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De ware Jakob? 
Op zoek naar Jacobus van Haren, 

de vader van Johannes van den Berg (1817-1903) 

DOORM.A.G. VAN HEUMEN 

Inleiding 
In 1983 stelde ik de kwartierstaat samen van mijn vader, ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Ge
slacht- en Wapenkunde. De kwartierstaat verscheen in het Kwartierstatenboek 
1983, de jubileumuitgave van het Genootschap.' Een van de betovergrootou
ders van mijn vader is de stoelenmaker ( of houtdraaier) Johannes van den Berg, 
geboren in Boxmeer op 17 september 1817. Hij is het onwettig kind van Henrica 
van den Berg en de naam van de vader is in de geboorteakte niet vermeld. 

Detail van topografische kaart van 
Grave en omgeving ( nettekening 

TMK blad149), 1837(collectie 
Nationaal Archief te 's-Gravenhage) 

Topografische kaart van 
Grave en omgeving (net
tekening TMK blad 149 ), 1837 
( collectie Nationaal Archief 
te' s-Gravenhage) 
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Na ruim twintig jaar pak ik in 2004 de draad weer op met het doel de vader van Johannes van 
den Berg te achterhalen. In het katholieke doopboek van Boxmeer (aanwezig bij het Brabants 
Historisch Informatie Centrum te 's-Hertogenbosch), vermeldt zijn doopakte van 17 septem
ber 1817 dat de moeder als vader heeft genoemd Jacobus van Haren . Henrica van den Berg heeft 
vermoedelijk deze naam in barensnood aan de vroedvrouw opgegeven. Wie is deze Jacobus 
van Haren? 

Het archief van het gemeentebestuur van Boxmeer over de periode 1811-1936, dat na inven
tarisatie sinds begin 2006 te raadplegen is, geeft geen opheldering. In de bevolkingsregistra
tie van Boxmeer over 1810 komt de naam Van Haren in Boxmeer slechts éénmaal voor, en wel 
met betrekking tot de dagloner Mathieu van Haaren, geboren 12 november 1792 in St. Antho
nis. ' 

In het vredegerecht van Boxmeer over 1811 tot 1838 komt wel een Jacobus van Haren voor, 
die in 1832 en 1833 voor de vrederechter verschijnt en dan schoenmaker te Beugen is, een 
voormalige buurgemeente van Boxmeer.3 Deze Jacobus is echter gedoopt op 29 oktober 1803 

te Beugen en m.i. te jong om voor het vaderschap van Johannes van den Berg in aanmerking te 
komen. De 'Regesten op het notariaat Boxmeer' over 1814-1829 geven evenmin opheldering. 4 

Omdat het onderzoek naar de herkomst van Jacobus van Haren was vastgelopen - waar 
moest ik immers verder zoeken?- besloot ik een vraag te stellen in de vragenrubiek van 'Gens 
Nostra' (59 (2004), pag. 468). Enkele maanden later volgt een reactie van J.P.H. Daverveld 
te Wijchen ('Gens Nostra', 59 (2004), pag. 632). SjefDaverveld wijst in zijn antwoord op het 
veelvuldig voorkomen van de naam Van Haren in het Land van Maas en Waal, iets verder van 
Boxmeer gelegen, en wel in het bijzonder op Jacobus van Haren, gedoopt Niftrik 1 november 
1789 als zoon van Laurentius van Haren en Aldegunda Lamers. Hij komt voor in het boek 'Het 
Geldersche geslacht Van Haren, Van Haaren, Van Haare', door Rinus van Haren (1988). In dit 
boek ontbreken wat Jacobus van Haren betreft verdere gegevens. 'Jacobus is dus met de noor
derzon vertrokken, mogelijk naar Boxmeer, en vandaar weer verder', aldus Da verveld. 

Ik besluit zijn tip verder te volgen en uit te werken. 

Het echtpaar Van Haren-Lamers 
Het echtpaar Van Haren-Lamers kent acht kinderen, waaronder dus een Jacobus. Dit leert 
ons het hierboven genoemde boek van Rinus van Haren 5 en eigen onderzoek bevestigde dat. 
Tussen 1784 en 1799 zijn in Balgoy en Niftrik, gelegen aan de Maas in het Land van Maas en 
Waal, zeven kinderen gedoopt. Het gezin verhuist in het voorjaar van 1801 naar Escharen, een 
dorp aan de overkant van de Maas in het Land van Cuijk.6 Het achtste kind, Lambert, is op 
21 februari 1802 aldaar gedoopt. De omgeving is overwegend agrarisch, ook Laurens is boer. 
Rond 1840 telt Escharen ongeveer 770 inwoners.7 Op 1 juni 1801 verkrijgt het echtpaar door 
transport, van H. van de Wiggelard, kapelaan te Velp, 'de Huysplaats van 't gewesene Huys de 
Bolt', gelegen onder Escharen. 8 In 1806 blijkt er een huis te staan.9 In 1823 of 1824 verhuist het 
gezin Van Haren-Lamers naar de naburige gemeente Gassel en is het huis in Escharen wellicht 
sindsdien verhuurd.10 Met het overlijden van Allegonda Lam e rs op 19 februari 1830 komen de 
kinderen in het bezit van de helft van huis en grond. Lambert en Jacobus behoren volgens de 
memorie van successie van hun moeder niet tot de erfgenamen en zijn m.i. al eerder zonder 
nakomelingen overleden." Op 12 april 1835 verkopen Laurens en zijn overgebleven zes kinde
ren de 'bouw hof genaamd de Bolt, gelegen te Escharen met huis, bouw en weiland' voor 800 

gulden aan meester goud- en zilversmid Petrus Henricus van Haaren en zijn zussen Josina 
Henrica en Johanna Francisca van Haaren, alle drie wonend te Grave." Nog geen twee maan
den later, op 1 juni 1835, overlijdt Laurens van Haren te Herpen. 
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Zoon Jacobus van Haren (1789-1821) 

Een eerste levensteken van Jacobus van Haren - en het bewijs dat hij niet als kind al is overle
den - vind ik door zijn optreden als getuige bij het burgerlijk huwelijk van zijn zus Henrica 
op 3 december 1815. Hij is op dat moment bouwman en woonachtig in Escharen. Waarschijn
lijk in hetzelfde jaar is hij, samen met zijn broer Willem, ingeschreven voor de rustende schut
terij van de gemeente Escharen.13 Jacobus is toen vermeld als bouwmanszoon en ongehuwd. 
De volgende momentopname is in het jaar daarop: een notariële akte van plaatsvervanging 
van 26 maart 1816, waaruit blijkt dat Jacobus van Haren als remplaçant in militaire dienst 
treedt.'4 Hij treedt voor vijf jaar in de plaats van bouwman Lucas van Hel voord te Geffen en 
ontvangt daarvoor van hem de som van 25 gulden. Bij indiensttreding ontvangt Jacobus vijf 
gulden; het restant volgt hem in gedeelten, gedurende het verstrijken van zijn diensttijd. Na 
deze akte van plaatsvervanging in 1816 heb ik Jacobus van Haren niet meer in een (notariële) 
akte te Escharen aangetroffen. Zoals gezegd is hij waarschijnlijk vóór 1831 overleden.11 

De vondst van zijn overlijdensakte via de website van Genlias leidt uiteindelijk tot ophel
dering over de laatste levensjaren van Jacobus: Jacob van Haren is op 3 januari 1821 te Arnhem 
overleden. De akte geeft verder aan 'geboortig van Niftrik', oud 30 jaar, de namen der ouders 
onbekend. Raadpleging van de originele overlijdensakte in het Gelders Archief te Arnhem 
levert nog op dat het om een gewezen militair gaat en de aangifte de daaropvolgende dag 
gedaan is door twee oppassers in de gevangenis van Arnhem. Om te achterhalen of hij als mi
litair is veroordeeld, heb ik het archief van de krijgsraad te .Arnhem geraadpleegd. Het onder
zoek daarin is vergemakkelijkt doordat er een alfabetisch register op de vonnissen over de pe
riode 1814-1851 aanwezig is. In 1818 is Jacob van Haaren veroordeeld tot vijf jaar in het rasp- of 
tuchthuis wegens diefstal (vonnis van 10 januari 1818, uitgesproken 14 maart 1818). 15 Hij is op 
dat moment flankeur in de 1< Compagnie van het Bataljon Infanterie Nationale Militie no. 20 

en woont, zijnde met groot verlof bij zijn vader Laurens 'op den Hof, genaamd den Bolt' in Es
charen. Het vonnis en de bijlagen vertellen het volgende.Jacobus van Haren heeft op zondag 
26 oktober 1817 een vrolijke avond met kameraden in Grave gehad en is daarna op weg gegaan 
naar Geffen om zijn geld als plaatsvervanger van Van Hel voord op te halen. In Velp (bij Grave) 
ziet hij bij een woning een varken op de openbare weg lopen en, dronken als hij is, besluit hij 
dit varken weg te nemen. Hij drijft het voor zich uit naar het dorp Zeeland, waar hij voerman 
Cornelis Claassen inschakelt, om het varken met kar en os naar de markt in Gemert te vervoe
ren. Op maandagmorgen 27 oktober daar aangekomen, verkoopt Jacobus het varken voor 
dertig gulden aan een hem onbekend persoon en betaalt drie gulden daaruit aan de voerman. 
Ruim een week later houdt een oplettende veldwachter, die de diefstal ter are is gekomen, 
Jacobus aan bij zijn tante, de weduwe Van Hoogstraten in Zeeland.Jacobus van Haren is door 
de krijgsraad van Gelderland tot vijf jaar opsluiting in een rasp- of tuchthuis veroordeeld, en 
deze straf zit hij nog uit als hij overlijdt. In de processtukken volgt geen vermelding over een 
onwettig kind van hem. 

En nu verder ••• 

Hans Knippenberg en Ben de Pater gaan in hun boek 'De eenwording van Nederland' in op de 
ruimtelijke mobiliteit van de inwoners van Nederland in de 19de eeuw. Ze zeggen daarover on
der andere: 'Voor het merendeel van de mensen in de pre-industriële periode was de geogra
fische reikwijdte van hun dagelijkse activiteitenpatroon maximaal enkele kilometers (vaak 
minder) met incidenteel een wat langere tocht' .16 Soms zijn er wat langere reizen gemaakt, 
omdat men naar de rechtbank moest of een jaarmarkt of kermis bijwoont. 16 We hebben in 
het geval van Henrica van den Berg en haar familie met sedentaire inwoners te maken (een 
vaste verblijfplaats hebbend). Een kandidaat voor het vaderschap van Johannes van den Berg 
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moet m.i. dan ook in eerste instantie in de nabije omgeving gezocht worden. In de daarvoor 
in aanmerkende komende periode is er in de doop-, trouw- en begraafboeken van parochies 
in het Land van Cuijk en Ravenstein geen andere Jacobus van Haren aangetroffen dan de al 
genoemde schoenmaker uit Beugen.'7 Deze man en zijn naamgenoot uit Escharen behoren 
overigens tot dezelfde familie Van Haren: ze waren achterneven van elkaar.18 

Het is mogelijk dat de gezochte Jacobus van Haren uit een wat verder gelegen omgeving 
komt. Zo is een andere kandidaat voor het vaderschap de landbouwer Jacobus van Haaren, 
die op 1 januari 1798 is gedoopt in Oisterwijk.19 In 1816 woont hij nog bij zijn ouders in zijn ge
boorteplaats. ' 0 Hij trouwt in Boxtel op 2 mei 1835 met de dienstmeid Anna Maria Hooijmans 
(Hoymans) en overlijdt op 23 juni 1860 te Lithoijen." Deze Jacobus van Haaren is echter ook 
een aantal jaren jonger dan Henrica van den Berg. 
Het is verleidelijk om in Jacobus van Haren uit Escharen de vader te zien. Hij is ongeveer 
even oud als Henrica van den Berg, ongehuwd, en woont hemelsbreed zo'n 17 kilometer van 
Boxmeer. In de Franse tijd is hij anderhalf jaar in militaire dienst geweest. '5 We kunnen zelfs 
bevroeden wat Henrica misschien in hem kan hebben gezien: volgens het signalement dat de 
voerman Cornelis Claassen in december 1817 van hem geeft, is hij 'knap van gestalte' en heeft 
hij een blozende gelaatskleur." Ik heb echter geen echt 'bewijs', dat deze Jacobus van Haren 
de vader is van Jan van den Berg uit de inleiding. 

Bijlage 1: Fragmentgenealogie Van Haren 
Laurentius (Laurens) van Haren (zn. van Joannes van Haren'3 en Petronella Verhout), geb. Nede
rasselt, ged. Balgoy 4-2-1758, landbouwer, boswachter (1819-1835), ' 4 overl. Herpen 1-6-1835, 

tr. Balgoy 27-1-1784AllegondaLamers, ged. Balgoy 1-5-1761, boerin, overl. Gassel 19-2-1830, dr. 
van Lambertus Willems en Anna Maria Jansen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joannes (Jan) van Haren, ged. Balgoy 20-4-1784, dagloner (1813), boerenarbeider (1829), 

overl. Escharen 10-3-1863, tr. Ammerzoden 3-2-1813 Johanna van Zeelst, ged. Well 11-11-

1791, over 1. Gassel 21-4-1865, dr. van Arien van Zeelst en Johanna Maria de Leeuw. 
2. Joanna (Johanna) van Haren, ged. Niftrik 29-6-1787, overl. Escharen 4-9-1866, tr. Escharen 

21-4-1816 Walterus (Wouter) Kempen, ged. Mill 27-12-1774, bouwknecht (1816), boerenar
beider (1829 ), over 1. Escharen 17-7-1829, zn. van Gerrit Kempen en Elizabeth Selten. 

3. Jacobus (Jacob) van Haren, ged. Niftrik 1-11-1789, boerenarbeider, over 1. Arnhem 3-1-1821. 

4. Henrica van Haren, ged. Niftrik 14-3-1792, over 1. Cuijk en St. Agatha 3-3-1873, tr. Escharen 3-

12-1815 Adriaan Hendriks, geb. Escharen ?-8-1790, bouwman (1815), arbeider (1830), overl. 
Cuijk en St. Agatha 30-8-1830, zn. van Hendrik Ariens en Hendrina Jans van Boekel. 

