltej Drents Archief, Brink 4,9401HS Assen; postbus 595,9400 AN Assen; tel.:

.•—' 0592-313.523; e-mail:
/ info@drentsarchief.org; internet: www.drentsarchief.org

Groningen: Doopregisters beter toegankelijk
Tot voor kort waren van de collectie DTB-registers in de Groninger Archieven alleen de huwelijken
geklapperd, met uitzondering van de stad. Dankzij het werk van vrijwilligers komt daarin nu veran-
dering. Van een toenemend aantal kerspels worden ook de doopregisters geklapperd. Op dit moment
zijn de volgende klappers in de studiezaal beschikbaar: Adorp, Aduard, den Andel, Appingedam, Baflo
en Raskwerd, Engelbert en Schildwolde. Op korte termijn zullen daaraan worden toegevoegd: Bedum,
Beerta, Bellingeweer en Ranum, Bellingwolde, Bierum, Blijham, Boertange, Borgsweer, Breede, Haren
en Kleinemeer. Uiteindelijk zullen alle doopregisters op de computer beschikbaar komen, vergelijk-
baar met de akten van de burgerlijke stand in Genlias en Familias. Tot die tijd zullen ze als papieren
uitdraai zijn in te zien.

[Groningen, nieuwsbrief cultureel erfgoed, jg. 2, nr. 4, winter 2002, pag. 6,7]
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Streekarchief Hollands Midden te Gouda
In oktober 2002 heeft het Streekarchief Hollands Midden een belangrijke uitbreiding van haar collectie
mogen verwelkomen. Het gaat om de overdracht van het archief van de Goudse Sint-Janskerk van na de
Hervorming, dat wil zeggen de periode vanaf 1573. Tot voor kort beschikte het streekarchief alleen over
het archief van de Sint-Janskerk vóór 1573, dat in het verleden in het bezit van de stad was gekomen.
Tot voor kort verbleef het archief na 1573 in de Sint-Janskerk zelf. De totale omvang van het archief
bedraagt 75 strekkende meter en bestaat uit de volgende deelbestanden: kerkvoogdij 1572-1820, kerk-
voogdij 1820-1954, kerkenraad 1621-1950, diakonie 1624-1950, diaconessenhuis De Wijk 1897-1974.

Bovendien is de archiefbeheerder mevrouw H. A. van Dolder-de Wit bereid gevonden om mee te ver-
huizen naar het streekarchief, zodat haar enorme kennis met betrekking tot 'haar' archief niet verloren
zal gaan.

[Hollands Historisch Magazine, 8e jg., nr. 1, jan. 2003, pag. 9]

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg opent raadpleeglokaties
In de openbare bibliotheek van de gemeente Wehl is sinds september 2001 een zogenaamde raadpleeg-
lokatie van het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg ingericht. Stamboomonderzoekers kunnen
met behulp van microfiches en nadere toegangen de registers van de Burgerlijke Stand (geboorten,
huwelijken en overlijden) en het bevolkingsregister van de gemeente Wehl, voor zover openbaar,
raadplegen.

Omdat het proefjaar succesvol is verlopen en er in een duidelijke behoefte wordt voorzien, zal de
raadpleeglokatie een vaste plek in de bibliotheek krijgen. Tevens is de collectie in september 2002 uit-
gebreid met de zogenaamde gezinsbladen (samenstelling van Wehlse families van omstreeks 1650 tot
omstreeks 1820). Aan de hand van kerkelijke trouwregisters werd hiervoor de basisinformatie tot stand
gebracht. Vervolgens werden hier alle doopinschrij vingen van zowel de rooms-katholieken als gerefor-
meerden aan toegevoegd, evenals eventuele overlijdensgegevens en gegevens uit het Oud Rechterlijk
Archief (bij v. boedelscheidingen, magescheidingen, testamenten etc). Al met al een waardevolle verza-
meling die stamboomonderzoekers veel tijd kan besparen.

In november 2002 zullen ook de kadastrale leggers (vanaf 1832 tot ongeveer 1930) door middel van
microfiches raadpleegbaar zijn.

De collectie is te raadplegen tijdens de openingstijden van de bibliotheek (Kerkplein 6 te Wehl). Een
telefonische afspraak is nodig met de bibliothecaris (0314-683484) of met de archivaris (0313-481319).

Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een raadpleeglokatie in de openbare bibliotheek
van de gemeente Didam. Naar verwachting zal deze aan het eind van dit jaar [2002] in gebruik worden
genomen. Vervolgens wordt er in de gemeente Rijnwaarden een lokatie ingericht; de overige aangeslo-
ten gemeenten volgen daarna.

Er is een nieuwe website geopend www.liemersverleden.nl, waarop onder meer veel historische
informatie over de archieven in het gebied van het streekarchivariaat. Ook is hier informatie te vinden
over de archieven in de Regio Achterhoek. Naast archiefinformatie zijn er ook veel gegevens over arche-
ologie en andere zaken.

[Gelders Erfgoed, 2002-6, pag. 24,25]

ICN-informatieblad 'Het bewaren van fotografisch materiaal'
Onlangs verscheen bij het Instituut Collectie Nederland het ICN-informatieblad nummer 9: 'Het bewa-
ren van fotografisch materiaal'. ICN-onderzoekers Agnes Brokerhof en Han Neevel zijn in samenwer-
king met fotorestaurator Clara von Waldthausen en archiefrestaurator Janien Kemp verantwoordelijk
voor de inhoud. Het informatieblad bespreekt de meest voorkomende materialen in fotocollecties en
hun conserveringsproblemen en concentreert zich op het op verschillende manieren stabiel bewaren
van collecties en beschikbare verpakkingsmethodes.

De brochure kan besteld worden via de ICN-website www.icn.nl of bij het secretariaat van de afde-
ling Conserveringsonderzoek, Nel Oversteegen, (020) 305 47 71, e-mail: nel.oversteegen@icn.nl.

[Archievenblad, jg. 106, nr. 9, nov. 2002, pag. 6]
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internet nieuws
Vanaf 30 oktober [2002] is de website www.auteursrecht.nl on line. Veel archieven hebben regelmatig
op de een of andere manier met auteursrecht te maken, omdat ze teksten en afbeeldingen gebruiken.
De website is een initiatief van de Stichting Auteursrechtmanifestaties, die al sinds 1986 voor publieks-
informatie zorgt over auteursrecht en naburige rechten.

De website heeft een gedeelte met uitgebreide informatie over auteursrecht en naburige rechten.
Hier wordt soms verwezen naar specifieke wetsartikelen en de praktische toepassing hiervan. Ook
staan de belangrijkste beperkingen op het auteursrecht beschreven, beperkingen die de wetgever ten
behoeve van het algemeen maatschappelijk belang heeft vastgelegd. Zo kan eenieder die hierin geïnte-
resseerd is goed op de hoogte raken van een rechtsgebied dat ons allen dagelijks (in)direct raakt.

De Stichting Auteursrechtmanifestaties vervangt met deze informatieve, uitgebreide website haar
oude informatie. Nieuwe (wets)ontwikkelingen zullen direct leiden tot aanpassingen in de website. In
de nabije toekomst zal de website tevens uitgebreid worden met onderandere een meer wetenschap-
pelijk deel en een gedeelte voor jongeren.

[Archievenblad, jg. 106, nr. 10, dec. 2002, pag. 11]

Groningen: Archievenoverzicht op internet
Ons archievenoverzicht geeft aan, welke archiefbestanden bij ons ter inzage zijn en met welke toegan-
gen u in die bestanden kunt zoeken. Dit archievenoverzicht is nu ook via twee internetsites raadpleeg-
baar.

De site www.groningerarchief.nl is de site van de openbare overheidsarchieven in de provincie
Groningen. Daarnaast biedt www.archieven.nl een zoekmogelijkheid door de archievenoverzichten
van een aantal grote archiefdiensten in Nederland. Via deze laatste site is inmiddels ook een klein aan-
tal archiefinventarissen van de Groninger Archieven raadpleegbaar.

[Groningen, Nieuwsbrief, jg. 2, nr. 4, winter 2002, pag. 7]

Zeeland: Zeeland en de Zeeuwen, online in beeld
Het Zeeuws Archief zet digitaal zijn beste beentje voor. Het verleden is nu niet alleen in woord maar
ook in beeld online te raadplegen. Naast de database Zeeuws Archief ISIS, met vele miljoenen genea-
logische persoonsgegevens, is er nu ook de database Zeeland in Beeld, een verzameling van duizenden
Zeeuwse beelden van stads- en dorpsgezichten en portretten.

Op 26 november [2002] werd de database Zeeland in Beeld gelanceerd, en vanaf die dag zijn er 7000
beelden online te bekijken. 'En we gaan met gezwinde pas verder', vertelt Albert Meijer, hoofd archie-
ven en collecties van het Zeeuws Archief. 'Over vier jaar willen we zo'n 80.000 beelden digitaal aanbie-
den.'
Wat kan een bezoeker verwachten van Zeeland in Beeld?
'Een gebruikersvriendelijk zoekprogramma met afbeeldingen van hoge kwaliteit. Veel zorg en aan-
dacht heeft het Zeeuws Archief besteed aan het maken van de beschrijvingen. Per afbeelding is een uit-
gebreide titelbeschrijving opgenomen tezamen met trefwoorden en alle andere gegevens die bekend
zijn zoals uitgeverij, auteur, techniek en een datering. Als de datum onbekend is, geven we een periode
aan: 'niet eerder dan en niet later dan'. Dat alles maakt dat de bezoekers ook thematisch kunnen zoe-
ken. Bijvoorbeeld op 'fiets' of'straatverlichting'.'
Welke beelden zijn nu online te bekijken?

'Allereerst de portretten en personalia uit de Zelandia Illustrata (deel IV). Maar ook de 'mooiste' en oud-
ste ansichtkaarten van Walcheren - in het bijzonder van de gemeente Veere. En een selectie van nieuwe
aanwinsten uit de collectie beeld en geluid en duizenden originele foto's uit de Atlas Middelburg.'
Zijn de beelden te downloaden?
'Ja, en dan heb je een goede afbeelding om te gebruiken als studie- of naslagmateriaal. Voor een goede
reproductie kunnen bezoekers straks foto's bestellen, in de vorm van een afdruk of als een digitaal
bestand.'
Welke afbeeldingen komen er nog meer digitaal beschikbaar?
'Behalve veel meer beelden uit particuliere archieven, de complete Zelandia Illustrata, evenals de Atlas
Middelburg en de Atlas Veere.'
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Wat kunnen we voorde toekomst verwachten?
'Nu zijn er alleen afbeeldingen opgenomen die we ook echt in huis hebben. We hebben plannen om
ook collecties die wij niet bezitten online toegankelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de portret-
collectie van het Genealogisch Centrum. En er zijn natuurlijk talloze samenwerkingen mogelijk, met
instellingen die ook een beeldcollectie beheren.'
Totslot, wat wil je de bezoekers meegeven?

'Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn bij het geven van informatie bij elk beeld. Maar het
is natuurlijk goed denkbaar dat wij informatie missen of- belangrijker - onjuiste informatie geven. Ik
wil graag alle bezoekers van Zeeland in Beeld vragen om als dat het geval is online te reageren. Elke mel-
ding wordt door ons gebruikt om de database nog beter te maken. Overigens zijn we heel nieuwsgierig
naar de bevindingen van de bezoekers, dus alle reacties worden op prijs gesteld. Namens het Zeeuws
Archief, wens ik iedereen heel veel kijkplezier.'

[Zeeuws Archief Nieuws, nieuwsbrief m. 16, dec. 2002, pag. 1,2]
Zeeuws Archief, Hofplein 16, Postbus 70,4330 AB Middelburg; tel.: 0118-67.88.00; e-mail:
info@zeeuwsarchief.nl; internet: www.zeeuwsarchief.nl

Het Geheugen van Nederland: Het verleden digitaal
Nederlanders zjn erg geïnteresseerd in hun geschiedenis, zowel in de historie die geleerden belang-
rijk vinden, als in die van het dagelijks leven, de geschiedenis en cultuur van hun eigen omgeving. In
Nederland wordt dan ook heel veel uit het verleden bewaard: lepels, schilderijen, tekstjes, munten,
gebouwen, film, geluid enzovoort enzovoort. Helaas voor het publiek komen uit de magazijnen en
archiefkasten meestal alleen de topstukken tevoorschijn. Het Geheugen van Nederland biedt daarom
een digitaal magazijn. Daar kan iedereen in rondneuzen, wanneer en waar hij maar wil en zonder dat
de voorwerpen zelf eronder lijden. Met een belangrijke bijdrage van het Ministerie van OCenW pre-
senteert de KB in Het Geheugen van Nederland zo'n 40 gedigitaliseerde collecties van verschillende
culturele instellingen. Binnenkort op internet:
www.geheugenvannederland.nl.

[Koninklijke Bibliotheek: KB.nl, archiefnieuws nr. 4, dec. 2002, pag. 4]

De redactie stelt het zeer op prijs
als u op de één of andere manier

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
Ch. de Bruijn en A. Drumont, De familie Drumont, ruim vier eeuwen familiegeschiedenis, Schoorl 2002,142
pag., ill., index, ISBN 90-6455-394-7.

Van stamouders Anthoine Dereumont en Margeuritte Monscourt, die rond 1592 trouwden, tot he-
den geeft dertien generaties. In de loop der tijden trok men van Valenciennes via Antwerpen naar De
Klinge. Het boek begint met een beschrijving van deze plaatsen in de periode dat de familie er woonde
en vervolgt dan met transcripties van veel oude akten waarin familieleden voorkomen. Daarna volgt de
eigenlijke genealogie. Het geheel is prettig geschreven, biedt veel details en een overzichtelijk schema
van het familieverband.

SJ. Vermeulen-Brauckman, DeBrauckmannen, Amsterdam 2002,118 pag, ill., index.
Na eerder al gepubliceerd te hebben over de Vermeulens beschrijft de auteur nu, ten behoeve van

haar kinderen en kleinkinderen aan wie zij het boek ook opdraagt, de familie Brauckman. De titels
suggereren genealogieën, maar het gaat om aangeklede kwartierstaten. Volgens de telling zijn de
kinderen van de auteur generatie I en is zijzelf nummer II.3 en probant. De gezinnen worden volledig
uitgewerkt en de 'droge' gegevens zo veel mogelijk omringd door verhalende tekst. Een genealogie
Brauckman ontbreekt echter niet geheel: aan het eind komt een lijst met alle afstammelingen van Jan
Dirk Brauckman, in de kwartierstaat nummer 12 en grootvader van de auteur. Met de lege bladzijden
voor aantekeningen (bij toekomstige familieuitbreiding) is het een echt familieboek geworden.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
F. van den Hoven, H. van Embden, N. Jongerius, Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard,
Leerdam 2002,288 pag., ill., index, ISBN 90-803027-5-9, € 19,95.

Redacteur Van den Hoven vervolgt met dit tweede deel van de serie 'Op ontdekkingstocht door...'
de uitstekend begonnen reeks topografische, cultuurhistorische en recreatieve handboeken voor
streekbewoners en toeristen. Evenals het reeds eerder besproken deel over West-Brabant geeft ook dit
boek een veelzijdige en grondige beschrijving van het gebied. Na een inleiding over de Krimpener- en
Lopikerwaard als geheel komen, per gemeente gerangschikt, alle steden, dorpen en buurtschappen
aan bod, waarbij aspecten belicht worden als naamsverklaring, ligging, geschiedenis, bezienswaardig-
heden, natuur en recreatie, evenementen, openbaar vervoer en bedrijven. Het boek bevat een bronnen-
overzicht, is fraai geïllustreerd met (19de eeuwse) plattegronden en oude en nieuwe foto's, en is goed
toegankelijk gemaakt via indexen op locatie en op onderwerp.

ABB

AANWINSTEN

H. Ehrhardt, Kroniek van hetgeshchtBennekers. Eerste actualisering, Leeuwarden 2001, ongep.
J. Goodijk, Een schipbreuk in ï/sóteRoptazijl, Bussum 2002,11 pp.
J. Goodijk, Familieverhaaln uitBarradeel, Bussum 2001,25 pp. (betreft de familie He(e)remiet).
J.J. Minderman, FamilieregisterNagell en H, z.pl., z.j.
J.J. Minderman, Stamboom Minderman, z.pl., z.j.
S. Parma, Jongma en Goslinga in the USA, Hilversum 2002.
W.A.C. Pronk en S.E. Pronk Czn,Deraadselachtige verdwijningvan MachielPronk (1849-1888), Rijswijk 2001.
H. Voges, Venemans 1902-2002, Winterswijk 2002.
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst
Bestellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan
beperkingen onderhevig zij n. Periodieken worden niet uitgeleend.

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. =
correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang,
kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Alledaagse Dingen, jg. 8, nr. 3, sept. 2002. Aandacht voor amateurfotografie; Het belang van het bewa-
ren van amateur-foto's; Een beeld van de amateurfotograaf; Het fotoalbum als historische bron; Het
belang van familiefoto's; Foto's en auteursrecht; Nederland trouwt! [tentoonstelling in het Nationaal
Rijtuigmuseum]; Henri Berssenbrugge [geb. Rotterdam 1873, overl. Coirle 1959, fotograaf]; Funeraire
cultuur in Nederland.

Idem, nr. 4, dec. 2002. Hierin o.a. Kunstnijverheid in het Fries Museum; Oude (land)kaarten: decora-
tie of toch meer dan dat?; De musealisering van de Nederlandse volksdans.

Amstel Mare.jg. 13, nr. 3, sept. 2002. P. van Schaik: De achterkant van een oorlog [1672]; Idem: Hendrik
van den Berg (1853-1925); Kermis in de negentiende eeuw; Een vroeg geval van joyriding [met paard en
sjees van Willem Zagt, opzichter in de Bovenkerkerpolder, ca. 1790].

Idem, nr. 4, dec. 2002. P. Hoogers: Het (gebruiks)glas uit de beginjaren van Het Kalfje; P. van Schaik:
De stoffelijke kant van geloven. De Hervormde Gemeente in de eerste helft van de 19de eeuw; Idem:
Steekpenningen [Dirk van der Hoogh en turfmakers; 1719]. Nieuwsbrief, sept. 2002; dec. 2002.

Archievenblad. jg. 106, nr. 9, nov. 2002. Archiefkaart.nl. De bezoekerspas voor alle archieven?;
Juridische zaken. R. Dingemans: Archief en recht - recht en archief [impressie van een symposium]; E.
Ketelaar. Archief en recht na 35 jaar.

Idem, nr. 10, dec. 2002. Advies Raad voor Cultuur over Nationaal Archief: Streven naar meer
publiek mag kerntaken niet aantasten; Teksten van diverse lezingen, uitgesproken t.g.v. het sym-
posium Archief en recht - recht en archief op 3 okt. 2002, o.a.: W. Heemskerk: Archieven en diefstal
[bewijslast, heterdaad]; F. Keverling Buisman: Enkele dilemma's voor de archivaris [archiefregelingen
m.b.t. openbaarheid en toegankelijkheid (beperking of juist niet)]; CA. Noordam: De archivaris en de
(Archief)wet; Voorts: K. de Waard: Catalogus van het Flevolandse erfgoed op internet. Flevoland Boven
Water [www.flevolandbovenwater.nl]; D. Webbink/T. Dijksterhuis: Deventer digitaliseert cultuurhisto-
rische collecties [www.deventergeschiedenis.nl; www.overijsselinkaart.nl; www.deventerinbeeld.nl;
www.sabdeventer.nl; oude Overijsselse kinderboeken, Deventer Dagblad].

Caert-Thresoor. 21e jg. (2002), nr. 4. ]. Augusteijn: Les délices des Pays-Bas [bespreking van de acht ver-
schillende drukken, die er van dit boek verschenen 1697-1786]; H. Versfeit: De Franse kaarten van Noord-
Nederland (1811-1813). Caert-Thresoor, Register op de jaargangen 1 -120 (1982-2001).

Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 8 (2002) -1. Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd [gids 1794-
1814]; Interview. De man achter ISIS [Hans van der Zanden]; Streekarchief Langs Aa en Dommel:
Politiearchieven over de regio.

Drents Archief. Nieuwsbrief, winter 2002/2003. Drentse encyclopedie. Erfgoedinstellingen werken aan
cadeau voor jarige provincie [het moet een naslagwerk worden met een breed scala aan onderwerpen,
zoals zaken en personen die voor Drenthe van belang geweest zijn, topografie en geschiedenis]; Archief
warenhuis Vanderveen. Het belang van bedrijfsarchieven [Antje van der Veen-Oldenburger begon in
1897 alle voor de winkel en handel belangrijke gebeurtenissen te documenteren in een plakboek].

280 Gens Nostra 58 (2003)



Genealogie zonder grenzen, nr. 56, dec. 2002. Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [1742-43];
Verv. Registers van familiearchieven RA Hasselt; Verv. Beerdigungen der Lutheraner und Calviner auf
dem katholischen Friedhof Stolberg zwischen 1669 und 1687; Verv. Personen uit de Euregio die voor-
komen in de bevolkingsregisters van Hasselt - Ao. 1848; Antw. o.a. Loison.

GensData. 19e jg., nr. 6, nov.-dec. zoo2.J.Dekkers: Digitaalfotoalbum;J.Defcfcers/JW.Kofen: Kanttekeningen
bij gebruik van GensDataPro; A. Biesbroek: Problemen bij toetsenbord van laptop met een 6-tal toetsen
onder DOS-toepassing; JW. Koten: Overzicht van Duitstalige software.