5. Wilhelmus (Willem) van Haren, ged. Niftrik 29-5-1794, landbouwer, arbeider (1857), overl. 
Gassel 19-12-1857, tr. Gassel 20-6-1824Johanna Manders, ged. Nederasselt 18-7-1800, lin
nennaaister (1824), arbeidster (1865), over 1. Gassel 24-2-1865, dr. van Henricus Manders en 
Gertruidis (Gertruij) Hendriks . 

6. Petrus (Peter) van Haren, ged. Niftrik 20-6-1796, landbouwer, overl. Escharen 21-11-1883, 

tr. Gassel 21-5-1826 Hermina}osemanders, ged. Gassel 5-9-1801, boerenwerkmeid (1826), 

arbeidster (1843), overl. ald. 31-1-1843, dr. van Peter Josemanders en Henrica Hendrikx. 
7. Anna Maria van Haren, ged. Balgoy 10-2-1799, boerin, over 1. Grave 30-4-1876, tr. Gassel 26-

4-1829 Martinus Brands, ged. Herpen 16-12-1798, landbouwer, overl. Grave 30-11-1870, zn. 
van Joachim Brands en Hendrina van Plassendaal. 

8. Lambertus (Lambert) van Haren, ged. Escharen 21-2-1802, kanonnier bij het 6c Bataljon Artil
lerie Nationale Militie (1823), overl. Escharen 3-1-1823. 
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Bijlage 2: Deelparenteel Van den Berg (Boxmeer) 
I. Theodorus van den Berg( zn. van Gerardus van den Berg en Anna Peer), geb. Doornenburg ca. 
1742 (volgens overlijdensakte)/Dennenburg 1-6-1754 (volgens Etat de population Boxmeer), 
over 1. Boxmeer 20-4-1818, tr. Boxmeer 1-11-1789 MariaAertze (Aarts), ged. 's-Gravenhage (r.-k. 
kerk Oude Molstraat) 27-7-1754, over 1. Boxmeer 11-3-1830, dr. van Adrianus Aertze en Joanna 
Screvers. 

Uit dit huwelijk, geb. /ged. te Boxmeer: 

1. Henrica van den Berg, volgt Il. 
2. Adrianus van den Bergh, geb./ged. 26/27-6-1793. 

3. Cornelius (Cornelis) van den Berg, geb./ged. 13-2-1796, dagloner, over 1. Boxmeer 11-8-1848, tr. 
(1) Boxmeer 8-12-1832 Francina Francen (Fransen), ged. Oploo 15-6-1806, dagloner, overl. 
Boxmeer 22-5-1844, dr. van Franciscus Fransen en Petronella Thijssen; tr. (2) Boxmeer 
31-3-1845 Petronella Wilms (Willems), geb. Venray 15-3-1804, dienstmeid (1845), over 1. Box
meer 18-2-1861, dr. van Jan Wilms en Hendrika Wolters. 
Uit beide huwelijken zijn zes kinderen tussen 1833 en 1846 te Boxmeer geboren. 25 

II. Henrica van den Berg, geb./ged. Boxmeer 28-6-1791, arbeidster, over 1. Ginneken en Bavel 4-

10-1873, tr. Boxmeer 9-5-1824Johannes]ansen, geb./ged. Boxmeer 23-10-1793, stoelenmaker en 
dagloner, over 1. ald. 6-2-1847, zn. van Jacobus Jansen enJ acoba Hermans. 

Uit een relatie met Jacobus van Haren: 

1. Johannes van den Berg, geb./ged. Boxmeer 17-9-1817, stoelenmaker, over 1. Venray 26-2-1903, 

tr. (1) Vierlingsbeek 20-5-1845JoannaDiels, geb. ald. 18-2-1819, overl. Venray 3-11-1876, dr. 
van Joannes Diels en Christina Heijmen (Heimings, Heming); tr. (2) Maashees en Over
loon 17-5-1878 Gertruij Derks, geb. Overloon 8-6-1828, dagloonster, overl. Venray 27-9-

1897, wed. van Peter Lemmen, dr. van Gerardus Derks en Gertruij Willems. 

Uit het huwelijk met Johannes Jansen: 

2. Jacobus Jansen, geb. Boxmeer 17-3-1825, stoelenmaker, overl. ald. 19-10-1899, tr. Boxmeer 
1-5-1849 Petronella Lenkens, geb. Oploo, St. Anthonis en Ledeacker 20-1-1819, dienstmeid 
(1849), overl. Boxmeer 7-5-1893, dr. van Mathijs Lenkens en Maria van de Weij. 

3. Theodora Jansen, geb. Boxmeer 14-11-1826, overl. Princenhage 12-1-1892, tr. (1) Princenhage 
4-5-1853 Christianus Lips, geb. ald. 8-4-1821, metselaar, overl. ald. 19-12-1879, zn. van Cor
nelis Lips en Petronella Peemen; tr. (2) Princenhage 15-6-1881Pieter Lips, geb. ald. 5-4-1816, 

metselaar, overl. ald. 2-7-1890, zn. van Cornelis Lips en Petronella Peemen. 
4. Petronella Jansen, geb. Boxmeer 9-2-1829, overl. ald. 22-5-1842. 

5. Jacoba Maria Jansen, geb. Boxmeer 30-4-1833, winkelierster, overl. Princenhage 22-8-1889, 

tr. Breda 29-4-1861 Cornelis van Osta, geb. Lage Zwaluwe 16-4-1829, schipper (1861), win
kelier (1885), ovcrl. Princcnhage 21-9-1885, zn. van Adriaan van Osta en Maria Flipse. 

6. Jacoba Jansen, geb. Boxmeer 2-3-1836, overl. Ginneken en Bavel 9-11-1900, tr. Princenhage 
12-11-1858 Johannes Petrus Sloekers, geb. Breda 12-7-1830, dienstknecht (1858) later koet
sier, overl. Ginneken en Bavel 1-6-1909, zn. van Johannes Sloekers en Maria de Beijer. 

Noten 
1. Kwartierstatenboek 1983. Uitgave van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkun

de, 's-Gravenhage 1983, pag. 155. Aanvullingen hierop: Josephus Wilhelmus van Heumen, over!. 
Eindhoven (Catharina Ziekenhuis) 25-5-1996; Ida Verhagen, over!. Geffen 9-9-1982. 

2. Brabants Historisch Informatie Centrum te 's-Hertogenbosch (verder afgekort als: BHIC), Etat de 
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population de la Mairie de Boxmeer, Année 1810, pag. 87-88. Henrica van den Berg komt overigens 
in deze Etat de population niet voor, wel haar ouders, Theodore van den Berg en Marie Arts, en 
haar broer, Corneille van den Berg (Etat de population, pag. 261-262). 

3. Jan Veekens (e.a, eindred.), Regesten op het Vredegerecht Kanton Boxmeer, 1811 t/m 1838, Oss 1996, pag. 
123,128,129 en 231. De vermelding in de regesten op pag. 231 dat Jacobus van Haren te Boxmeer 
woonde, berust m.i. op een verkeerde interpretatie van het proces-verbaal; hij moet in Beugen heb
ben gewoond (zie: BHIC, toegang 21, Rechterlijke instellingen in Noord-Brabant 1811-1838, Vrede
gerecht Boxmeer, inv.nr.1309 (Processen-verbaal van getuigenverhoren 1830-1837), d.d. 4-11-1833). 

4. Jan Veekens ( e.a, eindred. ), Regesten op het notariaat Boxmeer; notaris Hubert Johan Schirme1; notaris Phili
bert]oseph Willem van Odenhoven, notaris Mathias van de Voordt; deel! (1814 t/m1829), Oss 2004. 

5. M.G. van Haren, Geschiedenis der genealogie [sic) van 't Geldersche geslacht "van Haren/van Haaren/van 
Haare", zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn, z.pl. 1988, pag. 46. Zie ook de recensie van dit 
boek door Sjef Da verveld in: Tweestromenland; Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis, nr. 60 
(20.IV.1989), pag. 25. Over de familie Lamers waartoe Allegonda behoorde, is verschenen: W.L. 
Lamers, Lamers, een geslacht uit Balgoy en Keent, Den Dungen 1992. 

6. BHIC, toegang 7005, Dorpsbestuur Escharen 1699-1813, inv.nr. 4 (Ingekomen borg- of ontlastbrie
ven 1750-1810 ), ontlastbrief voor Allegonde Lamers d.d. 4 mei 1801, ontlastbrief voor Laurens van 
Haaren d.d. 6 mei 1801. H. Douma, Akten van borgtocht of ontlastbrieven berustende in de dorps
archieven van het Land van Cuijk, in: Merlet14 (1978), pag.103. 

7. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, IV, Gorinchem 1843, pag. 256. 
8. BHIC, toegang 7040, Schepenbank Land van Cuijk, inv.nr. 522 (Protocol Escharen 1796-1808), fol. 

72v-74v, 1-6-1801. 
9. BHIC, toegang 7005, Dorpsbestuur Escharen 1699-1813, inv.nr. 67 (Kohier van de onder Escharen 

gelegen vaste goederen 1806), blad 45. De tekst van dit kohier is gepubliceerd in: T. Hamers, H. Pe
ters (e.a.), Escharen terug in de tijd; deel. 1: Escharen rond 1800: een boerengemeenschap, Escharen 1997, pag. 
8-41 (Laurens van Haaren wordt genoemd op pag.19, onder nummer 57). 

10. Zie art. 1 van de onderhandse akte van verkoop d.d. 12 april 1835, genoemd in noot 12. 
11. BHIC, Memories van successie, kantoor Grave, inv.nr.19, memorienummer 118, 19-8-1830. 
12. BHIC, toegang 105, Hypotheekbewaarder te 's-Hertogenbosch 1811-1838, inv.nr. 189 (169) (Register 

van overschrijving van eigendomsovergangen, 1835 april 30-juni 2), no. 4, 30 april 1835. Over de ko
pers zie: Jac. J. M. Heeren, De Graafse familie van Ha(a)ren, in: De Brabantse Leeuw 7 (1958), pag. 56. 

13. BHIC, toegang 309, Collectie Ragay, inv.nr. 146 (Inschrijvingsregister voor de schutterij van de 
gemeente Escharen, ongedateerd [ca. 1815 ]). 

14. BHIC, toegang 7046, Notariële archieven 1696-1841, notaris A.J. van der Marck te Grave, inv.nr. 
2413 (Minuutakten 1816, no. 29 ). 

Met betrekking tot de plaats waar het bataljon eind 1816 lag, waar Jacobus van Haren in diende, 
is het volgende op te merken. Jacobus van Haren is in 1816 uit het 20' militiedistrict te Grave tot 
de nationale militie geroepen. Hij trad in dienst op 26 maart 1816. Dit blijkt uit zijn militaire 
stamboek in het Nationaal Archief. Op Jacobus was de Militiewet van 27 februari 1815 van toepas
sing (als gevolg van een nieuwe Grondwet werd deze Militiewet aangepast, hetgeen resulteerde 
in de Militiewet van 1817). Met betrekking tot de eerste Militiewet van 1815 merkt W.G.M. van der 
Heijden in zijn boek Noord-Brabant in de negentiende eeuw, een institutionele handleiding, 's-Hertogen
bosch 1993, op bladzijde 106 het volgende op: 'In de Militiewet van 1815 wilde men de manschap
pen zo dicht mogelijk bij hun eigenlijke woonplaats legeren ter verdediging van de eigen streek. 
Men meende terecht dat de verbondenheid met de eigen omgeving hun motivatie zou vergroten. 
Deze wee bepaalde voorts dat de ingelijfden per district werden samengebracht in een bataljon 
infanterie en een afdeling artillerie, die samen uit 1000 man zouden bestaan. De hoofdplaats van 
het district fungeerde meestal als garnizoensplaats voor de legering van de bataljons infanterie. 
Bij het kleinere wapen van de artillerie was deze streekgebonden indeling niet mogelijk.' 

Hieruit kan ik reeds afleiden dat Jacobus vermoedelijk in Grave, hoofdplaats van het 20' mili
tiedistrict, gelegerd is geweest. Daar komt nog bij hetgeen H. Ringoir, in zijn 'Vredesgamizoenen van 
1715 tot1795en1815 tot 1940, 's-Gravenhage 1980, op bladzijden 56 en 69 aangeeft dat het 20' Bataillon 
Nationale Militie dat later (vanaf 1819) het 2' Bataljon van de 13eAfdeeling Infanterie werd, en dat al 
vanaf 1815 in Grave in garnizoen lag. In verband hiermee kan ook verwezen worden naar H. Ringoir, 
'Afstammingen en voortzettingen derinfanterie, 's-Gravenhage 1977, waar op pagina 5 het volgende staat: 
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'Op 8 oktober 1815 werden 17 afdelingen infanterie gevormd, elk bestaande uit één beroeps- en drie 
militiebataljons ( ... ): 13' Afdeeling Infanterie uit 16' BataljonJ agers en 19,20,48 Bat. Militie.' 

Jacobus van Haren was volgens de processtukken van de krijgsraad (zie hierna, noot 15) ten tijde 
van het plegen va de diefstal 'flankeur in de 1' Kompagnie van het Bataillon Infanterie N.M. N 20' . 

Het uittreksel van het stamboek dat bij de processtukken zit, vermeldt in het hoofd: '13' Afdeeling 
Infanterie, Extract uit het Stamboek van de Onder-Officieren en Manschappen van mindere Gra
den van het Bataillon Nationale Militie No 20'. Samenvattend: Jacobus moet dus al vanaf 1816, tot 
zijn veroordeling in 1818 in Grave gelegerd zijn. 

15. Gelders Archief te Arnhem, toegang 1078, archief Krijgsraden in Arnhem, inv.nr. 492 (Vonnissen 
1818, 1•halfjaar, no. 58); inv.nr. 520 (Bijlagen tot de vonnissen 1818, no. 15). 

16. Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland; schaalvergroting en integratie sinds 
1800, Nijmegen 19902, pag. 54-55. 

17. Wim Jaegers te Venray was zo vriendelijk e.e.a. na te kijken in zijn kaartenbakken met gezinskaar
ten, waarvan de gegevens afkomstig zijn uit de doop-, trouw- en begraafboeken tot 1811 van alle 
parochies in het Land van Cuijk en Ravenstein. 