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland), jg. 28, nr. 4, nov. 2002. B. Kossmann:
SEEGERS ... Sager, Seggers, Seges, Segers, Segbers, Seigers, Seiger, Zeiger... SEEGERS [verslag van de
zoektocht naar deze katholieke familie S. te Burgsteinfurt e.o., Ibbenbüren en Riesenbeck; met een
intermezzo te Ferwerd (Friesland); met Bleke en Laumann (oorspr. Lau/Laue)]; D. Rackwitsz: Rackwitz
in Duisburg (circa 1715-1720); E. Thörig: Van Möller/Müller naar Westerkamp [verschillende versies in
de familie ter verklaring van de naamswisseling]; W.J. Steen: Ben ik wel van Steen? [vastloper: Barent
Barentsz Steen, van 'Oostijne', tr. Ter Aar 1760 Anna Grietta Steengraft, van Ibbenbüren]; D. Paetzel-
Veenstra: Wie is Maria Anna/Agnes Flam? [tr. Maastricht 1788 Jean Ie Blan; dochter Maria Sybilla werd
gedoopt te Eschweiler 1791]; P.A.A. Klok: Waar werd Hendrik Johan Ochtman gedoopt? [tr. Dreischor
1781 Clara de Blok]; Een Württemberger uit Oude Tonge [Frederik Hout, tr. Oude Tonge 1775 Lena
Breesnee]; F.D. Gunning: Gunning, Gönning en Gunning [Barend Günningh, ged. Rheda 1733]; A.M.
Schönwetter. De sleutel is de peter en de meter [te Brachelen, ter hoogte van Sittard; èn met behulp
van een reconstructie van de plaatselijke bevolking in de 17e eeuw]; Vergeefse archievenjacht naar
Wilhelm Oer [tr. Warendorf 1776 Anna Sophia Hollensett]; Waar komt Adam Schomper vandaan? [otr.
Amsterdam 1775 Maria Hoons; Beuern gemeente Buseck/Giessen]; R. Winkelhorst: De Winckelhorsten
uit Vreden [18e eeuw]; D. Paetzel-Veenstra: Der Schein was maar schijn [betreft afschrift geboorte-
akte van Johan Friderich Witt (tr. Oude Pekela 1839 Karsijna Everts Korvinga)]; Van/von de Langen uit
Adelsebsen bij Göttingen? [Zacharias de Langen, zwaardveger te Rotterdam, tr. Den Haag 1694 Dina
Verschragen]; Twaalf geboden voor de genealoog.

GM kwadraat (Federatie Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht), nr. 3, winter 2002. M. Heurneman:
Kanunniken en krakers. Uit de historie van de Herenstraat [nrs. 26 en 28]; B. van Santen: De naoor-
logse wijk. Verleden, heden en toekomst; M. Heurneman: Tussen archief en keukentafel. Onderzoek
naar de Utrechtse wijken; N. Stoppelenburg/K, van Vliet. Hernhutters ['het archief van de Evangelische
Broedergemeente is één van de belangrijkste kerkelijke archieven binnen Het Utrechts Archief.
Onlangs verscheen de nieuwe inventaris van het archief van de predikant en de oudstenraad.
Tegelijkertijd werd de beschrijving van de bibliotheek van de Evangelische Broedergemeente afge-
rond']; P. Vesters: Historische boerderijen. Vernieuwing of vernieling?; E. Maas/}. Vroemen: Hendrien van
Beek-Tieland: 'Alles heefteen band naar het nu' [interview].

De Indische Navorscher. jg. 15 (2002), nr. 4. A.A. Lutter: Gaerste [familie, afk. van Leipzig, via
Amsterdam naar Curacao; i8e-2oe eeuw]; Aanvullingen en verbeteringen op eerder verschenen publi-
caties; P.A. Christiaans: Reconstructie van de huwelijksregisters van de residentie Bantam [1818-1942].
Huwelijksregister Rangkasbitoeng (afd. Lebak, Bantam) 1938; Verv. Indische fiches [Aukal t/m Aveling;
met o.a. Aukes(ma), Auliveld, Aussems, Austerman(n), Authier, Avé].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 52e jg., nr. 10, okt. 2002. Begraafplaatsen en grafstenen in de regio (2);
Een familie-drama [Clasina van Loon en haar verdronken kleinkind Elisabeth van Halder; 1841]; B.
Meys: Genealogie van Aelbertus Willemsz van Halderen [1750 Nieuwkuijk 1817; tr. (2) 1800 Clasina van
Loon; fragment Van Halder(en)]; Elshout in oude krantenberichten [1914-21]. Plekbord (Med.), 23e jg.,
no. 5, okt. 2002.

Idem, nr. 11, nov. 2002. Een overjarig 'wordt vervolgd' voor pastoor Breugelmans [het eerste deel van
herinneringen van Piet van Oijen, Vlijmens kolenhandelaar (1882-1962) werd in 1956 gepubliceerd; hier
alsnog het tweede deel].

Idem, nr. 12, dec. 2002. P.C. dejongh: Het Breugelhuis te Elshout [woning van burgemeester Cornelis
van Breugel (1861-1916); fragment Van Breugel; i8e-begin 20e eeuw].
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De Nederlandsche Leeuw, jg. CXIX, No. 9-10, sept.-okt. 2002. P.C.J. van derKrogt: Genealogie van het
geslacht Van Kempen (Brest van Kempen) [o.a. te Schoonhoven, Breda, Amsterdam, in Ned.-Indië]; G. N.
Westerouen van Meeteren (t): Onverwacht gekregen en ook niet verkregen pauselijke adeldom; O. Schutte:
Het Zwolse muntmeestersgeslacht Jellen [eind i6e-i8e eeuw); Familieaantekeningen van Arent van der
Goes (1582-1674). Aantekeningen betreffende Filips van der Goes (1578-1628) en zijn familie.

Een nieuwe Chronvke (Graft - De Rijp - Schermerhorn), jg. 19, nr. 4, dec. 2002. De reformatie in het
kort [samenvatting van een lezing door prof.dr. A. Blaauw over de doopsgezinden in Noordeind]; P.J.
hommer: Blijde Tonen [Hemonyklok 1667 in de toren van een ïge-eeuwse RK-kerk van De Rijp]; J-
Blaauw: Waarmee verdienden de Rijpers in 1832 de kost [per straat: naam, beroep, soort pand, kadaster-
en huisnummer]; Foto's uit West-Graftdijk.

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus). 10e jg., nr. 6, nov.-dec. 2002. Verv. De krant als genealogische
bron (3); C. Speek: Het echtreglement voor de Generaliteit van 1656 [gehele bewerkte tekst]; Beroepen
van toen (maaier - mattenbreier); H.K. Nagtegaal/]. Nagtegaal: Stamreeks Nagtegaal [oudst bekende:
Hermann Nachtigall, ca. 1637-1727, tr. Hellena NN; te Beeck bij Duisburg, Zuilen],

Oud Hoorn (www.verenigingoudhoorn.nl), 24e jg., nr. 3, sept. 2002. Oud-voorzitters van de vereni-
ging [John E. de Visser (85 jaar), Harry C. van Scherpenberg (geb. Nijmegen 1925)]; De bestuursleden
van Oud-Hoorn (11). Adriaan Brouwer (1917-1921) [geb. Hoorn 1856; exm. Van Brink]; De VOC en de
Noordsche Compagnie. Dit gebeurde er ook in die dagen [een overwintering op Spitsbergen in 1633/34,
die slecht afliep]; F. Uiterwijk: J. van Reijendam Czn. Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905.

Idem, nr. 4, dec. 2002. L. Hoogeveen: Prins Claus in Hoorn; De lijdensweg van een monument [Oude
Doelenkade 27; gebouwd in 1903/04]; Dirk Breebaart (1905-2002); Jaap Schaper [ontving Oud Hoorn
onderscheiding]; F. Zack: De bestuursleden van Oud Hoorn (12). Gerhard Heinrich Liickens (1917-1942)
[geb. Hoorn 1882; zijn ouders waren afk. van Oldenburg; tr. 1907 Sophia Jonkman].

Oud-Utrecht. 75e jg., nr. 7, dec. 2002. Cultureel Erfgoed. Beleidsvisie Singelgebied [met losse bijlage];
Stichts Asyl voor Dieren 100 jaar [de oprichting was een initiatief van negen dames]; Het landhuis
Molenbosch van J.D. Zocher jr. (1791-1870) exact gedateerd [Johannes Bernardus Stoop (1781-1856),
wonende te Amsterdam, kocht in 1835 een perceel bos, Het Molenbosch; nieuw licht op de bouwge-
schiedenis door zijn brieven aan zijn dochter Anni (gehuwd met De Beaufort); 1850]; Verv. Utrechtse
gevangenissen; De sloop van de Stevensfundatie [herinneringen van Machteld Versnel-Schmitz].

Oud-Wageningen. 30e jg., nr. 4, nov. 2002. H.C. Wildeman-van Schijndel: Naamsverandering [1854 ver-
zoekscrift van Johannes Marinus Grailet (geb. 1813) tot verbetering van zijn verbasterde achternaam
Grele in Grailet]; R. Meijerink: Een oud boek van ontfangst en uijtgaaff [resolutieboek van de Burger of
St. Antonie schutterye en Broederschap, 1613-1727, teruggevonden in Düsseldorf]; A.C. Zeven: 'Dejeuné'
aan haare hoogheden Willem V, prins van Oranje en prinses Wilhelmina van Pruisen [1788].

PRO-GEN-eralia. jg. 8, nr. 3, sept. 2002. J. Mulderij: PRO-GEN overzetten naar uw nieuwe PC; R. enj.
Apperloo: Een familie cd-rom; R. Fransen: 'Stap voor stap', kwartiernummers in het codeveld plaatsen.

Idem, nr. 4, dec. 2002. Commissie PRO-GEN-eratie [contactdienst]; F. Manche: (Nog) meer genealogi-
sche aandacht voor de moeder [moederreeksen]; J. Mulderij: Tekstuitvoer naar eigen wensen instellen;
W. Nelis: Normaliseer namen; Addendum 2: Koppelen van foto's, geluiden en films via Windows.

Het Schokker Erf, nr. 51, sept. 2002. Verv. Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst. De peri-
ode van augustus 1828 tot juli 1831 (deel 4) [o.a. strandvonderij, openbare secreten; met genealogische
notities]; B. Klappe: Hoe in 1812 het collectegeld op Emmeloord verdeeld werd [o.a. aan de weeskinderen
van Kobes Ruiten en Jan Tromp, en de matrozen Jacob Pieters Sul, Albert Cobessen Kok, Albert Peters
de Vries]; Jantje Klappe was getuige van mishandeling [van zijn vriendje Jan de Munnik (geb. 1844);
1854]; De fotogalerij [Jan Been (1852-1936), Jacobus Mastenbroek (1840-1928) en zijn tweede vrouw
Jantien Brul (1845-1928)]; W. Veer. Schokker matrozen en smokkelaars [o.a. Van Emmeloord, Diender,
Klappe, Koot, Koek]; Lourens Diender schoot vrouw in hand [vrouw Ruitenberg; 1857]. Idem, nr. 51a,
nov. 2002 [verenigingsmededelingen].
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De Sneuper (Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum; sneuper@angelfire.com), nr. 64, 16e
jg., nr. 3, sept. 2002. Verv. Afstammingsreeks Van Driesum [o.a. Van der Staal, De Hoop, Vriesema,
Ringersma, Zuiderbaan]; G. Helder. Afstammingsreeks Keegstra/Keekstra [oudst bekende: Hessel
Gerrits Keegstra, tr. 1660 Antje Metskes]; H. Goslings: Jan Goslings (1698-1771), schoolmeester en
dorpsrechter van Ee; Beschrijving van de foto's; Verv. Dokkumer Gilden. Het Bierbrouwersgilde; H.
Hietkamp: Verhaal van de (on)rechtvaardige rentmeester [Ritske Hoornsma, 1787]; Verv. 'De midden-
stand' van Dokkum eind 19e eeuw.

Idem, nr. 65, 16e jg., nr. 4, dec. 2002. Verv. Afstammingsreeks Van Driesum, nakomelingen van
Renger Meints en Haukjen Sybes [De Hoop, Ferwerda, Vriesema, Veenstra, Hoekstra, De Jong,
Damstra, Van der Schaaf, Van Straten, Zuiderbaan, Sleiver, Pijper, Geertsma, Postma, Visser]; G. Helder.
Afstammingsreeks Kingma [nageslacht van Gerrit Arjens, tr. Anjum 1728 Aaltje Eelzes]; G.M. Procee-
Lammens: Kwartierstaat Odinga-Kalsbeek [Jan Doekes Odinga tr. Leeuwarderadeel 1906 Willemke
Kalsbeek; —, Musch, —, Jager (te Warga); eigenlijk de stamreeks (van) Calsbeek, 17e eeuw te Sneek];
Beschrijving van de foto's [o.a. molen De Hond te Paesens, Bauke de Jong, gemeentereiniger, win-
kel DJ. Buwalda, Alle Klaver (geb. 1900), De Dijk (bewoners)]; De Dokkumer Gilden, deel 3. Het
Grootschippersgilde. Schoenmakersgilde; H. Hietkamp: Een niet bewezen kindermoord in Engwierum;
H. Zijlstra: Was Jeronimus Cornelisz, onderkoopman van het VOCschip Batavia, een Fries?

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel. jg. 18, nr. 3, sept. 2002. M. van Dijk: Concordia
[boerderij aan de Holendrechterweg; Elisabeth Leijdack weduwe Matthias de Schepper verkocht in
1729 huizing met plantagie aan Paulus Fr. Chiot; huurder was Marten Drost; o.a. Van der Houw (1754),
Bisard (1769), Ris (1777), Van der Ee (1791-1809)].

Idem, nr. 4, dec. 2002. R. Pos-Grimme: Meester Jannis Elfrink [1919/39 hoofd van de Protestants-
Christelijke School, tevoren werkzaam in Eindhoven, gehuwd met de zuster van ds. Aalbers, predi-
kant te Ouderkerk]; M. van Dijk: Bakkerij Dorpsstraat 15 [(De) Vlieger, Annetie Elbert Post x Hendrik
Hendriks Schouten (1725 voor de helft), Jannetje Verbendt weduwe Jan Roothaar (1766 de andere helft),
Jacob Roothaar (1785 eigenaar, toen al een broodbakkerij; bakkers: Claas Hattinga, Jacob Wasmoeth
(tr.i. 1786 Cornelia van Paddenburg), Carel Roos, Hendrik Wasmoeth (tr. ca. 1814 Lijsje de Liefde), Gerrit
Sprokkereef (1852), Johannes Meijers (1896-1910), Jan J. Koolhaas (1910; overl. 1963)].

'De Stamboom' (Sliedrecht - Alblasserwaard), jg. 4, no. 3, sept. [2002]. Het ontstaan van de naam
Bot [Gijsbert Rochusse kocht in 1689 een 'weer lants met huysinge ... van outs genaemt het Botje'];
Verwantschap Neeltje Bot (9) en Pieter Bot (11) vermeld in 'De Stamboom', juni 2002 [Neeltje (1752-1818,
achterkleindochter van Pieter Gijsberts Both (tr. Marijgje Nederlof), broer van Gerrit Gijsberts Both (tr.
Geertruij Nederlof), vader van Pieter (1707-1775)].

Idem, jg. 4, no. 4, dec. 2002. Wist U? [dat één van de eerste KLM-piloten in 1892 in Sliedrecht werd ge-
boren: Gerrit Johannes Geysendorffer (exm. Van Karnebeek); verongelukte Kopenhagen 1947]; Stamlijn
De Bruin [oudst bekende: Aart Maartens de Bruijn tr. Molenaarsgraaf 1775 Geertjen Gelofs Kooyman];
Nogmaals De Bot; Cornelis Evenbleij, 1675-1744; Het orgel van de Hervomde kerk te Sliedrecht 150 jaar
[met: 'namen dergenen die het silveren doopbeken ten geschenke gegeven hebben', 1852].

Streekarchief Eiland ITsselmonde. Nieuwsbrief, 20e jg., nr. 2, zomer 2002. De weg van Rotterdam naar
zee. Idem, nr. 3, herfst 2002. De naam is Kuiper...! [1818 verklaring t.b.v. Cornelis Groenewegen, dat de
naam van zijn moeder niet Kuip luidt, maar (Neeltje) Kuiper]; Politionele aktie's.

Tussen Vecht en Eem. 20e jg., nr. 4, dec. 2002. M. de Vries: 'Als eene schimme van weleer'. Kasteel
Sypesteyn, trouw aan de historie [de bouwplannen van jhr. Van Sypesteyn begin 20e eeuw leidden tot
een historiserende reconstructie van een laatmiddeleeuws kasteel te Nieuw- Loosdrecht]; Y. van den
Akker. Een onverwachte invasie. Drie Gooise dorpen vingen in de Meidagen 1940 de Baarnse bevolking
op; I. Laarakkers: Interview met mevrouw Els Scheltema-Vriesendorp.

Uit Eijsdens Verleden, nr. 91-92, okt. 2002. Oost-Maarland zingt! [zangkoor opgericht ca. 1900]. Kroniek
van het Kerkelijk Zangkoor Sint Joseph Oost-Maarland [met ledenlijst 1927; lijsten van bestuursleden,
leden (in 2002), organisten en directeuren; en vele foto's].
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Idem, nr. 93, dec. 2002. W.Jeukens: Brief van mère Théodora Hélène [Marie Helene Josephina Pijls,
1879-1956; schreef in 1940 aan LibertineTans]; Moordkruis OosterwegHeugem. Eeuwenoud wegkruis
in ere hersteld [slachtoffers van een moord in 1814: Jeukens, Houbiers, Lucassen]; Monumenten [met
oude en nieuwe foto's]; A.M.G.G. Stroom: Trouwen met de handschoen in Eijsden [Anna Mertens en Jan
Nolens; 1866].

Van 't Erf van Ermel. nr. 31, nov. 2002. Ermelose cementfabfiek van E. Knevel [1865-1949]; Ermelo
anno 1941/42 (XI); Verv. Duitse troepen in Ermelo en Harderwijk op 14 en 15 mei 1940; De Historische
Diedenweg (II); Boerderijen in en om Ermelo. De Rode Schuur [Koning, Bosch].

Van Zeeuwse Stam, nr. 119, dec. 2002. P.J. Kole: Het geslacht Kole [drie fragmenten: Cole te Goedereede
(17e eeuw), Cole te Scherpenisse (17e eeuw) en Coole/Kole te Wemeldinge (i7e-i9e eeuw; oudst bekende:
Cornelis Marinus Coole, overl. na 1627, tr. Neelken Jacobs)]; P.F. Poortvlief. Zeeuwen in Slavernij te
Algiers in 1661 [55 personen met bijzonderheden); M.J. Karman: Stamreeks Labruyere [te Aardenburg,
Ritthem, Domburg; i7e-begin 20e eeuw]; Verv. Geslacht De Nooijer; Antw. o.a. Goetheer; Reacties Van
Oeverenenjeras.

Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loenen), nr. 17, okt. 2002. Speciaal nummer t.g.v. honderd
jaar kruiswerk (1902). A. Schras/H. de Haan: Honderd jaar zusterwerk in Loenen [ontwikkeling van de
gezondheidszorg aan de hand van o.a. notulen, jaarverslagen en correspondentie; eerste wijkzuster
(1902) in Loenen was Jantje Enting]. Nieuwsbrief, aug./sept. en nov. 2002.

Veluwse Geslachten, jg. 27 (2002), nr. 5. Tips voor de beginners onder ons (deel 5) [loopbaangegevens
van militairen en burgers, die ontslagen zijn bij Defensie; adres: Ministerie van Defensie, Bureau RIOP,
Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade]; Verv. Kwst. Isfordink [met o.a. Van den Belt, Kophof, Hafkamp,
IJsseldijk]; Aanv. Genealogie Hissink; G. Kouwenhoven: Parenteel Hendrik Mannes, commentaar;
Aanv. Brinkhorst; Jan Elis Klomp [1866-1944]; H.F. Blankenspoor. Kwartierstaat Heintje Carelina
Kersten [geb. Eerbeek/Brummen 1930, tr. Brummen 1952 Hendrik Floris Blankenspoor; —, Eekhof,
Klein Gotink, Gotink; met o.a. Pannekoek]; Idem: Kwartierstaat Hendrik Floris Blankenspoor [geb.
Laag Soeren 1925; —, Thomassen (o.a. te Dieren), Van Velsen (te Amsterdam), Zweers (te Rheden)];
W.Th.M. Dirksen-Roelofs: Zes generaties timmerman [familie Roelofs o.a. te Nijbroek, Olst, Oene; 19e-
20e eeuw]; B. Kleuver/T. Weevers: Cluver - Kluver - Cluger - Kruver - Knuver - Kleuver - Klover [afk.
uit Munsterland; te Nijkerk, Amersfoort, Maasland; i8e-2oe eeuw]; Corr./aanv. Kwst. Van Hartskamp
[Koenen te Bredevoort]; C.B. van derBurch: Kwartierstaat Geesje Pothoff [1841 Amsterdam 1888, tr. ald.
1865 Willem Cornelis van der Burch; Pothoff (na kwartier 4 niet verder uitgewerkt), Adiks, Schouten (te
Veenendaal), Bloemink]; Aanv. Kwst. Schaake; Antw. o.a. Kelderman, Van Vrekenhorst.