18. Van Haren, a.w. (zie noot 5), pag. 7-8, 21, 41, 45-46. 
19. Hij wordt genoemd in: C. H.J. van den Brekel, Kroniek van de geslachten Pijnenburg en Van den Brekel 

1290-1990, Nuenen 1993, 1, pag. 179. Zijn moeder was een Pijnenburg. 
20. Regionaal archief Tilburg, Bevolkingsregisters gemeente Oisterwijk, Register der bevolking, aan

gelegd mei 1816, blad 91, no.1269. 
21. Van hem is er geen memorie van successie, van zijn vrouw, die op 22 oktober 1888 in Lithoijen over

leed, wel: BHIC, Memories van successie, kantoor Oss, inv.nr. 24, memorienummer 152. In deze 
memorie worden uitsluitend wettige kinderen van het echtpaar Van Haren-Hooijmans genoemd. 

22. Zie noot 15. De blozende gelaatskleur blijkt ook uit het uittreksel uit zijn stamboek in de proces
stukken. Voor zijn inschrijving in het originele stamboek: Nationaal Archief te 's-Gravenhage, 
toegang 2.13.09, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, inv.nr. 96, no. 4403. 

23. Niet vermeld in (geen familie): G.J.M. Derks, R.C. Croes, Familieboek Van Haren-Jansen; Familiege
schiedenis en gezinsoverzichten, uitgegeven ter gelegenheid van de woe verjaardag van Maria Catharina Derks
van Haren, Nijmegen/ Arnhem 2000. 

24. BHIC, toegang 21, Rechterlijke instellingen in Noord-Brabanr 1811-1838, Vredegerecht Grave, inv. 
nr. 1416, nr. 255, 4 februari 1819. Hij was nog boswachter in 1835 (zie noot 12). 

25. Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen en uit het tweede huwelijk is één kind geboren, allen te 
Boxmeer: 
1. Theodora van den Berg, geb. 29-1-1833, is 1840 vermeld in het bevolkingsregister van Boxmeer. 
2. Francina van den Berg, geb. 28-11-1834, over!. Boxmeer 11-1-1841. 
3. Anna Maria van den Berg, geb.11-12-1836, over!. Boxmeer 4-7-1847. 
4. Martinus Hendrikus van den Berg, geb. 4-2-1839, over!. Boxmeer 28-1-1841. 
5. Francina van den Berg, geb. 17-5-1841, over!. Boxmeer 27-5-1841. 
6. Franciscus van den Berg, geb. 1-7-1846, is 1850 vermeld in het bevolkingsregister van Boxmeer. 

ub ·if uit het (7)verenigingscentrum 
~ 

BID VOOR DE ZIEL 

CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BURGGRAAFF. 
Overleden te Rotterdam, den 18den Augustus 18:16, in 

den Ouderdom vao 46 Jaren en ruim 9 Hnnoden. 

De dood is bet• r dan een bi'tt• r leven ; lfn de t:lfuwige ruit 
ia beier dan em bijbüjvenik :id:elijkheid. 

Reel, X XX, n , 17, 
D• & t:r he•f t mij v,rloll i'On all11 kwaad , en Bij z.al mij 

behouden- l;rt:"B!7' in :1jn Bem,lsc..h rijl:. 
Il: %41 mif in den Hnr 11•rblijden m m,'j -t1t:rlu1ugen in 

God mijnn, Z'aügrntder. 
~ Tnt. IV.••· 18. NI Hn, 1n, Ys . 18, 

D llt <ij ruste in /Trede. 

bidprentje van Christina Cornelia van den Burggraaf (1779-1826) 
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ubri ~ interviews 
Interview met Herman de Wit en Hein Vera 

DOOR TON HOKKEN 

Veel lezers van Gens Nostra zullen de web site' geneaknowhow.net kennen. Niet alleen door 
een eerder artikel in dit blad2 maar vooral door een eigen bezoek: de eerste helft van dit jaar 
telde de afdeling 'digitale bronbewerkingen' al 400.000 bezoekers. Een ongehoord aantal 
- doch wie éénmaal de weg kent, komt weer terug. Het gemak van kunnen zoeken op plaats
naam binnen een provincie naar bronnen die (al) bewerkt zijn en daar meteen naar toe kun
nen doorklikken, is erg groot. 

Wat beweegt de initiatiefnemers? Herman de Wit ('s-Heerenberg 1958) en Hein Vera {Dor
drecht 1954) hebben beiden op genealogisch gebied gepubliceerd, zowel op papier als digitaal 
via internet.' 

Op de eerste vragen na zijn de antwoorden niet naar persoon te herleiden, omdat de menin
gen en plannen van beide heren duidelijk in samenspraak zijn ontwikkeld. 

Op grond waarvan maak je een keuze, papier of digitaal? 
{Hein Vera) Ik denk dat mijn genealogische publicaties voortaan wel digitaal zullen blijven, 
gezien de eenvoud van deze te actualiseren en het gemak waarmee geïnteresseerden van sites 
kennis kunnen nemen. In digitale vorm hoop ik te zijner tijd ook de bevolkingsreconstructie 
te publiceren van Oost-, West-, en Middelbeers tussen 1600 en 1810. 

Waar ben jij voor wat betreft genealogie mee bezig? 
{Herman de Wit) Op mijn site staan korte, min of meer uitgewerkte genealogieën, verbonden 
aan mijn kwartierstaat. Zo'n familie De Kemp her komt uit het niets en verdwijnt vrijwel naar 
het niets. Van het kleine stukje wat zichtbaar is, blijken dan prachtige dingen bewaard te zijn 
gebleven. Dat is intrigerend en gaat een eigen leven leiden. Je blijft zoeken. Ook over de fami
lie De Roth heb ik het één en ander staan. De 45 personen die van deze familie bekend zijn, 

Herman de Wit, links, en Hein Vera, aan de Lek bij Jutphaas,Joto auteur 2006 
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hebben allemaal een eigen verhaal. Daar hoop ik nog een boek over te schrijven. Vooraf zal dat 
nog heel wat studie vergen om kennis te nemen van (een deel van) wat anderen bijvoorbeeld 
over de handel en de kooplieden in het 17< eeuwse Amsterdam hebben geschreven. Dat mede 
om zelf nieuwe onderzoekshypothesen te krijgen. 

Prosopograjisch onderzoek, 4 zoals Hein dat ook doet. 
(HdW) Ja, zeer arbeidsintensief. 

Wij'kt het copyright van een internetpublicatie af van die op papier? 
Nee. Hoewel veel gebruikers van internet zich dat niet bewust zijn en de openbaarheid van 
internet verwarren met publiek eigendom. Die merken pas hoe zuur het voelt als het hen 
zelf overkomt, dat anderen gegevens van hen - zonder bronvermelding - overnemen. Ook 
wij maken het mee dat delen van onze site elders 'gemakshalve' worden gekopieerd in plaats 
van gelinkt. Onhandig omdat zij dan de updates missen. Maar ook een weinig respectvolle 
manier van doen. 
Ja, inderdaad, daar moet je dan weer achter aan om de mensen duidelijk te maken dat zoiets 
niet de bedoeling is. 

Wat zijn de oorspronkelijke ideeën achter de opzet van jullie site? 
De insteek is vanaf het begin geweest om bezoekers meer te bieden dan namen en data. Naast 
het verwijzen naar (ook) secundaire bronnen hebben wij dat vooral in faciliterende facetten 
gezocht. Via Genea-Lokaal (één van de sites) hebben duizenden mensen de cursus paleografie 
gedownload. Ook wordt veel gebruik gemaakt van het zoeken in de zogenaamde Frequently 
Asked Questions, de FAQ, Dat is een term die te maken heeft met digitale discussiegroepen. Ten 
gevolge van de benaderbaarheid komen daar regelmatig nieuwe mensen binnen, met vragen 
die in het begin vaak worden gesteld (de FAQ). Vanuit de discussiegroep soc.genealogy.bene
lux, waar wij beiden actief in participeren, zijn we antwoorden op dergelijke vragen gaan no
teren in een afzonderlijk deel van onze site. Daar kun je onder meer basale informatie vinden 
over oude maten en gewichten, geld, recht en notariaat. Een groot deel van onze site beslaat 
het deel regelgeving in de Nederlanden. Die bestaat uit een keur van nationale en regionale 
ordonnanties, reglementen en dergelijke, in tekst of via een link te bezien. Veel zaken die je in 
oude bronnen tegenkomt, ga je begrijpen als je van de regelgeving kennis neemt. 

Educatie? 
Ja, natuurlijk proberen wij mensen te verleiden om verder te kijken dan ze eigenlijk van plan 
waren. 

Er staan momenteel wel erg veel genealogieverwijzers en dergelijke op internet. 
Ja, zonde van al die overlap, mensen weten niet meer voor wat ze bij wie moeten zijn, het gaat 
ten lcoste van de l<vvaliteit. Net als bij al die genealogiefora en -nieuwsgroepen. Vijf jaar gele
den ben ik gaan tellen en kwam ik alleen al voor de Benelux op 125! En inmiddels zijn er nog 
heel wat bijgekomen. Die versnippering is een probleem. 

Is het Wikipedia-model een oplossing? Zie de situatie in Duitsland.5 

Wellicht, maar het is moeilijk om een consistente kwaliteit te bereiken. De uitgangssituatie 
is ook anders in Nederland. Een paraplu met verwijzingen naar web sites met ieder een eigen 
identiteit is een ander model. En anderzijds, versnippering is ook inherent aan de individuele 
mogelijkheden op internet. 

Gens Nostra 61 (2006) 549 



Het aantal bronverwijzingen is sinds het begin enorm gegroeid. Door een podium te bieden voor de vermel
ding van en doorverwijzing naar bewerkte bronnen hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
stimuleren van het ontsluiten van bronnen. In de laatste jaren is er een grote groei in het aanbod van ont
sluitingen door archieven - met hulp van veel vrijwillgers. Waar gaat dit naar toe? 
Op een gegeven moment zullen alle primaire bronnen op internet staat. Ook steeds meer 
secundaire bronnen zullen via internet bereikbaar zijn. Wat eerder bij Genlias technisch niet 
haalbaar was, gebeurt nu in toenemende mate: het plaatsen van scans van originelen op de 
web sites van archieven. Het Utrechts Archief nam daarin het voortouw met het plaatsen van 
notariële aktes op internet, nu ook gevolgd door onder meer vroege huwelijks bijlagen te Rot
terdam en DTB en BS te Tilburg en omliggende dorpen. 

Jij, Herman, bent ook bij een particulier initiatief op dat gebied betrokken. 
Je doelt op het project in samenwerking met Hans den Braber 'Van Papier naar Digitaal'. 
Inmiddels staan meer dan 30.000 afbeeldingen van pagina's van integraal gefotografeerde 
oude bronnen op de site ter beschikking van onderzoekers. 6 Het aardige is dat er ook meteen 
aanbod komt van mensen die deze bronnen willen gaan bewerken. Daar hebben we ook de 
mogelijkheid voor gecreëerd en richtlijnen voor transcriptie opgesteld. 

Wat kunnen genealogische tijdschriften met al deze ontwikkelingen. Digitaal worden? 
De behoefte aan papier is er nog, althans bij ons wel! Voorlopig zal die er ook nog wel blijven. 
Wat voor de hand ligt, is dat tijdschriften ook een digitale pendant ontwikkelen. Contact 
onderhouden met hun lezers. Of dat nou in de vorm moet van het zoveelste forum of discus
siegroep, is dan maar weer de vraag. Afhankelijk van de doelgroep die je bereikt - en de doel
groep die je wilt bereiken-, kun je keuzes maken of je een bepaald deel van je tijdschrift op 
internet gaat zetten. Of dat je naast het tijdschrift additionele activiteiten gaat ontwikkelen, 
bijvoorbeeld het plaatsen van voorlopige genealogieën ter becommentariëring of gezamen
lijke projecten. Het gebruik van het medium internet zal een appel doen op een jongere gene
ratie mensen die in genealogie zijn geïnteresseerd. 

Samenwerking tussen leden. 
Ja, dat kan op allerlei manieren. De Karel de Grote site is daar een voorbeeld van, daar komen 
reeksen bij, er wordt commentaar geleverd.7 Genealogische verenigingen moeten zich gaan 
afvragen wat voor diensten zij kunnen en willen gaan aanbieden aan hun leden. Je moet niet 
meer alles willen, nu zo veel onder handbereik is gekomen, nu archieven hun vleugels gaan 
uitslaan. Daar moet je op anticiperen. DNA onderzoek faciliteren bijvoorbeeld! 

Wat zien jullie als toekomstvoorgeneaknowhow? 
Dat is een onderwerp dat voor ons zeer actueel is. We denken in de huidige vorm nog wel een 
aantal jaren een toegevoegde waarde te hebben, al zullen de verwijzingen naar primaire bron
nen dat op een gegeven moment minder hebben, als het digitaliseren daarvan gereed is. Wel

licht vindt er een verschuiving plaats naar secundaire bronnen. Ook in het project 'Van Papier 
naar Digitaal'. En op de informatie over de achtergronden van die bronnen kunnen wij ons in 
het bijzonder richten. Daarmee raken we inhoudelijke ideeën die we graag zouden realiseren 
- zie bijvoorbeeld de aanzet tot een 'bronnenvocabulair', onder de naam 'Clio'. We zouden 
ook een cursus op het gebied van onder meer gewoontes, terminologie en belastingheffing in 
de verschillende regio's kunnen ontwerpen. Ook op het gebied van heraldiek is er vraag naar 
een cursus. 
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Ook technisch gezien hebben we plannen om de site aan te passen. Het zal noodzakelijk 
worden, ook al houden wij vast aan eenvoudige toegankelijkheid. Wat dat betreft zijn we erg 
traditioneel! 

Waar we natuurlijk tegen aanlopen is de hoeveelheid tijd die het onderhouden van de huidige 
site en het opzetten van nieuwe zaken vergt. Wij zijn inmiddels ook al heel wat jaren daarmee 
bezig en denken er nu over in wat voor juridische vorm - en met wie-wij de continuïteit van 
onze activiteiten kunnen waarborgen. Het is van groot belang om daar meer mensen bij te 
gaan betrekken. Daarnaast realiseren wij ons ook dat 'het veld' aan voortdurende verandering 
onderhevig is. De continuïteit van sites, die zich richten op brede informatieverstrekking voor 
een bepaalde doelgroep, zal vaker een punt van aandacht worden. Het speelt al bij iemand die 
enkele bronbewerkingen op een site heeft staan. Bij overlijden wordt de site opgeheven en 
verdwijnen de bron bewerkingen. Met al het werk dat daarmee was gemoeid. 