Idem. Extra uitgave. B. van de Pol (i.s.m. B. Veenbrink, tj: Genealogie Veenbrink [oudst bekenden: Jan
Arissen Veenbrink tr. Bennekom 1681 Hermintie Willems en Hendrik Adriaansz (Veenbrink) van wie
drie kinderen bekend zijn, geboren circa 1670/80, mogelijk te Ede].

Vrienden van het Gooi (Vereniging van Vrienden van het Gooi; secr.: drs. J. L. Volkers, Van der Helstlaan
2,1412 HK Naarden), 2002, nr. 1. D.A. Jonkers: Werkers in het groen. De agrariër [in gesprek met Bart van
Dijk te Naarden]. Idem. 2002, nr. 2. Idem. 2002, nr. 3. D.A. Jonkers: Werkers in het groen. De hovenier
[Harry de Rooy (42 jaar)]; E. van Wijland/F. van Norren: Wandelgebied de Boomberg: het eerste openbare
groen van Hilversum [de activiteiten van de Hilversumse kunstschilder Jan van Ravenswaay (1789-
1865) leidden tot beplanting van de boomloze engen]. Idem. 2002, nr. 4. Werkers in het groen. De mol-
lenvanger [Bep Post (74 jaar) uit Eemnes]; Blaricummermeent verdwijnt.

Waardeel. jg. 22, nr. 4-2002. M. de Fockert: Smaak in Drenthe. Boedelbeschrijving als historische
bron [ïge-eeuwse boedels: 1861 van Hebbeltje/Egberta Jans Hoving, vrouw van Lucas Polling; 1893
van Gerard Fokko Servatius]; E. Brink: Tropenjaren. Hendrik Jan Oosting, indoloog te Assen [(exm.
Rhijnvisa Feith), vertrok in 1865 als drieëntwintigjarige naar Batavia; samensteller van een Soendasch-
Nederduits woordenboek]; Oosterhesselen 1745-1834. Een zanddorp nader onderzocht.
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Werinon (Hist. Kring Nederhorst den Berg), nr. 47, jg. 12, sept. 2002. Van de kaart [stoomwasserij
'Nederhorst' in 1930; Struik, Snel]; J. Baar. Vijftig jaar terug. Herfst in Nederhorst den Berg. Een verhaal
uit 1952 [Jan Slump, tuinman van het kasteel vanaf 1929; Krijn Hoetmar (1872-1962)]; G. Baar. 1954 ...
terugblik van een elfjarige.

Idem, nr. 48, dec. 2002. E.N.G. van Damme: 'De Laars', een i7e-eeuws huis aan de Voorstraat in
Nederhorst den Berg (Jan Claesz Droge verkocht het huis in 1668 aan Joost Cossen, beiden beschuitbak-
ker; Pieter Meester (1736/41), Jan Schottelink (1780), familie Schultz, smederij 1920/29]; M. Klarenbeek:
De witwasserijen in Nederhorst den Berg tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.

Westfriese families. 43e jg., nr. 4, dec. 2002. T.T. deBoer. Bericht uit de knollentuin [genealogie Knol; 17e-
20e eeuw; de eerste generaties waren doopsgezind; te Twisk, Abbekerk, Berkhout, Scharwoude enz.].

Westerwolde. jg. 23, nr. 4, dec. 2002. De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (V); H.J. Versfeit: De
Hottinger-kaarten van Westerwolde (i788-i792);J.S.A. Huizing: Veldnamen in Vriescheloo. De eigenaren
van het Uileholt [Simens, Sijms, Hilveringh, Buir, Hommerikhuizen]; Kwartierstaat (6 gen.) Frederik
Age Bergman [geb. Ter Apel 1960; Bergman (te Winschoten), Wielinga (te Harlingen), Kloosterman (afk.
van Warfstermolen), Van Klinken].

Zeeuwse familiepraet, 17e jg., nr. 2, dec. 2002. Verv. Levendale pakt uit [o.a. Schoudee, Waijtak,
Smallegange, windmolen 'De Treurniet']; Genealogische aantekeningen 4 [Andries de Die (ca.1761-
1834); Een jongere tak van de familie van Grijpskerke (Neelken Jacobs tr. (1) 1596 Leunis Janssen, tr. (2)
Pauwels Marijnis - en hun kinderen)]. Zeeuws Archief Nieuws, nieuwsbrief nr. 16, dec. 2002.

Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief, nr. 3, dec. 2002. Special: Verdronken dorpen in Zeeland [met naamlijst
en kaartje]; Vloeden, perioden, regio's; Groef Moggershil zijn eigen graf?; Helemaal of een beetje ver-
dwenen.

Zicht op Haringkarspel, nr. 22, 11e jg., dec. 2002. De heerlijkheid Harenkarspel met de 'heer van
Haringcarspel' [verkoop door ir. Dirk Dam aan C.H.A. Keesom; 2002]; Het wel en wee van de midden-
stand van Warmenhuizen vanaf de oprichting van de middenstandsvereniging de Hanze in 1919 tot de
dag van vandaag; Rabobank Harenkarspel viert op 18 december 2002 haar honderdjarig bestaan; De
Loonploeger; De beginfase van zaadhandel gebroeders Broersen te Tuitjenhorn; De families Hilles, De
Geus en Tol. Drie verwante korenmolenaars-geslachten uit Sint Maarten, De Zijpe en Warmenhuizen.

Zijper Historie Bladen. 20e jg., nr. 4, dec. 2002. W. Siewertsen: De Hondsbossche voor gevorderden [wel
of geen bos met bomen geweest?; hoeveel Petten's waren er?]; P.T. Klant. Bittere armoede ... (in Petten
1886) [Jan Vriesman]; Verv. De Kop in kaart (afl. 2). Jan van Scorel (1495-1562); H. van Loo: Waar of niet
waar? De schipbreukelingen van 1733 op het strand van Petten [n.a.v. het boek van Jacobus Loveringh,
1733]; Het huis 'De Viersprong' of 'het huis met de twee gezichten' [te Burgervlotbrug; 1818 verkoper:
Jan Hillebrants Tol, koper: Ferdinand Lindeman]; Het kerkje van Petten; 100 Jaar geleden.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 36, 10e jg., dec. 2002-4. A.J. van Bremen: Kwartierstaat van ter Schegget,
Hendrika Grada [geb. Lochem 1904, tr. ald. 1926 Reinard Pieter van Bremen; —, Huurnink, Nijenhuis
(te Laren/G), Nijhof (idem)].
Apeldoorn e.o., 2002, no. 4. G. Grevers-Lieth: Op zoek naar onze Schotse voorouders [verslag van een
lezing]; C. van Esch: Genealogie en astrologie [idem]; Oude briefhoofden 4; Armoede troef bij Wiebe
Dekker, winkelier in Hoenderloo [1869].
Aqua Vitz (Betuwe), 6e jg. (2003), nr. ï.J.J.A. Buylinckx: Een doop- en trouwregister van Johannes Ooms
[1649-1681; pater Franciscaan]; R.H.C, van Maanen: Verklaringen van visitaties van lijken verricht door
de ambtschirurgijns van Beesd 1744-1806; C.P.H.Soetens: Vernoemingen binnen de familie Soetens [de
voornaam Coenraad uit de familie Van Ommeren]; Johanna van Torenburg [begr. Culemborg 1798,
tr. Gerardus van de Griend]; Gevonden de drenkeling Jan Willem Jakobus Bliets in 1894; R. ten Ham:
Antonius Busch [geb. Nijmegen 1817, overl. Amsterdam 1896, tr. (1) Lienden 1841 Sophia M. Bender; elf
kinderen geboren te Lienden]; B.H. Kiep: Fragmentgenealogie Kiep [te Asperen; I7e-i8e eeuw].

Gens Nostra 58 (2003) 285



Delfland, jg. 11, no. 4, dec. 2002. A. Sonneveld: Een eerste aanzet tot een genealogie Van Mullem uit
Charlois. Verslag van een verkenning [i7e-i8e eeuw].
n.40 (Rotterdam), jg. 16, no. 4, dec. 2002. M.A.M. Koning: Fragment-genealogieën Van Vugt en Sengers
[gegevens ontleend aan familiepapieren; 19e eeuw; Bijlage: een heilwens aan D. van Vugt, regent van
het RKweeshuis en zijn echtgenote H.J.C. Sengers t.g.v. hun 25-jarig huwelijksfeest 1872, met de na-
men van de ondertekenaars: de oude mannen en weesjongens resp. de oude vrouwen en weesmeisjes];
Sporen van migratie in Rotterdam; L.J. Heinsbroek: Stamreeks van Herman Heinsbroek [geb. Schiedam
1951 > Adriaen Olofsz van Hensbroeck, wonende Pijnacker, vermeld vanaf 1551].
11 en TO (Friesland), afl. 29, jg. 8, nr. 1, jan. 2003. Themanummer: Geneagrammen. Afstammingslijnen
van steeds twee NGV-leden naar: Eelke Sydses van Kleffens [geb. Raard 1743], Pier Jans Tilma [ged.
Ferwerd 1755], Jan Teunis Dragt [ged. Beulake 1688], Homme Dirks Kalma [ged. Rauwerd 1724], Rinse
Douwes Douma [ged. Bergum 1693], Jan Hindriks [tr. Noordwolde 1752, > Russchen], Dirk Gerryts
Hollander [ged. Harlingen 1703], Roelof Gerbens Koehoorn [geb. Oosterzee 1832], Douwe Eeltjes [overl.
Wirdum 1801, > Douma], Sander Jans Dragt [ged. Beulake 1725], Johannes Douwes [geb. De Valom
1716, > Halbesma; 2x], Theunis Eedzes Oostenbrug [geb. Hardegarijp 1795], Rein Bouwes Zijlstra
[geb. Oldeboorn ca. 1736], Willem Cornelis Zuidema [ged. Hoogezand 1776], Hendrik Geerts [ged.
Drogeham 1705, > Stiksma], Ytzen Hettes [geb. ca. 1680, > Tamminga], Ype Dirks [te Wouterswoude
1702/07, > Viersen], Dirk Meinderts [te Kubaard 1768/72, > Van der Meer], Otte Jacobs Baijema [ged.
Oudegai76o].