Hebbenjullie een voorkeur voor een bepaald archief om in te werken? 
Nee, niet in die zin. Er is wel een groot verschil tussen archieven onderling. Het ene archief is 
veel meer klantgericht dan het andere, dat geldt bepaald niet alleen voor de verschillende web 
sites. 
Veel instellingen zullen hun beleid moeten herformuleren. We hadden het al over tijdschrif
ten, maar het geldt natuurlijk ook voor het Centraal Bureau voor Genealogie en archieven. Er 
zijn er nog steeds die bij een fotograferende bezoeker zeggen: daar hebben wij een medewer
ker voor. Of waar je een dag(-deel) tevoren stukken moet aanvragen. Sommige archieven tim
meren heel actief aan de weg, andere zijn nog druk doende met herindeling. Rijksarchieven 
zouden meer vorm kunnen geven aan samenwerking, lokale archieven zijn mede afhankelijk 
van de plaatselijke politiek. Sommige archieven doen iets met de producten die met behulp 
van hun archiefstukken zijn ontstaan, andere hebben er totaal geen interesse voor. En dan 
nog een toekomst ontwerpen in het licht van alle digitale ontwikkelingen. 

Hoe ziet het genealogische landschap er over tien jaar uit? 
(lachen) Eén druk op de knop en je genealogie rolt er uit! Nu ja, de ontwikkelingen gaan na
tuurlijk erg snel, vergelijk het eens met de BBS8-tijd van tien jaar geleden. Wij denken dat 
genealogie van migranten belangrijker kan gaan worden en dat genealogen zich meer zullen 
gaan bezighouden met de (sociaal-) historische context bij familieonderzoek. Verder hopen 
wij dat de archiefwereld tegen die tijd de Nederlandse archieven hebben veiliggesteld, die 
zich in het buitenland bevinden, althans in digitale zin. 

Noten 
1. In internettermen heet geneaknowhow.net een domein, met daarop vijf sites. 
2. H.J. de Wit, 'Het ontstaan van geneaknowhow.net. Ondersteuning van uw genealogisch onder

zoek op het internet' in: Gens Nostra 55 ( 2000 ), pag. 407-410. 
3. zie de web sites http://de-wit.net/ en http://home.wxs.nl/ VERAoooo/home.hcml 

4. zie voor de betekenis van deze vorm van onderzoek onder meer: http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Prosopografie 
http://www.paulrigolle.be/woord/2005/11/woord-255.html 

5. http://de.wikipedia.org/wiki/Genealogie 
6. http://www.den-braber.nl/digiproject/statuspagina.html 
7. http://www.kareldegrote.nl/ 
8. Bulletin Board System, een vorm van uitwisseling van informatie tussen computergebruikers in 

het pre-internet tijdperk. 
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Het portret van ... 1 

[Lene Perik] 
DOOR HARRY SPIES 

Lene Perik, geb. Borne 11-1-1842, over!. Almelo 3-12-1926, dr. van Antonie Perik, klompenmaker 
en boerwerker, en Janna Tijhuis, tr. Borne 20-2-1867 Johannes Wilhelmus Bakker, geb. Borne 
3-11-1840, akkerbouwer, over!. Bornerbroek (gem. Borne) 28-1-1880, zn. van Gradus Bakker, 
landbouwer, en Gerdina Maria Broek. 

Lene en Jan Willem kregen tussen 1869 en 1878 te Borne zes zonen en woonden op een boer
derijtje te Bornerbroek. Na het overlijden van haar man vertrok Lene in 1888 naar de stad 
Almelo, eerst aan de Nieuwstraat en vanaf 1923 in een nieuw huis aan de Koedijk, bij haar 
kleindochter Leentje Holtkamp-Bakker en haar man Gerard Holtkamp. Beneden was voor 
Lena een slaapkamer gebouwd. 
De foto is door de Almelose fotograaf Derk Jan Boom waarschijnlijk rond 1920 gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
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rubriel wegwys 
Snel weg op de digit@le snelweg 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Inleiding 
In april 2005 schreef ik voor een genealo
gische dag op de Groninger Archieven een 
folder over het gebruik van de computer bij 
genealogie, waarvan de tekst kortgeleden in 
Gens Data is gepubliceerd. ' Omdat de ont
wikkelingen op internetgebied snel gaan, 
hebben mijn corrector Bert Kranenborg en 
ik begin juli 2006 voor Gens Nostra opnieuw 
de tekst door gelopen en alle verwijzingen 
(links) getest. Pagina's bleken uit de lucht, 
ud's (uniform resource locator, adres) veran
derd en inhoudsopgaven gewijzigd. De be
schrijving van de archieven van de drie noor
delijke provincies heb ik eruit gehaald en 
vervangen door een algemene pagina waarop 
u kunt doorstarten naar de diverse landelijke 
archieven. Intussen zijn er tig sites bijgeko
men. Bijvoorbeeld: verschillende archieven 
(en particulieren) hebben doop-, trouw- en 
begraafgegevens digitaal gemaakt en op in
ternet gezet (Fryslan, Drenthe, Amsterdam, 
Den Haag), notariële aktes zijn online (Frys
lan, Utrecht, Amersfoort), begraafplaatsen 
worden gedigitaliseerd (onder andere www. 
graftombe.nl voor met name Noord-Neder
land)• en advertenties zijn online te doorzoe
ken (www.mensenlinq.nl). 

De vermelde links zijn allemaal getest door 
Bert Kranenborg. We hebben noch de preten
tie noch de intentie compleet te zijn, maar 
willen u op weg te helpen c.q. adressen aan de 
hand te doen, waarmee uzelf verder kan zoe
ken. Als ik alles zou noemen wat er op dit mo
ment aan genealogische sites is, zou de Gens 
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Nostra de eerste jaren gevuld zijn. Ik blijf dus 
maar bij mijn oorspronkelijke opzet, zij het 
geactualiseerd en aangevuld. 

De vierdeling van de folder, zoals ik die 
vorig jaar maakte, liet ik bestaan. Dit zijn: 
(1) Begin, algemeen, oefenen, (2) Archieven, 
zoekmachine, CD-rom's, inventarisatie, (3) 
Zoekpagina's en (4) Geschiedenis en aankle
ding genealogie. 

(1) Begin, algemeen, oefenen 
Wat is internet 
Internet is een grote verzamelplaats van al
lerlei gegevens, waarin ik, door middel van 
dit artikel zal proberen u wegwijs te maken. 
Internet is handig. Je kunt gegevens opzoe
ken op elk gewenst moment en bent niet af
hankelijk van openingstijden van een archief 
of bibliotheek. Let wel op gegevens die u, met 
name van particulieren, overneemt: contro
leren! 

Hoe begin je? Op het besturingssysteem 
Windows XP zit Internet Explorer standaard 
geïnstalleerd. Bij een oudere versie moet u dit 
mogelijk eerst (laten) installeren. Software 
daarvoor is overal (vaak gratis) te verkrijgen. 
Lukt zelf installeren niet helemaal ( of hele
maal niet) dan kom je er met behulp van de 
helpdesk (ik spreek uit ervaring) wel uit, an
ders is er altijd wel een handige jongen/meis
je die je helpen kan. Nadat er verbinding met 
de provider is gemaakt, kunt u los. Maar bij 
welke site begin je en hoe ga je verder? 

In de adresbalk typt u het internetadres. 
Meestal begint dit met www ( world wide web) 

553 



Bestand Bewerken 

0 Vorige C) 

of http (hyper text trans
port protocol, taal waar
mee computers met elkaar 
praten) gevolgd door een 

i Adres I www ngv nl ~-~---·--·__, naam. 
Daarna Enter geven en de 

pagina opent zich. Dat is te zien onderaan 
het scherm, waar een balkje blauw wordt. 
Een onderstreept woord op de site verbindt 
u door met een andere internetpagina, als u 
er op klikt. Dat gebeurt ook als u op Links 
(doorverwijzingen, verwante homepages) 
gaat staan. Eenmaal op het net verdwaal je al 
snel. Het is dus belangrijk een paar favoriete 
sites (pagina's) te hebben, waar je snel weer 
heen kunt gaan. Vastzetten als favoriet dus. 
Nadat u de pagina hebt geopend gaat u via 
Favorieten (4' item bovenin menu) naar Toe
voegen aan Favorieten met nog de keuze Offline 
beschikbaar maken. Plaats bepalen waar u hem 
hebben wilt en eventueel een andere naam 
geven. 

Favorieten 
Favorieten kunt u eigen namen geven door 
op de betreffende favoriet in uw voorkeurs
lijst te gaan staan en het rechter muisknopje 
in te drukken. Derde van onderen staat Naam 
wijzigen. Wilt u deze homepage naar een an
dere plaats dan volstaat de linker muisknop 
ingedrukt houden en daarheen slepen. Wilt 
u ze alfabetisch hebben, dan gaat u op een 
willekeurige favoriet staan, houdt de rechter 
muisknop in en geeft Sorteren op naam. Andere 
mogelijkheden onder de rechter muisknop 
zijn onder andere Off line beschikbaar maken 
(spaart telefoonkosten), Verwijderen en Eigen
schappen. 

Extra Help 

p Zoeken * Favorieten ,S 

Pagina terugvinden 
Andere manieren om eerder bezochte pagi
na's terug te vinden is via Vorige (links bo
venin z' menu), het pijltje rechts van Vorige, 
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F4 en/of via Geschiedenis, het klokje rechts bo
venin de balk naast Media. Daar wordt elke 
door u geopende bladzijde geregistreerd tot 
drie weken terug. Wilt u er zeker van zijn dat 
u later op de dag een bepaalde pagina terug 
kunt vinden, druk dan de Shift knop in bij het 
doorlinken. De bladzijde blijft dan onder de 
anderen staan. 

Leren/ oefenen 
Wilt u eerst nog even wat meer wegwijs wor
den op internet of de toetsen en functies be
ter leren kennen, dan is www.addostuur. 
com, de homepage van Addo Stuur - schrij
ver van duidelijke, informatieve, boeken 
voor mensen die de computer en program
ma's nog beter moeten leren kennen - een 
aardige pagina. Tips, trucs, boeken, cursus
sen en de mogelijkheid om uw kennis van 
computers, sofware en internet te testen. Te 
vinden onder Toets uw Kennis. 

Dat laatste is ook rechtstreeks mogelijk op 
www.computerbrevet.nl. 

Na het invullen van de test(en)- te vinden 
links onder Kies een toets: - krijgt u uw score 
met de goede antwoorden terug en (moge
lijk) een brevet. Wilt u internettermen weten, 
kijk dan op: 
http://internetwoordenboek.kennisnet.nl. 

(2) Archieven, zoekmachine, CD-rom's, inven
tarisatie 
Inventarisatie en beschrijving van alle Ne
derlandse archieven zou in dit artikel te veel 
ruimte innemen. Maar u wilt toch voor u 
naar een archief gaat zien wat er aan digitale 
bestanden is en wat de openingstijden zijn. 
Er zijn diverse startpagina's van waaruit al 
deze archieven op te roepen zijn. Ik noem: 

http://archieven.beginthier.nl/. De 
startpagina geeft in de linker kolom onder 
andere Archieven Algemeen, Provinciale 
Archieven (NL), Streekarchieven (NL) en Ge
meente Archieven. Alfabetisch gerangschikt. 

www.hennekam.org heeft als kop: Alles 
over archieven advies, databanken, educatie en on
derzoek. Eric Hennekam noemt alfabetisch 10 

bladzijden archieven. Honderden archieven 
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van gemeenten, historische archieven, film
en sportarchieven, universiteiten, koninklijk 
huisarchief, hoogheemraden, kerkarchieven, 
enz. Te bereiken via archieven, onder Onder
zoek (geel) in linker kolom. Op de wereldbol 
klikken verbindt u door met de site, het en
velopje ernaast geeft het mailadres. Voor het 
geval bovenstaande sites tijdelijk even niet 
werken, ook via http://www.archiefnet.nl 
en www.stamboomgids.nl/archieven kunt 
u de diverse archievensites openen. 

NGV 
De homepage van de Nederlandse Genealogi
sche Vereniging {NGV, vereniging voor men
sen die stamboom-onderzoek doen oftewel 
genealogie beoefenen) kunt u vinden onder 
www.ngv.nl. Verdeeld over drie kolommen 
staan hier Vereniging ( onder andere Info over 
NGV, Lidmaatschap, Gens Nostra, Starters), 
Service {Agenda, Homepages en Downloads) 
en NGV-websites (hieronder Contactdienst, 
Heraldiek, Computergenealogie, Afdelings
websites). De homepages van NGV-leden 
staan alfabetisch, gerangschikt op naam van 
de maker (via Service/Homepages). Sommi
ge hebben er een uitgebreidere beschrijving 
achter staan (namen, streek), bij anderen is 
het gewoon proberen. 

Op de openingssite ook Aktueel. Medede
lingen, veranderingen en datum van laatste 
bijwerking site. 

Zoeken op een zoekmachine 
Zoeken op internet op je eigen naam via een 
zoekmachine is altijd aardig. Ik zoek meestal 
op Google: www.google.nl. Om te voorko
men dat u een hele lading pagina's krijgt met 
de voornaam en achternaam een eind uit el
lmar, zet u in de zoekbalk de naam tussen 
"". Dus bijvoorbeeld "Cyriacus Hoorn". (Ver
zamel ik). De zoekmachine ziet dit dan als 

K""irtJAAnl 't'ffl Tmmo Sml GAnp.Jl>i l J ,Jac00.1 Smd 911bayp 

............... -
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één woord en hierdoor worden de gevonden 
bladzijden beperkt(er). Tenzij u Jan Jansen 
zoekt. 

Nog een aardige optie bij Google is zijn 
geheugen. U zoekt op bv. Smale {Groningen, 
info welkom) en genealogie. Dat geeft honder
den verwijzingen naar pagina's waarop bei
de woorden voorkomen. Bij een paar krijgt 
u, bij de poging die homepages te openen, 
de mededeling: deze pagina kan niet worden 
geopend. Als u nu terugkeert via vorige (op 
balk linksboven) krijgt u weer het overzicht. 
Onder de pagina die u probeerde te openen 
staat het pad (www.xxx.yyy}, ernaast staat ca
che en (soms) gel(jkwaardige pagina's. U klikt nu 
op cache en krijgt alsnog de pagina, die Goo
gle hurig in zijn geheugen had opgeslagen 
toen hij hem indexeerde, te zien. Meestal. 

De vele CD-rom's die de laatste jaren zijn 
uitgebracht maken het de genealoog een 
stuk gemakkelijker. Niet meer genealogi
sche tijdschriften op index doornemen, maar 
een CD-rom van dat tijdschrift doorzoeken 
door eenvoudig een naam in te typen. Denk 
wel om diverse schrijfwijzen, dus soms met 
wildcards (bijvoorbeeld *) - ter vervanging 
van één of meer letters - werken en een lijst 
met gevonden items verschijnt. Aanklikken 
ervan geeft de bladzij(den) waarop de naam 
voorkomt. Een paar verschenen CD-rom's: 
Gens Nostra 1946-2006, jaarboek Centraal Bu
reau voor Genealogie 1947-1996, De Nederland
sche Leeuw 1883-1983, Nederlands Patriciaat 
1910-1997 (de zogenaamde Blauwe boekjes), 
Nederlands Adelsboek 1903-1987 ( de zogenaam
de Rode boekjes) en Bronnen voor Indisch gene
alogisch onderzoek. Om het zoekgemak te ver
groten kunt u de CD's op de harde schijf van 
de computer zetten, zodat u ze in één keer 
kunt doorzoeken. De werkwijze: maak in de 
Windows Verkenner ( ook wel Mijn documenten 
genoemd)(gele map met vergrootglas ervoor) 
een nieuwe map aan (bestand, nieuw, map) on
der bijvoorbeeld "mijn documenten" en geef 
die een logische naam. CD's boeken zou dus 
kunnen. Open Windows Verkenner nog eens 
(dan heb je er twee open, dat vind ik gemak
kelijker werken) en doe de CD in de drive van 
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de computer. Openen. Selecteer de CD (wordt 
blauw), via bewerken, kopiëren doen. Daarna 
naar de andere filemanager gaan en daar de CD 
plakken in CD's boeken via bewerken, plakken. 
De index dient daarna wel even opnieuw te 
worden ingesteld. 

Inventarisatie digitale bestanden en CD's 
Herman de Wit houdt sinds 1997 bij welke 
digitale bestanden via internet te downloa
den zijn of bij de makers te koop worden aan
geboden. 

Dat kunt u zien op zijn (door mij als favo
riet ingestelde) site http://geneaknowhow. 
net/digi/bronnen.html. 

In het linker kader staan de provincies met 
daaronder internet en cd-r/disk. 

Aanklikken geeft een alfabetische lijst di
gitale bestanden, die openen door op de vette 
tekst te gaan staan (pijl wordt handje). Onder 
NIEUW, links in de blauwe balk in een goud
kleurig kader, staan de digitale bestanden die 
de laatste maand(en) ter beschikking zijn ge
steld, de nieuwste bovenaan. Rangschikking 
hiervan is dus niet per provincie. 

Bovenin de linker kolom onder Passagiers
lijsten (ze item) tientallen lijsten, verdeeld 
over t/m 1736 en na 1736. 

In dezelfde kolom, bijna onderaan, onder 
Hulp/plaats en taal diverse info over plaatsen 
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in Nederland, België 
en Luxemburg. Onder 
taal staan enige Latijnse 
woordenboeken, een 
Middel/Oud-Nederlands 
woordenboek (de site van 
Hanz Meulenbroeks) en 
een verzameling woor
den en begrippen voor
komend in DTB's (André 
Dumont). Handig als u 
woorden in aktes tegen
komt die u niet begrijpt. 
Hieronder, onder Over
zicht van cd-roms, is een 
lijst van genealogische 
boeken die op CD zijn ge
zet en te koop zijn. 

(3) Zoekpagina's 
www.genlias.nl is een database waarin u de 
Nederlandse geboorte-, trouw- en overlij
densgegevens kunt vinden na 1811. Nog niet 
alle provincies zijn vertegenwoordigd, maar 
er wordt wel steeds aangevuld. Na het intik
ken van het adres krijgt u een openingspa
gina. Onder Wat zit in Genlias (blok midden 
onder) kunt u zien wat er tot nu toe aan di
gitale gegevens is ingevoerd. Door op Zoeken 
in Genlias database (rechtsboven, boven ver
grootglas) te drukken kunt u meteen zoeken. 
Het is niet nodig alle velden in te vullen. De 
rest wijst zichzelf. 

Handig is om via www.genliasmonitor. 
nl enige namen in te sturen waarnaar u on
derzoek doet. Na aanmelding (maximaal 
40 namen) krijgt u een bevestigingsmail en 
een lijst met resultaten die op dat moment 
in Genlias zitten. Daarna houdt Bob Coret 
te Den Haag u gratis op de hoogte indien er 
nieuwe aktes met die naam zijn ingevoerd. 

Tip: Lees, voor u gaat zoeken, eerst even de 
zoekinstructie. Met name belangrijk voor 
het gebruik van wildcards ( tekens zoals* ? 
of % in plaats van één of meer letters), die 
zijn niet in ieder zoekprogramma gelijk. 

http:/ /top.archiefplein.nl/websitepu
bliek is de proefversie van Toegang Op Perso
nen (TOP). Hier kunt u tegelijk verschillende 
databases met genealogische gegevens raad
plegen, de resultaten worden per aanbieder 
weergegeven. 

Na invullen van de naam waarnaar u wilt 
zoeken en selecteren van genealogische 
database(s) Zoeken geven. Er verschijnt dan 
een scherm met in de bovenste balk het totaal 
gevonden vermeldingen. Eronder de ins tel

lingen waarin u zoekt met erachter het aan
tal ontvangen en gevonden items. Een vinkje 
geeft aan dat het onderwerp gereed is, een 
gele balk links geeft het percentage aan dat 
binnen is. De i rechts geeft informatie zoals 
bijvoorbeeld het tijdelijke onbereikbaar zijn 
van een systeem. Op het vergrootglas druk
ken geeft specificaties. Door op het rode tekst 
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onder Locatie te klikken, krijgt u de akte met 
zijn gegevens te zien. Op dit moment kunt 
u tegelijk zoeken in Catalogus Centraal Bu
reau Genealogie, GenLias, Regionale Histori
sche Centra Bergen op Zoom, Eindhoven en 
Tilburg, Zeeuws Archief, Archiefdienst voor 
Kennemerland, Archief Eemland, Brabants 
Historisch Informatie Centrum en gemeen
tearchieven Delft, Leiden en Rotterdam en 
het Historisch Centrum Leeuwarden. De ctrl 
toets ingedrukt houden geeft de mogelijk
heid verschillende opties te selecteren. 

Een andere grote database is de op 1 novem
ber 2004 gelanceerde Thematis Erfgoed Por-. 
taal, waarbij momenteel een 50 databases van -circa 15 instellingen zijn aangesloten. Gezien 
het aantal van (gemiddeld) 3190 (wisselt) vra
gen per dag lijkt dit een succes. Wekelijks ko
men er nieuwe databases bij in deze "Schat
kamer met historische informatie". Type in 
de adresbalk bovenin: bttp://81.18.161.80/ 
fm_tnet_publiek/zoeken.aspx (tussen 
fm en tnet een _ onderscore, evenals tussen 
tnet en publiek) en de pagina, waarin u zoe
ken kunt opent. Klik hier om uw zoekvraag op te 
geven (bovenin scherm) geeft de collectie(s): 
Beeldbanken, Archieven, Akten en registers 
- genealogie, Akten en registers - documen
ten, Bibliotheken, Kranten en tijdschriften, 
Overige en Musea. Aanvinken wat u wilt 
doorzoeken en in welke regio en bij welke 
instelling(en) en het zoeken kan beginnen. 
Ik zocht in Kranten en tijdschriften (leuk 
voor de aankleding van een genealogie) op de 
naam Lijphart (info welkom). Het resultaat 
was 17 vermeldingen in de krant Het Vader
land van 1920-1945, onder Haags Gemeente
archief. Lyphart invullen gaf er nog eens 16 
bij. D cnl< d u s'"'" ve rschillende schrijfwij zen . 

In de balken links op de startpagina vindt 
u onder andere nieuws, de participanten 
(deelnemers), contact enz. Deze kranten had 
u trouwens ook gevonden door http://kran
ten.kb.nl/indexz.html bovenin de adres
balk te typen. Daar staan bovendien ook het 
Centrum (1910-1930), de NRC (1910-1939) en 
het Volk (1910-1920 ). 
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Op www.archieven.nl staan archieven
overzichten, inventarissen en nadere toe
gangen van de meeste Nederlandse archie
ven. De startpagina wijst zichzelf. Bij Vul uw 
zoekterm(en) in de gevraagde naam intikken, 
Zoeken in archieven aanvinken ( of het gewenste 
archief) en op de pijltjestoets drukken. Op de 
bladzijde met vermeldingen die u nu krijgt 
klikt u op het icoontje links (met inv erop), 
waarna toegang- en inventarisnummer en 
een korte inhoud verschijnen. 

Tip: Er kan ook worden gezocht op een 
specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld 
WIC, VOC, begraafboeken, weeskamer 
e.d. Gewoon het woord in het zoekscherm 
typen. 

http://voc.websilon.nl/ geeft de opvaren
den van de VOC schepen die tussen 1700 en 
1794 uit de Republiek vertrokken naar de 
Oost. De informatie komt uit de scheepssol
dijboeken, waarvan de originele registers in 
het Nationaal Archief te Den Haag berusten. 
Ruim 700.000 namen zijn ingevoerd, die op 
verschillende manieren zijn te vinden. Zo 
kunt u zoeken op naam, maar ook op schip 
of plaats van herkomst. Ook deze database 
is nog niet volledig gevuld. Ingevoerd zijn 
de kamers van Delft, Enkhuizen, Hoorn en 
Rotterdam, Zeeland voor een groot deel. Am
sterdam start in de loop van 2006, invoeren 
zal enige jaren vergen. 

http://www.ellisisland.org is de startpagi
na van Ellis Island (Amerika), de plaats waar 
veel Nederlanders ( en andere Europeanen) in 
de 19' een zo' eeuw voet aan wal gezet heb
ben. Onder search passenger arrival records kunt 
u een n aam invullen, na op enter of Start Search 
te hebben gedrukt krijgt u de matching pas
sengerrecords (staat in hoofdletters). De gevon
den personen dus, met onder andere bestem
ming, aankomstjaar en leeftijd. Wilt u meer 
gegevens over de onderstreepte personen, 
dan moet u zich even registreren (gratis). 

Een verwante site is www.castlegarden. 
org, waarop u de gegevens van mensen kunt 
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vinden die tussen 1830 en 1892 naar Amerika 
gingen ( elders op de site staat 1820-1913). Voor 
een deel overlapt het de site van Ellis Island, 
maar toch is hij de moeite van het openen 
waard. Naam intikken, eventueel periode 
aangeven en search now (in hoofdletters) geven 
levert met wat geluk een treffer. Daarbij wor
den, na aanklikken van de gevonden naam, 
gegeven: beroep, leeftijd, sexe, aankomst, 
vertrekplaats, haven waaruit vertrokken, be
stemming, plan en naam schip gegeven. In 
deze database zitten ruim tien miljoen im
migranten. De site is Engelstalig. 

Tip: Vroeg of laat komt u op een archief 
om aktes te controleren of uitgebreider 
onderzoek te doen. Als u dan van een 
akte een foto maakt, fotografeer dan een 
papiertje mee met daarop de benaming 
van het archief, het toegangsnummer, 
inventarisnummer, datum en eventueel 
bladzijde. Maakt u een kopie, zet dan die 
gegevens daar achterop. De vermelding is 
dan ten allen tijde gemakkelijk terug te 
vinden. 

(4) Geschiedenis en aankleding genealogie 
www.anno.nl wil, in de vorm van verhaal
tjes, de Nederlandse geschiedenis toeganke
lijk maken voor een groot publiek en helpen 
het historisch besef in Nederland te vergro
ten. Onder Over Anno! (links onderaan) uitleg 
over de site, de partners en colofon. Rechts 
bovenaan de pagina vindt u de tijdbalk, even
als via de tijd van .... (onderste item, links bo-
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venaan). Door hierop te navigeren komt u op 
verschillende perioden in de Nederlandse 
geschiedenis. Over elke periode zijn er arti
kelen over die tijd. 

Ik koos 1600-1700 en had de keuze uit een 
35 tal artikelen. Mijn keus viel op het fictieve 
verhaal van René Grillet, Frans vluchteling. 
Rechts op de site, onder Het leven van. Druk op 
meer .... Ik las een aardig verhaal over de Hu
genoot René die naar Groningen uitweek. Ik 
weet nu dat hij , tussen 1675 en 1700, de prui
kenmode meenam en het eten van wafels in
troduceerde. Dat hij regelmatig in het Franse 
koffiehuis in Groningen kwam, waar verlo
tingen werden gehouden. Meer info over de 
periode van het verhaal onder de tabbladen 
(werken & leren, wonen, eten & drinken, ge
zondheid, leefstijl, normen & waarden, ge
loof & politiek). Ook op deze pagina weer een 
zoekmogelijkheid en een regelmatig wisse
lend item. Een leuke pagina over het leven 
van de gewone man/vrouw. 
http://www.denieuwecollectie.nl/kunst
stuk/KunststuK.html is een samenwerking 
van negen instanties, waaronder Het Natio
naal Archief te Den Haag, Het Scheepvaart
museum Amsterdam en het Amsterdams 
Historisch Museum. Deze pagina was in 2004 
genomineerd voor de Gouden@penstaart. 
Na het intikken van het adres komt u bij een 
muur met zuilen, die opzij gaat als u er met 
de muis op staat. Daarna komt er een hekje 
tevoorschijn, wat aan de kant schuift na aan
klikken. Op colofon links kunt u alle informa
tie lezen over initiatiefnemers en makers van 
de homepage. Vandaag is alles gratis, dus op 
de liftdeur staan en erin. Niet vergeten op 
één van de vier liftknopjes te drukken. Door 
de linker muisknop ingedrukt te houden en 
naar links of rechts te bewegen, kunt u door 
de zalen 'lopen'. Met de rechterpijl vervolgt 
u de route, met de linker kunt u terug. Een 
voorwerp aantikken, geeft die info. Wat vindt 
u onder andere in dit 'gebouw' ? 