Gens Propria (Kennemerland), nr. 32, dec. 2002-4. Het Zandvoort-project; 'Mooi Michieltje' ten on-
rechte beschuldigd [Michiel Hermanssen, 1581; getuigenis t.b.v. Cornelis Henricxz Backer]; J. Sigerisf.
Von der Storch bis de Ooievaar [onderzoek in Grossbottwar; fragment Siegerist; 18e eeuw].
Hollands Noorderkwartier, afl. 52, jg. 16, nr. 4, dec. 2002. Antw. Poland-Modder; M. Luken: Het
Oud Notarieel Archief: Beslist niet voor spek en bonen [acte 1807 betr. erfgenamen van Aagtje
Sentis alias Aagje Jans Spek weduwe Jan Oijevaar; Spek, Bood, Oijevaar, Geel, Wickenhagen]; Verv.
Fragmentgenealogie Blom [o.a. te Hargen en Schoorl; 19e eeuw].
HuppelDePup (Groningen), jg. 10, nr. 1, jan. 2003. J. van Campen: Het gilde van de goud- en zilversme-
den in Groningen [samenvatting van een lezing]; E. Smink-Niehoff. Kwartierstaat van Abel Niehoff [geb.
Groningen 1912, overl. Zwolle 1982; —, Van Dijk (te Muntendam), Brouwer (te Beerta), Hartman (te
Noordbroek, Siddeburen)]; R. van derLeij/A. Veldhuis: Jan X en zijn kinderen. Een product van samen-
werking toen en nu [Eelkje Jans (tr. ca. 1695 Ytze Alberts, te Doezum) en Jurjen Jans, wonende onder
Doezum (tr. ca. 1715 Aaltje Tekes); nageslacht]; W.G. Doornbos: Naamslijsten ['wie woonden daar nu
eigenlijk rond (jaartal)'; de auteur verzamelt lijsten met bewoners e.d.; een deel is gepubliceerd in de
serie Groninger Bronnen en Toegangen of is in bewerking. Als eerste van een kleinere lijst volgt hier: Een
willekeur van stadsmeiers, eigenaren en geïnteresseerden uit Hoogezand, Sappemeer, Veendam en
Wildervank en de Pekela's (1709) > om verlies van veen tegen te gaan]; Een bizar einde [Minke van der
Meulen, 15 jaar, geb. Ijlst, Oldenhove 1879 verdronken in een aalfuik]; Antw. o.a. Abee/Rusius.
Kempen-en Peelland. jg. 10, no. 4, dec. 2002. L. Aben-Nederpeld: Literatuur over onderzoek in Duitsland;
J. Spoorenberg. Genealogie en straatnamen; T. van Gestel: Oma, wie is jouw oma's oma? [de eerste moe-
derslijn werd gepubliceerd in Gens Nostra jg. 20 (1965), pag. 285 e.v.]; Strijbosch, vanuit Woensel
Kempenland en uiteindelijk Brabant uit; T. van Gestel: Roet van de Tambora in Riethoven? [uitbarsting
van de vulkaan in 1815 van invloed op sterfte in het gezin Smets in 1817?].

Koggenland.jg. 17,2002/4. P. de Vries: Dirck Gerritsz de China, 1544/45-1608 [maakte zeereizen naar o.a.
China en Japan]; Verv. Zijn wij familie? Vast! Parenteel van Jacob Groot [Kramps, De Vries (te Hoorn,
Alkmaar, Amsterdam)]; R.H. C. van Maanen: Werkeloze personeel van Hoornse munt in 1810 [bijzonder-
heden over dertien personen]; Aanv. Lijsbeth Muus uit Blokker [overl. 1773].
NoordKOPstukken (Den Helder), 17e jg., nr. 1, dec. 2002. Verv. Juridisch taalgebruik van advocaten en
notarissen; Verv. Huwelijken van Personen die van buiten Den Helder komen [Vrijschenk t/m Zijlstra];
C. Boon: Vijf Agatha's [Agatha van Neck (geb. 1634); achterkleindochter Agatha van Foreest (geb. 1733)
had een gelijknamige kleindochter (geb. 1798); haar kleindochter Agatha Huijbens (geb. 1863) kreeg een
kleindochter Agatha Boon (geb. 1931)]; In Memoriam Nederlandse slachtoffers [1940-44]; Genealogie
van Joannes Boucher [tr. ca. 1668 Petronella Lippens, wonende Sleidinge (B); stamreeks].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 13, nr. 4, dec. 2002. W. Furrer-Kroes: Kwartierstaat van Willem Tzn de Graaf
[1877 Blaricum 1962, tr. ald. 1913 Alida Rokebrand; eigenlijk stamreeks]; H. van der Voort: Genealogie
van de familie Zu Hahlen/Bodeman [Thole zu Hahlen alias Bodeman, 1701 Menslage 1768; stamreeks
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i7e-ige eeuw]; P.B.W. Krijnen-van Gog: Archieven in de regio 2. Belastingregisters (deel 1) [19e eeuw,
Bussum; inv.nrs met jaren]; Idem: Hendrik Fokker de pineut [1857; invoer in Naarden van vlees zonder
de gemeentelijke belasting te betalen]; N. en E. Zwiep: Een ooggetuige in 1734 [verklaring (mede) door
Maarten Pieters Swiep te Andijk]; Florentius de Velde in de Benedictijner abdij in Corvey [overl. 1696].
Overkwartier van Gelre. jg. 4, nr. 4, dec. 2002. L. Pijper. Kwartierstaat van Henricus Hubertus Peeters
[1871 Venlo 1943, tr. Velden 1906 Anna M.P. van den Hombergh; Peters (te Tegelen), Hendriks (te
Blerick), Geerbex (te Straelen/D), Rieter (te Velden)]; Verv. Kwst. Martens [met aanv.]; P.G.H. Vullings:
Deserteur [2X in 1813: Rutger Vullings, ged. Sevenum 1791, tr. 1822 Bartholina Tillemans]; G. van
Ravenzwaaij: Wederpartij in plaats van wederhelft (Jo(h)annes Dominicus Odekercken tr. 1744 Maria
Meertens/Mertens].
Stichtse Heraut. 15e jg., nr. 1, febr. 2003. Antw. Fragment Staal [te De Bilt > rk-dopen te Utrecht; I7e-i8e
eeuw]; Antw. Kwst. Van der Poel [kwartier Van Zutphen].
West Noord-Brabant. jg. 13, nr. 1, jan. 2003. P. Nuhn: Kwartierstaat van Petrus A.N.M. Nuhn [geb. Delft
1938; —, Kras, Rietbergen, De Groot (o.a. te Delft, Vlaardingen)]; Antw. o.a. Lebeau(x) en Renkain.
Wij van Zeeland. 5e jg., nr. 1, jan. 2003. RH. de Klerk: Vijf eeuwen uit de archieven van de Bevelanden
[verslag van een lezing].
Zaanstreek-Waterland, afl. 51, dec. 2002. R. Boom: Wat van verre komt (2) [Boom te Rottevalle en
Zaandam; naamsaanneming verklaard]; F. de Ridder. Verwantschap tussen Klaas Zijp en Femia
Sevenhuys [via Pieter Rus(t) tr. Koedijk 1687 Reynouw Stammis]; R. Boom: De geschiedenis van het
perceel Haaldersbroekerdwarsstraat nr. 12 te Zaandam en haar bewoners [stolpboerderij; historische
inleiding; be-/inwoners: G.R. Smit (afk. van Kuinre 1934, tot 1987), familie Filmer (1928/34), Jan Koel
(1896/1928), Cornelis Swaan (1922/39), Jacobus Sombroek (1845/96), Pieter Gerrits Graaf (1813/71),
Frederik G. Kruij ver (ca. 1795/1831), Cornelis Jansz Kat (1739/ca. 1795), Maarssen alias Roment (ca. 1700/
39)]; R.G. Louw. Swart te Landsmeer, correcties op kwartierstaat R.G. Louw [i6e-i7e eeuw]; H. Rijswijk:
Gesignaleerd. Burgemeesters boeken Edam OAE 66D [kapitein Sijbrant Barentsz Waterdrincker en
Floris Jansz Cat verwondden elkaar en overleden; 1848]; P. Kaat Kaat, een vastgelopen onderzoek [18e
eeuw te Wormerveer].

Uit Familiebladen:
De Craecken. nieuwsbrief uitg. 2, dec. 2002. Een kennismaking met bloemenhandelaar Kraak [te
Harskamp en Wekerom]; Genealogisch onderzoek [verslag; o.a. Roelof Jans Kraak, te Oldemarkt, ver-
meld 1778,1808].
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele. nr. 40, nov. 2002. De bewoners van de
Schelenburg en het Weleveld [von Schele; i6e-i8e eeuw]; Aanv. Familieboek.
Den Decker - Den Dekker Bulletin. 13e jg., juni 2002. Anton den Dekker (1923-2000); Marinus den
Dekker (1886-1977).
Het familiebulletin (Stijnman), nr. 4, mei 2002. Bidprentjes [gegevens van bidprentjes in familiebezit
betr. de familiekring Stijnman, Lommerse, Brouwer, Van der Meer]; Stamboom-onderzoek [vondsten
van voor 1700 [Stijnman, Steijmans]. Idem, nr. 5, nov. 2002 (laatste bulletin). Herziene stam-indeling.
Hamers Bulletin, jg. 19, nr. 1, jan./febr. 2003. Lijst van een geestelijke broederschap te Eys (1766);
Kinderen en kleinkinderen van de jongste zoon van de stamouders van de K-stam [Judocus Hamers
(ged. Eys 1682), tr. Gertrudis Cleuters]; Twee scheidingen en delingen te Eys (1804 en 1806); Een
gezin Hamers/Hammers te Sippenaken (B); Hamers en de Bank van Ubach, of: Wat weten we van
Philippus Hamers (overl. Ubach-Palenberg 1676)?; Wie is Joanna Maria/Catharina Hamers (00 1750
Simon Honings)?; De Franse volkstelling van 1796 te Schinnen; Wie is Catharina Hamers (00 vóór 1657
Wilhelmus Bijls)?; Bidprentjes (20); Naamdragers in de protocollen van het ambt Born (20.
De Laeckenwercker. 14e jg. (2002), nr. 3/4.]. Vegt: De wereld van... Nicolaas Vegt (19 juni 1741 -11 januari
1817); G. Vegt-Snel: Een bijzonder archiefstuk [het gezin van Felix van der Kaay, die driemaal te Leiden
huwde: 1730, 1731 en 1733]; De kwartierstaat van onze penningmeester [Suzanne Vegt-Smits, geb.
Nieuw Vennep 1944; stamreeks Smids/Smits; te Buurmalsen en Haarlemmermeer].
Nijdamstra Tynge. 50e jg., nr. 2, dec. 2002. Verv. Burgemeester Wynia, een manager in Denekamp;
Wynia's van Wommels. Wie waren Jan Gabes en Gabe Jans? Over voorouders van Kingma's, Radersma's,
Van der Schaaf s en Wijnia's van Littensradiel [i7e-i8e eeuw]; Genealogie van Sybren Sytzes Nijdam [tr.
Leeuwarden 1869 Elisabeth de Vries].
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De Schildknaap (Vereniging), 8e jg., no. 3, dec. 2002. Fruitkwekerij van den heer W. van der Knaap te
Poeldijk; Transport in het Westland; Van der Knaap Stamboom A, tak A4 [Wilhelmus Jozephus van der
Knaap, tr. Naaldwijk 1891 Adriana Cornelia Groenewegen; en nageslacht].
De Schildknaap (Werkgroep), 9e jg., no. 1, jan. 2003. Schandaal in Schiedam? [Elizabeth Ligtlijf
huisvrouw van Willem van der Knaap, 1805 verklaring]; Ijzeren Mannen houten schepen [verklaring
bemanning (w.o. Arent van der Knaap) 1820 over de tocht van hun schip de Onderneming]; Stamreeks
Westlandse tak familie van der Knaap (tak A) [Philippus van der Knaap tr. Poeldijk 1812 Clazina van
Kampen; nageslacht].
De Sorband. no. 29, jan. 2003. Wereldreizigers - de tropenjaren [de reis van de ouders van Johannes
Gerrit Sorber, geb. Cheribon 1922].
Verenigingsblad van Van Hiltens. blad 46, jg. 12, nr. 4, 2002. Schilderijen van Van Hiltens; Van Hiltens
als emigrant naar Amerika?