Op de 1•verdieping onder andere een veel
armig beeld (kunst), de kist vertelt over de 
vrede van Munster en het gevonden voor
werp (achter de lichtblauwe deur) hoe een 
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museum aan zijn collecties komt. 
Op de 2<etage bewegende figuren (Salvador 

Dali) en een voetbal (les door Johan Cruijff). 
De persoon op de 3< verdieping is Jacob van 
Harpen (in de kast), die vertelt dat hij - zo
als zoveel VOC mensen - is verdronken (22 
maart 1792) en verhaalt over de route en Kaap 
de Goede Hoop. Achter het kanon gaat de ge
schiedenis van de VOC schuil en de wereldbol 
staat voor het gebruik ervan bij de scheep
vaart. 

Op de 4<informatie over de Joden (aanklik
ken schoenen), over Afrika (beest) en de West
Indische Compagnie (onder andere over de 
slavenhandel, schilderij op ezel). Via de ge
kleurde deuren kom je in andere zalen, de 
donkerblauwe deur brengt je weer bij de lift. 
Het? rechtsonder legt uit hoe alles werkt. 

www.geheugenvannederland.nl is een bij
zonder mooie homepage die (een deel van) 
de collectie van de Koninklijke Bibliotheek 
laat zien. Zoals ze zelf zeggen: 'Het Geheu
gen bevat beelden en teksten uit de vaak ver
borgen collecties van Nederlandse culturele 
instellingen' . Links op het scherm de subon
derwerpen (in hoofdletters): home, zoeken (op 
persoon, plaats, periode of onderwerp), the
ma's (Geschiedenis en samenleving, Ruimte 
en omgeving, Kunst en cultuur, Media en 
communicatie), onderwijs (informatie over 
onderwijs en digitale lessen), nieuws ( over het 
Geheugen),project(algemene info, zoals voor 
wie de homepage is en de deelnemers van het 
Geheugen), gastenboek en sitemap (alle on
derwerpen van de website en hun onderver
deling). Verder rechtsboven het Plaatje van 
de dag ( erop klikken geeft info), Wat komt er 
binnenkort bij en (onderaan) Een paar collecties. 
Eind 1nci b evatte h e t g ehe u g en 348.406 ob
jecten. Een greep uit de vele artikelen: Het 
militaire leven, De schatkist van het rijk, 
Vrouwen in actie!, De Nederlandse Oostzee
handel in de periode 1600-1850. Onderaan de 
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pagina is de mogelijkheid om te zoeken bij 
Doorzoek alle thema's. Via deze pagina vond ik 
al menig foto en schilderij voor een affiche of 
bij een artikel. 

Afbeeldingen die u wilt bewaren kunt u 
in een werkmap stoppen door het pictogram 
boek/mapje (rechtsboven) aan te klikken. Op 
de plaatjes, foto's en schilderijen is auteurs
recht uitdrukkelijk voorbehouden. Voor ge
bruik dus even een mailtje sturen naar de ei
genaar/beheerder ervan om toestemming te 
vragen. 

http://www.zoeeuwennederland.nl is een 
website gebaseerd op het boek Twintig Eeu
wen Nederland en de Nederlanders van Waanders 
Uitgevers en is bedoeld voor mensen met in
teresse in geschiedenis en cultuur. Informa
tie over diverse onderwerpen (bovenin beeld, 
met afbeelding): Ziekte en gezondheid, Reizen en 
verkeer, Misdaad en straf, Eten en drinken, Scho
len en onderwijs, Kleding en mode (twee maal 
vermeld), Vreemdelingen, Huizen en wonen, We
gennet en infrastructuur, Feesten en gewoontes, 
Bouwkunst. Elk onderwerp begint met een 
filmpje en is weer onderverdeeld. Zo is Ziekte 
en gezondheid onderverdeeld in Tasten in het 
duister, Stapvoets voorwaarts, Hoop op nieuwe ont
wikkelingen, Van sterfhuis tot geneesinrichting, 
Aandacht voor de volksgezondheid en De grenzen in 
zicht. Totaal meer dan 300 artikeltjes/stukjes 
op deze page. 

Op de tweede menubalk (in hoofdletters) 
home (hierop Contact en Colofon), actueel (ac
tuele geschiedenissen) en afleveringen ( over de 
tv uitzending Verre Verwanten). Verder histo
log (waarop u een beeld kunt schetsen van de 
tijd waarin uw voorouders leefden, anderen 
kunnen hierop reageren), thema's (bovenge
noemde onderwerpen) en periodes (verdeling 
over 15 tijdvakken). Tot slot links (ruim 50 
verwijzingen naar sites), bestellen (boeken, 
video's en films) en contact (voor vragen en 
opmerkingen). 

348.406 OBJECTEN IN 
HET GEHEUGEN 

Het Ge t)eu(1en van 
1 Jede1la11rJ g1oe1t gestaag 

20 
QEeul.uen 
~cbcrlnnb 
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Links zijn onder andere het Biografisch 
Woordenboek van Nederland, Centrum voor 
Volkscultuur, De correspondentie van Wil
lem van Oranje (1533-1584, met zoekmoge
lijkheid in 12.609 documenten en gescande 
afbeeldingen), De Cultuurwijzer, Elfsteden
tocht 1963, Gemeente Atlas van Nederland 
(1865-1870, 1200 kaarten), Gevelstenen, De 
schatkamer van Amsterdam (300 bijzondere 
documenten) en Geschiedenislinks (links 
naar 200 sites in Nederland en België). 

Hoewel de tijd tussen gecontroleerd aanleve
ren en drukken bij dit artikel zo kort moge
lijk is gehouden, is het toch mogelijk dat er 
intussen adressen zijn veranderd, de lay-out 
is omgegooid of beschrijvingen niet meer 
kloppen. Een handige mogelijkheid voor het 

lhttp:// 

openen van vervallen sites was altijd www. 
archive.org. In het vakje boven Take Me 
Back het adres van de vervallen site intypen 
opende deze alsnog. Intussen werkt dit al 
niet meer voor alle pagina's. Een deel van het 
adres in het zoekscherm van www.google. 
nl intikken, wil ook nog wel eens het nieuwe 
adres geven. En soms heb je gewoon pech en 
is het er niet meer. 

Maar er blijven genoeg adressen over. Zoals 
bij boeken bronvermelding vaak weer nieu
we titels geven, zo geven links weer ander 
sites. Die vaak ook weer doorlinken. Nog een 
laatste opmerking: controleer zo mogelijk 
alle gegevens die u van internet haalt. Zelfs 
in betrouwbare pagina's kunnen (tik)fouten 
zitten. Surf ze! 

Take Me Back Advanced Search -----------
Noten 
1. Antonia Veldhuis, 'Allem@@l digit @@l', in: Gens Data 23 (2006), pag. 21-27. 

2. Cor Seinstra, 'Dodenakkers op internet', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 370-371. 

De fabel van de tien procent 
DOOR B. VAN DO OREN 

Inleiding. 
Lang, lang geleden las ik ooit de volgende woorden die mij zijn bijgebleven tot op de dag van 
vandaag: 

'Genealogie is toch al een rijkelijk dubieuze bezigheid omdat men nooit de zekerheid heeft 
dat een kind ook van zijn officiële vader afstamt. Gezien de alomtegenwoordigheid van over
spel zal men met een aanzienlijk aantal overspelige kinderen rekening moeten houden, maar 
van dit voorbehoud vindt men bij de genealogen niets.' 

Ze werden geschreven door Hans van Straaten in 'De on~gevallen boekenkast' (Pcivédo

meinreeks no 133, pag. 67). Ik heb me er weinig van aangetrokken en stort me nog steeds met 
veel plezier op die dubieuze bezigheden. En dat voorbehoud? Ik heb niet de indruk dat men 
dat niet bij genealogen vindt. Integendeel. 

Vader is niet de dader. 
In genealogische kring duikt het getal steeds weer op: tien procent. Niet alleen in de wandel
gangen, ook in serieuze gesprekken en artikelen wordt die tien procent genoemd. Want in 
tien procent van de gevallen zou de vermeende vader niet de werkelijke vader van een kind 
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zijn. Dat is nogal veel, lijkt me. Maar je hoort het overal en steeds weer. Dus zal het wel zo zijn, 
nietwaar? En al die mensen die het zeggen, zullen toch wel weten wat ze zeggen? 

Op zoek naar de bron. 
Een tijd geleden wilde ik eens weten uit welke bron die tien procent afkomstig was. Welk on
derzoek lag daaraan ten grondslag? Was dat wereldwijd uitgevoerd, of in een beperkt gebied? 
En hóe was dat onderzoek uitgevoerd, hoe betrouwbaar was de methode? En gold het dan 
voor alle klassen en godsdienstige gezindten, of betrof het een beperkte groep mensen? Ik 
had in een artikel een verwijzing naar een boek gevonden en in dat boek werd naar weer een 
ander boek verwezen. En daar hield het op: geen verwijzing naar de oorspronkelijke onder
zoeken. Ook op andere wijze lukte het niet om daar achter te komen. 

De Libelle of de Margriet. 
Het toeval schoot te hulp. In het zaterdags bijvoegsel van NRC Handelsblad van 24 augustus 
2003 stond op pagina 29 een artikel over commerciële bedrijven die vaderschapstests aanbie
den. Hierin kwam ondermeer de Leidse antropogeneticus dr. Peter de Knijff aan het woord. 
Eén van de aanbieders van de vaderschapstests had namelijk ook die tien procent genoemd. 
Wereldwijd zelfs. Toen hem werd gevraagd aan welke bron hij dit getal ontleende, zei hij: 'De 
Libelle of de Margriet'. De Knijff maakte er korte metten mee: 'Voor dat 10 procent-fabeltje 
ontbreekt elke wetenschappelijke grond'. En iets verder: 'Het enige degelijke onderzoek op 
dit gebied is gedaan in Zwitserland, en daar kwam een maximum uit van één procent'. Hij 
vermoedt wel waar het getal van tien procent vandaan komt. Omdat aan internationaal erfe
lijkheidsonderzoek vaak hele families meedoen, inclusief stief- en pleegkinderen, is wellicht 
daarin mogelijk tien procent niet de biologische nakomeling van de vader. 

Is vader toch de dader? 
De Knijffs opmerkingen werden recent weer bevestigd. In NRC Handelsblad van 22 april 2006 

meldde Bart Meijer van Putten onder het kopje 'Zelfs twijfelende papa's zijn meestal toch de 
echte vader' over het onderzoek van een Amerikaans antropoloog. Hij schrijft: 'Betrouwbare 
cijfers over vaderschap ontbreken echte dikwijls. Zo waart al lang het idee rond dat tien pro
cent van de vaders niet de biologische vader is, maar waar dat ooit vandaan is gekomen kon de 
Amerikaanse antropoloog niet terugvinden.' 

Het doel van de antropoloog was niet om aan te tonen hoe laag het percentage werkelijk is. 
Maar opnieuw is wel duidelijk geworden dat het verhaal van die tien procent een fabel is. 

Domicilie van onderstand 

De Armenwet van 1818 regelde in welke ge
meente het burgerlijk armbestuur verant
woordelijk kon worden gesteld voor het on

derhoud van een armlastige (het domicilie 
van onderstand). Het burgerlijk armbestuur 
- in Utrecht de Stadsaalmoezenierskamer 
- bedeelde degenen die in een andere ge-
meente als domicilie van onderstand hadden 
en verhaalde deze onderstand vervolgens op 
het armbestuur in die betreffende gemeente. 
De uitvoering van dit verhaalsrecht leidde 

Gens Nostra 61 (2006) 

tot een uitgebreide correspondentie, aange
zien veel armbesturen zich weigerachtig op
stelden. In 1870 werd deze donücilie van on

derstand afgeschaft. De woongemeente was 
voortaan zorgplichtig. 

Bron: A. Pietersma, Stadsbelangen, Gids voor 
historisch onderzoek naar het gemeentebestuur 
van Utrecht in de 19de en 20e eeuw, Trajecten door 
Utrecht 12, Utrecht 2005, pag. 51. 
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Het portret van ... 1 

[Willem Hansma] 
DOOR HENK HANSMA 

Willem Hansma, geb. Sint Jansklooster (gem. Ambt Vollenhove) 19-5-1824, kleermaker, schoen
maker en uiteindelijk bakker, overl. Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) 17-3-1907 (aan de ge
volgen van dementie), zn. van Jan Hansma en Aaltjen Willems Buijtenhuis, tr. (1) Ambt Vol
lenhove 31-5-1854 Aaltje Winters, geb. Ambt Vollenhove 24-12-1826, overl. ald. 5-5-1863, dr. 
van Hendrik Thijs Winters en Aagje Willems Buitenhuis; tr. (2) Ambt Vollenhove 21-1-1864 
Matje van Dalen, geb. Ambt Vollenhove 15-2-1833, over 1. ald. 10-8-1876, dr. van Jan van Dalen en 
Jentjen Koop Drok. 

Aaltj en B uij tenh uis en Aagje Buitenhuis zijn zussen. 
Uit beide huwelijken zijn acht kinderen geboren, te weten: Aaltje (1855-1939 ), Aagje (1858-

1935), Jantje (1860-1937), Hendrik (1863-1933), Jan (1866-1867), Jan (1867-1957), Albert (1869-
1933) enJentje (1871-1948). · 

Willem woonde op Barsbeek 1a (bij Sint Jansklooster). In april 1858 tekende hij, samen met 
59 inwoners, een verzoek aan de Koning om in het dorp een zelfstandige kerkgemeente te mo
gen stichten vanwege de slechte toestand van de wegen en de grote loopafstand naar de kerk 
in de stad Vollenhove. Dat werd echter niet gehonoreerd na negatief advies van het College 

van Kerkvoogden en Notabelen van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Vollenhove. 2 

Op 2 september 1895 was er een fikse brand in het dorp: achttien huizen met een rieten dak 
stonden binnen een kwartier in vuur en vlam. Er bleven drie gebouwen gespaard: de bakkerij 
van Willem, de school en de meesterswoning. Die hadden namelijk een pannendak! Vandaar, 
dat de gemeenteraad besloot, dat huizen in het vervolg met pannen moesten worden gedekt. 2 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
z. Kondschap, periodiek van deStichtingOudheidkamer Brederwiede te Vollenhove, juni 1994 en maart 1997. 
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rubriei archiefnieuws 
Nooit bezorgde brieven eindelijk boven water 

In de National Archives in Londen bevindt 
zich een grote hoeveelheid zeventiende- en 
achttiende-eeuwse brieven van en aan Ne
derlandse zeelieden en kooplieden en hun 
familieleden. Deze brieven waren aanwezig 
op Nederlandse schepen die tijdens oorlogen 
met Engeland zijn veroverd. Ze zijn uniek 
vanwege de persoonlijke aard en vormen een 
belangrijke bron voor onderzoek door his
torici, taalkundigen en andere wetenschap
pers. 

In opdracht van de Koninklijke Biblio
theek, en met financiële ondersteuning van 
de Samenwerkende Maritieme Fondsen, 
heeft historicus Roelof van Gelder in het ka
der van het project Sailing Letters gewerkt 

aan een inventarisatie. Dit leverde maar liefst 
38.000 brieven op. Op 21 april vond in de Ko
ninklijke Bibliotheek een werkconferentie 
plaats onder leiding van Els van Eijck van 
Heslinga, waar Van Gelder zijn onderzoeks
resultaten presenteerde. 

De brieven worden beschouwd als oorlogs
buit en blijven derhalve in Londen. De KB zal 
in afstemming met de wetenschap het initi
atief nemen een deel van de brieven in digi
tale vorm beschikbaar te stellen. Een selectie 
hoogtepunten uit het archief wordt gepre
senteerd in Het Geheugen van Nederland. 
www.kb.nl/sailingletters 

[KB.nl, jg. s, nr. 2, juni 2006, pag. 7] 

Het Provinciaal Utrechts Filmarchief 

In tal van provincies zijn de laatste jaren pro
vinciale initiatieven van de grond gekomen 
ter bescherming en presentatie van het bewe
gend lokaal cultureel erfgoed. Op landelijk 
niveau zijn hiertoe al jaren twee belangrijke 
spelers actief: het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid in Hilversum en het Filmmu
seum in Amsterdam. In de provincie Utrecht 
was tot voor kort nog geen instelling die zich 
bezig hield met het beheer van Utrechts au
diovisueel materiaal en dat terwijl men aan 
de Universiteit Utrecht kan afstuderen in het 
vale film- en TV wetenschap. Op verschillende 

plaatsen in de provincie Utrecht worden au
diovisuele collecties bewaard die het verdie
nen om breder onder de aandacht te worden 
gebracht. Dit gebeurt nu vaak onvoldoende 
door het ontbreken van kennis - met name 
op het terrein van het behoud van audiovisu
eel materiaal - en financiën. Samenwerking 
kan hierin verandering brengen. Dergelijke 
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overwegingen vormden voor Het Utrechts 
Archief de belangrijkste drijfveer tot het op
richten van het Provinciaal Utrechts Filmar
chief, kortweg het PUF genaamd. Het PUF 
wordt beheerd door Het Utrechts Archief, 
maar het is bedoeld als facilitaire instelling 
voor alle instellingen die audiovisueel mate
riaal over stad en provincie Utrecht bezitten. 
Doelstelling van het PUF is het verwerven, 
opslaan, conserveren, digitaliseren, presen
ten en promoten van bewegend beeldmateri
aal betreffende de stad en provincie Utrecht. 
Het provinciaal bestuur van Utrecht heeft 
zich enthousiast getoond voor deze plannen 
en ondersteunt deze financieel in het ka
der van het provinciaal cultuurprogramma 
2004-2008. 

Joyce Pennings 
[GM-kwadraat, nr. 2, 

zomer 2006, pag. 8, 9] 



Groninger Archieven 

Nieuwe toegangen beschikbaar 
Sinds het verschijnen van de vorige Nieuws
brief zijn de volgende nieuwe toegangen op 
archieven beschikbaar gekomen in de stu
diezaal en op de website: www.archieven. 
nl. Inmiddels kunt u digitaal zoeken in ruim 
1700 toegangen op onze archieven. 
365 Doopsgezinde gemeente Noordbroek 

- Nieuw Scheemda, 1705-1976 (herzien) 
942 Doopsgezinde gemeente Appingedam, 

1778-1822 (herzien) 

959 Doopsgezinde gemeente Stadskanaal, 
1849-1989 (herzien) 

1436 Vereniging tot bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer in Groningen en 
omstreken, 1890-1979 (herzien) 

1585ArchitectWittop Koning, 1920-1955 (her
zien) 

[Groningen, Nieuwsbrief Cultureel 
Erfgoed,jg. 6, zomer 2006, pag. 10] 

Nieuwe website over Oostzeegeschiedenis 

www.balticconnections.net 
Het Nationaal Archiefbrengt met de website 
www.balticconnections.net voor het eerste 
alle archieven bijeen over de Oostgeschiede
nis uit tien Europese landen. Daarmee ont
staat een uniek overzicht voor onderzoekers 
dat tot nu toe ontbrak. Bovendien wordt het 
gedeelde verleden van West- en Oost-Europa 
met deze website voor iedereen zichtbaar. 

Al in de Middeleeuwen maakte Nederland 
deel uit van een intensief handelsnetwerk 
van de landen rond de Oostzee. Aan de Balti
sche handel heeft Nederland zelfs een groot 
deel van zijn welvaart in de 'Gouden Eeuw' 
te danken. De sporen van deze Oostzee-con
nectie, brieven van diplomaten, tollijsten en 
persoonlijke verslagen, zijn terug te vinden 
in het Nationaal Archief en in de archieven 
van de andere Oostzeelanden. 

Het Nationaal Archief heeft in 2005 het 
initiatief genomen voor het project 'Baltic 
Connections' om het historische erfgoed van 
dit gedeelde verleden zichtbaar te maken en 
d aarmee d e b elangs telling voor d e ee u wen

oude relatie een nieuwe impuls te geven. 
Inmiddels doen maar liefst negen landen 

die aan de Oostzee liggen mee aan het project 
'Baltic Connections': Letland, Estland, Litou
wen, Denemarken, Duitsland, Polen, Zwe
den, Finland en Rusland. Alle deelnemende 
landen zijn sinds vorig jaar aan de slag ge
gaan om de archieven over de Oostzeehandel 

in hun eigen archiefinstellingen te verzame
len en te beschrijven. De resultaten van de 
zoektochten komen stapsgewijs terecht in 
een database op de nieuwe website. Op dit 
moment bevat de database al 64 verschillen
de archieven. In 2007 zal de database naar 
verwachting duizend beschreven archieven 
rijk zijn. 

De database is doorzoekbaar op verschil
lende manieren, namelijk: op trefwoord, per 
land, per periode of op taal. Zo kan de Neder
landse historicus bijvoorbeeld alle archieven 
opvragen in de Nederlandse taal die in de 
archiefinstellingen van Letland of Denemar
ken liggen. Hij kan ook de archieven terug
vinden over Nederland in andere talen die er 
in het hele Oostzeegebied zijn bewaard. Op 
deze manier ontstaat een uniek overzicht van 
archieven en hun vindplaatsen. De website is 
Engelstalig. 

De archiefbronnen zullen ook in boek
vorm verschijnen: per deelnemend land zul
len de resultaten in een archiefgids worden 
gepubliceerd. Dit n aj aar zal ook een virtuele 

tentoonstelling worden gemaakt van visueel 
aantrekkelijke archiefstukken die te zien is 
op de nieuwe website. 

Het Baltic-Connections-project heeft een 
begroting van € 900.000 waarvan ruim de 
helft wordt betaald door eigen bijdragen van 
alle deelnemende landen. De ministeries van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW} en 
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Buitenlandse Zaken vullen de rest aan uit de 
HG IS-gelden die bestemd zijn voor Europese 
culturele samenwerking. 

[Nationaal Archief Magazine, 
2006/2, pag. z, 3] 

Gilze en Rijen 

De archieven van de gemeente Gilze en Rijen, 
die in 2004 naar het Regionaal Archief Til
burg zijn overgebracht, waren tot voor kort 
niet anders toegankelijk, dan door middel 
van kaartsystemen en een voorlopige in
ventaris. In zoos werden deze archieven op
nieuw onder handen genomen en definitief 
in digitale inventarissen beschreven. 

Deze inventarissen, die op de website van 
het Regionaal Archief Tilburg geraadpleegd 
kunnen worden, maken het voor de bezoeker 
eenvoudiger om gestructureerd onderzoek te 
doen naar de aanwezigheid van archiefstuk
ken in de archieven van Gilze en Rijen. Op 
die wijze kan de geïnteresseerde onderzoeker 
thuis al voorbereidend onderzoek doen en be
ter voorbereid naar Tilburg komen om stuk
ken te bestuderen en zo sneller de resultaten 

te boeken waar hij op uit is. Met de afronding 
van deze inventarisatie zijn een groot aantal 
archieven van de gemeente Gilze en Rijen be
ter toegankelijk geworden en nauwgezetter 
te onderscheiden zoals o.a. het archief van het 
dorpsbestuur (1589-1810 ), het archief van het 
gemeentebestuur (1811-1933), de commissie 
van de Schutterij (1828-1836), het archief van 
het college van zetters (1871-1923), het archief 
van het Burgerlijk Armbestuur (1815-1964), 
het archief van de plaatselijke Schoolcom
missie (1850-1954) en het archief van de Amb
tenaar van de Burgerlijke Stand ( 1811-1960 ). 

Zowel over Gilze als over Rijen zijn uitge
breide en lezenswaardige publicaties versche
nen. Mogelijk bieden deze digitale inventa
rissen handvatten voor nieuwe publicaties. 

[De Lancier, jg. 6, nr. 1, mei 2006, pag.4] 

Kort nieuws uit het Regionaal Archief Tilburg 

• In het Onderzoekerscentrum zijn de vol
gende bronnen op microfiche beschikbaar 
gekomen: 

- Notarieel archief Dongen, inv.nrs. 33-41, 
73-113 

- Schepenbank 's Gravenmoer, inv.nrs. 81-91 
- Burgerlijke Stand Goirle, geboorten 1903-

1905, huwelijken 1923-1930, overlijden 
1941-1955 

- Bevolkingsregister Goirle, 1910-1937, inv. 
nr. 267A 

- Nota rie el a rchief Hilva r e nbeek , inv.nrs . 

177-200 (jaren 1898-1915) 
- Bevolkingsregister Hooge en Lage Zwalu

we, index 1849-1859 en index 1869-1879 
- Schepenbank Loon op Zand, 55-82 
- Bevolkingsregister Moergestel, gezins-

kaarten 1930-1939, inv.nr. 541B 
- Kerkklokje Oisterwijk, 1919-1921, 1947-

1950 
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- Schepenbank Oosterhout, inv.nrs. 257-312 
- Gezinskaarten Raamsdonk, 1927-1939 
- Tilburgse school met de bijbel, inv.nrs. 1-5 
• Nieuw in BeeldOnline zijn de foto 's van 

Udenhout en Biezenmortel, die Het 
Zuiden in de jaren vijftig heeft vervaar
digd. 

• Er zijn enkele nieuwe archieven binnenge
komen: 

- 1257 - Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst, afd. Tilburg, later Tilburgs 
T o onlcuns tl<oor O r feo, 1948-2003 

- 2348 - Gemeentebestuur Made en Drim
melen 1939-1973 

- 2423 - Gemeentebestuur Terheijden 1939-
1996 

- 2536 - Gemeentebestuur Hooge en Lage 
Zwaluwe 1934-1980 

[De Lancier, jg. 6, nr. 1, mei 2006, pag. 6] 



Nieuwe naam voor StadsarchiefHeerlen: Rijckheyt 

Het Stadsarchief Heerlen gaat sinds 22 mei 
onder een andere naam door het leven: 
'Rijckheyt, centrum voor regionale geschie
denis' . Deze naam verwijst naar de aard van 
het materiaal dat het archief in zijn schatka
mers bewaart en voor onderzoek beschikbaar 
stelt. Rijckheyt verwijst ook naar de erva
ring die een bezoeker aan de archiefinstel
ling ervaart, wanneer hij of zij de historische 
bronnen raadpleegt en daarbij soms juweel
tjes ontdekt. De naam Stadsarchief Heerlen 
dekte niet langer de lading, aangezien men 

ook archieftaken uitvoert voor de gemeenten 
Simpelveld , Nuth en Voerendaal. En daar
mee is de groeiambitie van deze instelling 
nog niet gestopt. Bij de feestelijke onthulling 
van de naam en de bijbehorende huisstijl op 
Kasteel Hoensbroek werd ook de eerste ar
chiefinventaris van Rijckheyt gepresenteerd. 
Het betrof de inventaris van het familiear
chief Schunck. 

[Archievenblad,jg. 110, 
nr. s,juni 2006, pag. 6] 

Nieuwe bronnen voor onderzoek: Schepenbank Hilvarenbeek 

Voor 1811 waren er nog geen arrondissements
rechtbanken en kantongerechten. Plaatselijk 
waren er schepenbanken. De schout en sche
penen spraken recht in criminele en civiele 
strafzaken, maar je kon er ook terecht voor 
de zgn. vrijwillige rechtspraak als je bv. een 
perceel land of huisraad wilde verkopen. 
In Hilvarenbeek was er ook een dergelijke 
schepenbank, samengesteld uit schepenen 
voor de helft benoemd door de kwartier
schout en voor de andere helft door de plaat
selijke heer, vijf schepenen uit Hilvarenbeek, 
twee uit Diessen. Naast Hilvarenbeek en 
Diessen behoorden ook Riel en Westelbeers 
tot het rechtsgebied. Hilvarenbeek bezat de 
zogenaamde hoge rechtsmacht, dat wil zeg
gen dat het de bevoegdheid bezat om bij 
criminele zaken dood en lijfstraffen te von
nissen. De criminele processtukken gaan 
onder andere over moord, geweldpleging, 
diefstal, bedelarij en landloperij . Zo werden 
bijv. in 1714 twee manspersonen en hun bij
zit Francina Abrah ams berecht. Zij stonden 

bekend als rovers van de publijcque wegen. Zij 
zouden met de koorde worden gestraft datter 
de doot naer volgt. Omdat men had bemerkt 
dat Francina zwanger was, kreeg zij uitstel 
van executie. Ook voor overspel werd men 
berecht. Zoals in 1695 toen Adriaan Corne
lis Hendricx terecht stond wegens overspel 
met zijn dienstmaagd Anneke Huijbert 
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Naeijkens. Anneke raakte zwanger en baar
de een dochter. Adriaan stelde alles in het 
werk om het voor elkaar te krijgen dat hij 
er niet van verdacht zou worden de vader te 
zijn. De magistraatsleden van Hilvarenbeek 
hebben drie jaar geprocedeerd om de waar
heid boven tafel te krijgen en kwamen tot 
de conclusie dat Adriaan de vader moest zijn 
van het kind. 