België
Bachten de Kupe. 44e jg., nr. 1, jan.-maart 2002. M. Messiaen: Vrijen en trouwen [volksgebruiken]; Hoe
Nieuwpoortse 'grande dame' werd in Indië (2) [Julienne Vreeswijck tr. 1920 Gurlaan (George) Toki
(geb. Lahore 1895, overl. 1957)]- Idem, nr. 3, juni-aug. [= nr. 2, april-juni] 2002. In Memoriam Jack
Verstappen (1915-2002); De lusthof van het huwelijk [huwelijksgebruiken]. Idem, nr. 3, juli-sept. 2002.
Verv. Lusthof. Idem, nr. 4, okt.-dec. 2002. Verv. Lusthof (3); Familiegeschiedenis [het leven van de zes
dochters van Joannes de Sutter en Louisa Provoost (1834-1879).

Heraldicum Disputationes. jg. 7, nr. 4, okt.-dec. 2002. A.C. Zeven: Een heraldisch gelukstelegram [in
1963 verzonden van Antwerpen naar Willebroek]; J. Goolenaerts: Smakelijke heraldiek [spijskaarten in
het Volkskundemuseum te Antwerpen]; K. Kuiken: Heraldiek in Friesland; J. Goolenaerts: De vleugels van
de Gruben [familie (de) Gruben]; Levende heraldiek [nieuwe geregistreerde wapens].

Informatieblad V.V.F.-Gent. Vide jg., nr. 1, jan.-febr. 1987. Verv. Leenhof en Heerlijkheid van Heusden
[Guarre t/m Hally]; Verv. Volkstelling van Eeklo 1748; Verv. De familie Rogge [18e eeuw]. Idem, nr. 2,
maart-april 1987. Verv. Leenhof Heusden [Haesbeyt (= Halsemberghe) t/m Van Hauwe]; Verv. Eeklo en
Rogge. Idem, nr. 3, mei-juni 1987. Verv. Leenhof Heusden [Van Hauwe t/m De Hellin]; Verv. Eeklo en
Rogge. Idem, nr. 4, juli-aug. 1987. Idem, nr. 5, sept.-okt. 1987. Verv. Leenhof Heusden [Vanden Hende
t/m Vanden Hole]; Verv. Eeklo en Rogge. Idem, nr. 6, nov.-dec. 1987. Verv. Leenhof Heusden [Vanden
Hole t/m Vanden Hoyen]; Verv. Eeklo en Rogge.

Idem. Vilde jg., nr. 1, jan.-febr. 1988. Verv. Leenhof Heusden [Hoyenbrugghe t/m Van Imschoot];
Verv. Eeklo en Rogge. Idem, nr. 2, maart-april 1988. Verv. Leenhof Heusden [Van Imschoot t/m Joosten];
Verv. Eeklo en Rogge; Jeneverstoken te Gent [namen van stokers 1846]. Idem, nr. 3, mei-juni 1988.
Kwartierstaat (6 gen.) Ignace F.M.V. Servaes [leper 1914 - Oostende 1984; —, Geysermans, Senden,
Deweerdt]; W. Steeghers: Genealogische nota's betreffende de familie Cannaert (Canaert) te Gent in de
18de eeuw; Verv. Leenhof Heusden [De Keghele t/m De Keulenaere]; Verv. Rogge. Idem, nr. 4,1988. Verv.
Leenhof Heusden [De Key t/m Le Leup]; Verv. Rogge; Oostendse scheepstimmerlieden van de 17de en
18de eeuw, deel II [naam - datum]. Idem, nr. 5 (1988). Verv. Heusden [Le Leup t/m Van Luxembourg (=
Van Lucenborch)]; Verv. Rogge; Gentenaren in dienst in het regiment 'keizerin Charlotte' tijdens de
Campagne in Mexico (1864-1867). Idem, nr. 6 (1988). Verv. Heusden [Maelcamp t/m Mast]; Verv. Rogge;
Kwartierstaat (6 gen.) van Marcel-Robert Vanroose [geb. Oostende 1933; —, Thuytens, Coopman (te
Oostende), Nassel]; Genealogische schets van de familie Surmont [te Kortrijk; I7e-i9e eeuw].

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 342, Ao. LVI, nov.-déc, 6/2002. P. deZuttere: Les Bourson, une familie
d'origine francaise a Bruxelles et une artiste alliée et méconnue Jeanne Félicité Lagarenne [afk. van
Montpellier; i8e-2oe eeuw; fragment Chamorin]; J. deBecker. Huwelijken van Belgische vluchtelingen
in Nederlandse steden (1914-1918) [uit afschriften, gezonden door Belgische aalmoezeniers aan de
Aartsbisschop van Mechelen]; Aanv. Diesbecq; Verv. Fonds Octave le Maire stadsarchief Mechelen; Les
families-souches de l'entité de Thuin. Nouvelles brèves. no. 342,6/2002.
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Het Land van Nevele/Mensen van Toen, jg. XXXIU, afl. 3, sept. 2002. Sint-Martens-Leerne een Leiedorp
in het Land van Nevele. Fotoboek en beknopte kroniek; A. Bollaerf. De voorouders van Petrus De Wulf &
Josephine Goethals [tr. Sint-Martens-Latem 1893; o.a. Stuperaert, Bekaert, Bytebier, Hautekeete].

Idem, afl. 4, dec. 2002. Kort over een 'Hansbeekse klokkenwerkplaats' en zijn producten in
Vlaanderen [familie Lievens]; Kerkchaerts Repertoria van oude Oost-Vlaamse herberg-, hoeve- en huis-
namen. Huisnamen in het Land van Nevele; 'Hansbekenaren van toen' in 'de Veruilokte bomboare'
door Adolf van de Sompel; Sprokkelingen uit de krant.

Le Parchemin. No. 342, 67e année, nov.-déc. 2002. Verv. Les quarante families: Ligne et Arenberg.
Maison de Ligne et 3e Maison d'Arenberg. Comté de Hainaut (Ligne), [1073], 1125 [generatie XIII.
Jacques, ie graaf van Ligne (1544) tr. Marie van Wassenaer, burggravin van Leiden]; Aanv./Corr. voor-
gaande afleveringen van de Quarante families; Héraldique vivante: De Brabant [met stamreeks eind
i4e-2ie eeuw; Van Brabant van Perweys (i4e-ise eeuw)]; Lefebvre [met stamreeks te Tournai; i7e-2oe
eeuw]; Verv. Inventaire des dossiers de proces héraldique conservés aux AGR a Bruxelles [1668-1705].

Vlaamse Stam. 38e jg., nr. 10-11, okt. 2002. Thema-nummer: Huizenonderzoek [welke archieven kan
men voor dit onderwerp raadplegen, enerzijds om inzicht te krijgen in de materiële cultuur, hoe
men leefde; anderzijds om genealogisch onderzoek te ondersteunen]. Gent - Brugge - Antwerpen.
L. Charles/G. Everaert/M.Chr. Laleman/D. Lievois: Erf, huis en mens. Huizenonderzoek in Gent voor
genealogen [bronnen bijv. de Status Animarum 1681, registers van het huisgeld, landcijnsboek, erf-
schijdersakten, boedelbeschrijvingen; iconografische bronnen; met als concreet voorbeeld de familie
Eullenheuser (Hellenhuiser, Ellenhuyser)]; J. D'Hondt Het Brugse huizenonderzoek, de Werkgroep
Huizengeschiedenis en het Brugse Stadsarchief, een perfecte driehoeksverhouding [werkzaamheden
van projectgroepen, o.a. het opzetten van een databank om de registers van de Zestendelen oftewel het
oud kadaster (gestart in 1580) te ontsluiten; andere bronnen]; M.J. Marinus: Huizengeschiedenis in het
Antwerpse Stadsarchief [systematische gang langs verschillende bronnen zoals wijkboeken, schepen-
registers, huizen- en volkstellingen, kaarten].

WE Gent-Informatieblad. FVe jg., nr. 1, jan.-febr. 1985. Verv. Leenhof en heerlijkheid van Heusden [De
Cock t/m Coornaert]; Verv. Volkstelling van Eeklo 1748. Idem, nr. 2, maart-april 1985. Verv. Leenhof
Heusden [Coornaert t/m Vander Cruussen]; Verv. Eeklo; Personen uit Watervliet en overleden in het
Bijlokehospitaal te Gent [1671-1797]. Idem, nr. 3, mei-juni 1985. Lijst van studies over politici; Verv.
Heusden [Vander Cruussen t/m Danckaert]; Verv. Eeklo; Personen uit Kortrijk en begraven in de
Augustijnerkerk te Gent [1757-94]. Idem, nr. 4, juli-aug. 1985. Verv. Politici; Verv. Heusden [Danckaert
t/m Dhaes]; Verv. Eeklo. Idem, nr. 5, sept.-okt. 1985. Verv. Heusden [Dhaese t/m Van Dixmuden]; Vefv.
Eeklo; Het voorkomen van de familienaam Goethals in de overlijdensregisters van het Bijlokehospitaal
te Gent [1677-1788]. Idem, nr. 6, nov.-dec. 1985. Verv. Heusden [Doedins t/m Van (den) Driessche]; Verv.
Eeklo; Personen uit Sint-Martens-Latem en Deurle die Gentse poorters werden in de XVIIe en XVIIIe
eeuw.

Idem, Vde jg., nr. 1, jan.-febr. 1986. Verv. Leenhof Heusden [Van (den) Driessche t/m Eeckman]; Verv.
Volkstelling Eeklo 1748; Personen uit Sint-Martens-Latem en Deurle overleden in het Bijlokehospitaal
te Gent [1653-1798]. Idem, nr. 2, maart-april 1986. Verv. Heusden [Van Eede t/m Eynius]; Verv. Eeklo;
Personen uit het Meetjesland en begraven in de kerk van de Geschoeide Karmelieten te Gent [1645-
1783]. Idem, nr. 3, mei-juni 1986. Verv. Heusden [della Faille t/m Gheerolfs]; Verv. Eeklo; Personen uit
Boeckhoute en overleden in het Bijlokehospitaal te Gent [1676-1799]. Idem, nr. 4, juli-aug. 1986. Verv.
Heusden [Gheerolfs t/m Goethals]; Verv. Eeklo. Idem, nr. 5, sept.-okt. 1986. Verv. Heusden [Gosins t/m
De Gruytere]; Verv. Eeklo; De familie Rogge te Nazareth [i7e-begin 18e eeuw]. Idem, nr. 6, nov.-dec.
1986. Verv. Heusden [de Grutere t/m de Gryse]; Verv. Eeklo; Verv. Rogge.

M.V-K

GensNostra58 (2003) 289



VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7,2771 LH Boskoop.

ANTWOORDEN

412. DUIKER/VAN DUIJKER(EN) (57 (2002), pag. 683)
Simon Wigmansz. (van) Duijker(en), van Katwijk a/d Rijn, is zoon van Wichtman Wichtmansz. (van
Duijkeren), van Noordwijk, en Maartgen Jansdr., van Katwijk a/d Rijn (tr. Noordwijk 15-7-1640) en
kleinzoon van Wichman Henricksz. (van Duijkeren) en Lijsbeth Sijmonsdr., beiden van Noordwijk (tr.
ald. ca. 1609). Hendrik Wigmansz. van Duijkeren zou de broer met die naam kunnen zijn van Simon,
die tr. verm. Noordwijk Leuntje Huijgensdr., waaruit vijf kinderen ged. Noordwijk 1676-1686. Zijn
huw. met Pietertje van der Plas zou dan een tweede huwelijk zijn.

H. van der Does, Katwijk a/d Rijn

414. VAN MAREN (57 (2002), pag. 683)
Jan van Maren, ged. Opijnen 6-9-1750, overl. Heesselt 13-4-1810 (begr. 17-4), otr./tr. Opijnen 23-7/15-8-
1779 Sijke van Appeldoorn, ged. Opijnen 6-9-1750, overl. Varik 7-12-1841. Sijke otr./tr. (1) Opijnen 23-4/7-
5-1769 Gerardus Fibo Kessel. Jan is een zoon van Jan van Maren, van Heesselt, overl. Opij nen 19-11-1777,
tr. Opijnen 2-11-1736 Agnees Powningh, ged. ald. 1-3-1716, overl. ald. 6-5-1787. Sijke is een dochter van
Willem van Appeldoorn, van Opijnen, otr./tr. Opijnen 7/30-12-1742 Jenneke Arijse Vermaessen, van ald.
Agnees is een dochter van Benjamin Powningh, van Dublin, soldaat onder het regiment van Soomberg,
overl. vóór 1760, tr. (1) Opijnen 3-3-1706 Hendrika de Bruijn, ged. ald. 9-1-1676, moeder van Agnees; tr.
(2) Opijnen 26-10-1720 Cornelia de Gaaij, wed. van Antonij Leempoel; otr./tr. (3) Opijnen 31-1/3-3-1743
Anna Janssen van Baren, wed. van Aart Jansz. den Otter.

A. Klip, Dieren

417. VAN DEN RUTENBERG (58 (2003), pag. 59)
Over een vroege alliantie Mulert-van den Rutenberg is er in feite alleen de mededeling over het huwe-
lijk tussen een mysterieuze Hessel Mulert kort na 1302 met een dochter van Hako van den Rutenberg
(zie Heidring, in: Jaarboek CBG1964 pag. 175). Gert Mulert, overl. na 1370, had als vrouw Berte, vermeld
1363 (Heidring pag.173), wier afkomst onbekend is. Schaap (Verslagen en Mededelingen Overijssels
Recht en Geschiedenis 1975 pag. 60) gaat er van uit dat hij ca. 1305 zou zij n geboren; voor zij n vrouw zou
ca. 1310 kunnen worden aangehouden. Dat zij een Van den Rutenberg geweest is, blijkt nergens maar
hoeft op zich niet onmogelijk te zijn. De Muierts waren reeds vroeg gegoed in Dalfsen waar de hoofd-
tak van de Van den Rutenbergs zetelde. Een van de zoons heet Egbert (niet: Egbert Hako, de meestal
voorkomende naamscombinatie); in een latere generatie Mulert verschijnt een priester Steven Mulert
in 1423 (Heidring, pag. 173), ook een Rutenbergs voornaam. Zo Berte een Van den Rutenberg was, kin
zij een dochter zijn geweest van Hake van den Rutenberg, vermeld 1322-1328, maar in 1322 wordt van
deze alleen een zoon Steven genoemd (Oorkondenboek Overijssel III746). Dat zij een dochter zou zijn
van Hake's gelijknamige grootvader, vermeld 1259-na 1297, lijkt chronologisch uit te sluiten.

De Rutenbergs hielden van de bisschop met vele andere goederen de Hof te Hengelo in leen (E.D.
Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, nr. 288), zo reeds 1379-1382.
De dan genoemde leenhouder Hake (ook: Egbert Hako) was een kleinzoon van de voornoemde (Egbert)
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Hake, vermeld 1322-1328. Na de dood van Egbert Hake ca. 1422 kwam de Hof te Hengelo bij scheiding
aan de tweede zoon Frederik die dit in achterleen hield van zijn oudere broer Alef. Van Frederik kwam
het in 1477 aan diens zoon Egbert Hake op wie in 1479 zijn broer Aleff/Adolph, geestelijke, volgde. Na
diens dood kwam de Hof aan zijn zuster Adriana van den Rutenberg, vrouw van Johan van Twickelo,
in 1485 (Eijken, nr 77).

Drs. O.D.J. Roemeling, Hardegarijp

VRAGEN

426. PHAFF-BOTHOF
Lucretia (Crees) Bothof, geb. Alblasserdam 19-7-1851, dr. van Hendrik Bothof en Cornelia Vermeij, tr.
Charlois 30-11-1882 Kornelis Adriaan Phaff, Oostindisch ambtenaar (1882) en onderopzichter van de
'Staats Spoorwegen' op Java in het huidige Indonesië, geb. Sliedrecht 27-9-1849, overl. Weltevreden
(Ned.-Indië) 19-11-1903, zn. van Jan Adriaan Phaff en Cornelia Lefever. Lucretia heeft op Java in de plaats
Madiun bij haar volwassen zoon gewoond. Haar adres daar was rond 1934 Wilhelminalaan 58. Gezocht:
het overlijden van Lucretia Phaff-Bothof, waarschijnlijk maar niet zeker, in Madiun.

G. J. Bothof, Leusden

427. NAGEL
Jan Hendrik Nagel, jager, woont Hellendoorn 1750, tr. ald. 1753 Adolphine Maria Loseman(s), geb.
Hellendoorn 1722, vanuit Kampen naar Den Haag 1743 en terug naar Hellendoorn 1750. Voor beiden
het tweede huwelijk. Testament 1785 waaruit een halfbroer en een halfzus blijken. Gevraagd: geboor-
tegegevens en ie huwelijk van Jan Hendrik.
HOORN/V ALENTIJN
Heile Hoorn (Valentijn, Heijltje Falentijn) tr. ca. 1732 Willem Clasen van Eerten, mr. kleermaker en
snijder in Den Ham (Ov). Gevraagd: voorgeslacht Heile.
CUIPERS/COUPÉR
Femia Maria Cuipers (Coupér) tr. Hellendoorn 1676 Adolph Jansen Loseman, sluismeester aan de
Schuilenburg ald. Femia was dr. van Barthold Cuipers, rigter te Redingen 1656, burgemeester van Goor
en won. Deventer. Gevraagd: geboortegegevens Femia, naam moeder en huwelijk ouders.

E. Soepenberg, Den Ham

428. BOELENS
De volgende personen ben ik kwijtgeraakt: 1. Jacob Cornelius Boelens, geb. Westerwijtwerd (gem.
Middelstum, Gr.) 16-5-1825, zn. van Jacobus Jacobs Boelens en Catharina Wieringa; 2. Johannes
Aloysius Boelens, R.-K. ged. Groningen 22-8-1738, werd 1772 soldaat bij het reg. inf. van ltn.-gen. Van
Rechteren, 2e bat. De Sommerlatte; 3. zijn broer Gerardus Boelens, ged. Groningen 2-5-1750 (r.-k.), was
1770-1772 marinier vanuit de kamer Harlingen, beiden zonen van Ignatius Boelens en Brigitta Pauwels
en beiden overl. na 27-8-1779. Weet iemand waar zij gebleven zijn?

drs. J. Boelens, Vught

429. BREEDVELDT BOER
Eduard Breedveldt Boer, geb. Den Haag 20-11-1841, overl. Soerabaja (Ned.-Indië) 5-10-1881, zn. van Hugo
Breedveldt Boer, kassier Stadsbank van Lening Den Haag, en Alida Johanna Clement, tr. Pasoeroean
(NI) 10-4-1874 Brigitta Cornelia Philipina Lucretia Jantine Romer, geb. Boenga (NI) 13-10-1853 (?), overl.
Soerabaja 22-11-1903, dr. van Ferdinand Willem Romer en Wilhelmina Theodora Muller. In het bevol-
kingsregister van Den Haag 1861-1879 wordt Eduard Breedveldt Boer doorgehaald uit het gezin van
zijn vader zonder vermelding waarheen hij is vertrokken. Gevraagd: wanneer is hij naar Ned.Indië
vertrokken en wat was aldaar zijn beroep?

G. J. van der Meer Mohr, Den Haag
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430. BRASEM
Jan Braessem (Brasem, Braasem), j.m. van Rotterdam, overl. Haarlem 30-12-1795 (60 jr), tr. Haarlem
12-12-1789 Catharina Ruijs, j.d. van Haarlem. Hieruit vier kinderen geb. Haarlem 1789/90/93/95.
Gevraagd: geboortegegevens van Jan Brasem.

E. Schuddeboom, Amsterdam
431. SCHIPPER-OUWES
Gijsbert Tijmensen Schipper, erfgooier in 1708, schipper, geb. 1661, doopsgezind ged. Huizen (NH)
14-1-1684, belijdenis 16-1-1684, begr. ald. 15-4-1735, tr. Huizen Neeltien Jans Ouwes, geb. ca. 1657, overl.
ald. 12-1-1695. Hieruit een zoon Tijmen. Gevraagd: geboontegegevens en voorouders van Gijsbert en
Neeltien.

C. Schipper, Hilversum

432. DE KEIJSER
Jacob (Jaques) Jans de Keijser, geb. ca. 1585 (niet te Gorkum), overl. vóór 1654, laat te Gorkum in 1624
en 1626 twee kinderen met de voornaam Zacharias dopen. Deze Jacob of Jaques is in 1649 te Gorkum
getuige bij de doop van Adriaan, zoon van Zacharias Cornelis de Keijser en Neelken Teunis Bruisten.
Te Opijnen komen Zachariassen de Keijser en Jongbloed voor, er zijn helaas geen oude doopboeken.
Gevraagd: nadere gegevens en voorgeslacht van Jacob.

A.C. de Keijzer, Giessenburg
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