De schepenbank had ook bemoeienis met 
civiele zaken, zaken tussen burgers onder
ling. Veelal werd er geprocedeerd over het 
niet betalen van schulden, pachten, renten of 
gehaalde winkelwaren en het niet terugbe
talen van geleend geld. Ook het betalen van 
smartengeld, chirurgijnskosten enz. behoor
den tot de civiele rechtspraak. De verdeling 
van nalatenschappen was ook vaak oorzaak 
van meningsverschillen tussen inwoners van 
de heerlijkheid. Menigmaal moesten de sche
penen uitspraak doen over daaruit voort
vloeiende familieruzies. Een van de meeste 
rijke bronnen van een schepenbankarchief 

wordt gevormd door de vrijwillige recht
spraak. Alle facetten van een mensenleven 
komen hier in terug, nalatenschappen, on
roerend goed, testamenten, aanstellingen 
van voogden, huwelijkse voorwaarden, borg
stellingen, onroerend goed transacties. 

[DeLancier,jg. 6, nr.1, mei 2006, pag. 2, 3] 

Gens Nostra 61 (2006) 



Groene Hart Archieven 

Streekarchief Midden-Holland 
Met de samenvoeging van het Streekar
chief Hollands Midden en het Streekarchief 
Krimpenerwaard tot Streekarchief Mid
den-Holland, hebben we ook gekozen voor 
een nieuwe huisstijl. Deze is ontwikkeld in 
samenwerking met de streekarchieven Rijn
lands Midden (te Alphen aan den Rijn) en 
Rijnstreek (te Woerden). Deze archieven vor
men met het Streekarchief Midden-Holland 

het samenwerkingsverband Groene Hart Ar
chieven. Deze samenwerking komt tot uiting 
in kleur en logo. 

Door ruimtegebrek moest wel de oude, 
vertrouwde naam Archief en Librijenieuws op
gegeven worden. We gaan verder onder de 
titel Archiinfo, maar de berichtgeving blijft 
hetzelfde. 

[Archiinfo, jg. 5, nr. 2, juni 2006, pag. 1] 

Oorlogskranten op website ArchiefEemland 

Alle kranten van Archief Eemland uit de 
periode 1848-1950 zijn de afgelopen maan
den door Pictura in Heiloo gedigitaliseerd. 
De eerste kranten zijn sinds begin mei op de 
website van het archief te bekijken (www. 
archiefeemland.nl). Er is voor gekozen om 
te beginnen met de kranten uit de oorlogs
periode. Zo valt in het 'Amersfoortsch Dag
blad' van 10 mei 1940 te lezen: 'Van drie uur 
af hebben Duitsche troepen de grens onver
schreden' en 'Berlijn dreigt met totale ver
nietiging'. De toon is volstrekt anti-Duits. 
Als de krant op 20 mei opnieuw verschijnt, is 
dit veranderd en worden de successen van de 
Duitse Wehrmacht breed uitgemeten. 

Op internet zijn de krantenpagina's over 
de periode mei 1940 - februari 1942 nu raad
pleegbaar, natuurlijk voor zover die bij het 
Archief bewaard zijn gebleven. De komende 
maanden zullen geleidelijk alle beschikbare 
kranten online gepresenteerd worden. De 
kranten zijn full-text doorzoekbaar: door 
het intypen van een willekeurig woord wor
den alle pagina's waarin dat woord voorkomt 
getoond. Ook kan de krant op een willekeu
rige dag gelezen worden. Binnenkort wordt 
het mogelijk om afdrukken van pagina's te 
bestellen. 

[Archievenblad,jg. 110, 

nr. 5, juni 2006, pag. 6] 

Test zelf de nieuwe Woonomgeving 

De nieuwe website van De Woonomgeving 
(www.dewoonomgeving.nl) is volop in ont
wikkeling. Er is een ontwerpplan( functioneel 
model) voor de site gemaakt, dat ter inzage is 
op de website van DIVA (www.divakoepel. 
nl/activiteiten/woonomgeving.html). 
Binnenkort begint de daadwerkelijke bouw 
van de site. Bij de ontwikkeling en bouw ligt 
de nadruk op usability en gebruiksvriende
lijkheid. De Woonomgeving wil het archief
veld graag bij deze ontwikkeling betrekken 
en organiseert daarom gebruikerstests. Via de 
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website www.dewoonomgeving.nl kunnen 
vrijwilligers zich vanaf eind mei aanmelden 
om mee te doen aan deze gebruikerstests. zo 
kan direct invloed op de gebruiksvriendelijk
heid van de nieuwe site worden uitgeoefend. 
Naar verwachting zal de nieuwe website aan 
het eind van dit jaar worden opgeleverd en 
klaar zijn voor gebruik. 

[Archievenblad,jg. 110, 

nr. 4, mei 2006, pag. 11] 



Zeeuws Archief 

Nieuw in ISIS: Voorouders in de gevangenis 
Mishandeling, openlijke geweldpleging, 
diefstal, urineren in het openbaar, het ont
duiken van de warenwet, illegale visserij; 
deze en vele andere vergrijpen waren vroeger 
redenen voor opsluiting in de gevangenis. In 
de genealogische databank Zeeuws Archief 
ISIS zijn nu meer dan 115.000 inschrijvingen 
opgenomen van personen die in de jaren 
1812-1923 in de cel hebben gezeten. Waren uw 
voorouders daar bij? 

Onder de supervisie van de Colleges van 
Toezicht op de strafinrichtingen hielden de 
Zeeuwse gevangenissen vanaf 1812 inschrij
vings- en signalementsregisters bij. Er waren 
indertijd niet alleen gevangenissen in Mid
delburg, Goes en Zierikzee, maar ook in Vlis
singen, Sluis, Oostburg, Terneuzen, Hulst en 
Kortgene. 

De inschrijvingsregisters zijn de belang
rijkste bronnen voor onderzoek naar in 
voorarrest zittende of gestrafte voorouders. 
Afhankelijk van de soort inrichting vindt u 
in zo'n register een schat aan informatie: ou
derdom of geboortedatum, geboorteplaats, 
woonplaats, beroep, echtelijke staat, gods
dienst, namen, woonplaatsen en beroepen 
van ouders, delict en data en opmerkingen 
over de binnenkomst en het vertrek. Daar
naast wordt meestal ook het signalement 

van de ingeschrevene vermeld, in de inschrij
vingsregisters zelf of in de afzonderlijke sig
nalementsregisters. 

In de registers van de gevangenissen vindt 
u bovendien gegevens over de veroordeling 
van de gevangene: de naam van de rechter
lijke instantie die het vonnis uitsprak, de da
tum van de veroordeling en de duur van de 
straf. Met deze informatie heeft u een recht
streekse ingang in de archieven van het be
treffende gerecht (zoals de arrondissements
rechtbanken en de kantongerechten). 

Een persoon kan in de index meerdere 
keren voorkomen als gevolg van hetzelfde 
strafbare feit: eerst de opname in het huis van 
bewaring en na de veroordeling de opname 
in de strafgevangenis. Ook eventuele tussen
tijdse overplaatsingen, bijvoorbeeld omdat 
iemand elders was opgepakt of wegens het 
toen ook al bestaande cellentekort, leidden 
vaak tot meerdere inschrijvingen. Dankzij de 
index en de onderlinge verwijzingen in de 
registers kan iemand gedurende zijn of haar 
opsluiting nauwkeurig worden gevolgd. U 
vindt ook uw niet zo brave Zeeuwse voorou
ders op: 

www.zeeuwengezocht.nl. 

[Zeeuws Archief Nieuws, 
nr.30,juni 2006, pag. 2, 3] 

Haags Gemeentearchief 

Inventaris van het Weeskamerarchief op in
ternet geplaatst 

In 1939 voltooide F. C. van der Meer van 
Kuffeler de inventaris van het archief van de 
Weeskamer, dat de periode 1482-1852 beslaat. 
De Weeskamer was een stedelijk college dat 
tot doel had de goederen te beheren van 
weeskinderen en andere minderjarigen, en 
van meerderjarigen die hun goed verkwist
ten. Het overgrote deel van dit archief bestaat 
dan ook uit boedelbeschrijvingen. Dit vooral 
voor genealogisch onderzoek veelvuldig ge-
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raadpleegd archief is nu ook door middel van 
een gedigitaliseerde inventaris gemakkelijk 
toegankelijk. 

Ni e t alle indices op dit archief z ijn ove ri

gens gedigitaliseerd: op de studiezaal van 
het Haags Gemeentearchief vindt u verder 
nog naamindexen op de inventarisnummers 
12-17, 19-21, 26-27, 94-97, 101-108, 115, 133-174, 
176-185, 187 en 190-3077. 

[Rijnland, afl. 31, 11e jg., 
nr. 2,juni 2006, pag. 15] 
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De gemeenten Druten, Afferden, Deest en Puiflijk 
en hun archieven, 1810-1983 

De gemeente Druten besloot in 1996 haar ou
de archieven tot en met 1983 te laten inventa
riseren door het Gemeentearchief Nijmegen, 
sinds 2005 het Regionaal Archief Nijmegen 
{RAN) genaamd. Dit gebeurde in het kader 
van een sterk door de provincie gestimuleerd 
plan om te komen tot regionaal archiefbe
heer in het Rijk van Nijmegen en het Land 
van Maas en Waal. Na jaren noeste arbeid was 
het karwei geklaard en sinds november 2005 

staan de archieven van de vijf voorgangers 
van de huidige gemeente Druten keurig ge
ordend, beschreven, geschoond en zuurvrij 
verpakt in het archiefdepot aan het Nijmeeg
se Mariënburg, klaar om te worden geraad
pleegd door een breed publiek, van gemeen
tebestuurder tot genealoog. 

[ zie verder Tweestromenland, 
nr.127, 1-III-2006, pag. 8 e.v.] 

Stadsarchief Antwerpen 

- eFloris wordt Felix -
U heeft het misschien al gemerkt, de website 
van het stadsarchief heeft enkele wijzigingen 
ondergaan. In plaats van de vertrouwde eFlo
riswebstek (http://stadsarchief.antwerpen. 
be) komt u voortaan op www.felixarchief.be 
terecht. Deze site vertelt u meer over onze 
verhuisoperatie en over de nieuwe locatie. U 
vindt er nog wel een link naar de afgeslankte 
eFlorissite. Daar kan u net als vroeger de in
ventarissen en de audiovisuele databankAVA 

raadplegen. Op die manier hoeft u niet tot in 
oktober 2006 te wachten om te ontdekken 
of we de archiefdocumenten bewaren die u 
zoekt. De site is afgeslankt aangezien onze 
dienstverlening tijdelijk is stopgezet om
wille van de verhuis. In de toekomst wordt 
alle informatie geïntegreerd in www.felixar
chief.be. 

[Nieuwsbrief Stadsarchief Antwerpen, 
nr. 5, mei 2006] 

Stadsarchief Mechelen moderniseert 

De bezoekers van het Stadsarchief Mechelen 
kunnen voortaan gebruik maken van heden
daagse communicatieapparatuur. Zo is er in 
de leeszaal genealogie op het 1ste verdiep een 
PC beschikbaar welke gratis door de bezoe
kers kan geraadpleegd worden. 
Volgende bestanden zijn reeds beschikbaar: 
• Belasting op huizen [Impost Maison, serie 

K, anno 1544]; 
• F u s icgc1nccntcn Mechelen Burg . Sta nd 

1797-1820 (uitgave De Ware Vrienden v.h. 
Archief); 

• Grafschriften in de Mechelse kerken; 
• Parochieregisters overlijden 1650-1699 (uit

gave De Ware Vrienden van het Archief); 
• Parochieregisters overlijden 1700-1749 
(idem); 

• Parochieregisters overlijden 1750-1797 (idem); 
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• Religieuze kledij eind 18e eeuw; 
• Rouwbrieven 1888-2003 (uitgave Regionale 
Werkgroep Genealogie); 

• Vlaamse Stam 1965-2001 (uitgave VVF). 
In voorbereiding: 

Parochieregisters overlijden 1519-1649 + 
kloosterlingen (uitgave De Ware Vrienden 
v.h. Archief) 

In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn 
o m, tegen een klein e ve rgoeding, geg even s te 

printen. 
Maandag, dinsdag en donderdag kan in 

de leeszaal op het derde verdiep eveneens op 
computer de regionale beeldbank geraad
pleegd worden. 

[De Mechelse Genealoog, 
XXXe jg., maa-apr 2006, pag. 234] 



6, Nordd 

Een impressie van de zesde Noordduitse genealogische dag, '6 . Norddeutsche Genealogie
börse', gehouden zaterdag 10 juni 2006 te Osnabrück, met standhouders uit het Noorden van 
Duitsland, maar ook enkele uit Nederland. De bezoekers (gratis entree) konden onder meer 
informatie ophalen over computergenealogie, over Duitsers naar Noord-Amerika, maar ook 
van locale genealogische en historische verenigingen en archieven. Op de middelste foto de 
vertegenwoordiging van de Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung 
te Münster, met in het midden JosefHäming. De prima organisatie lag in houden van de Os
nabrücker Familienforschung (foto's L. F. van der Linden te Zoetermeer). 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

Bijlage Gens Nostra 61 (2006) september Nr. 312 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid: € 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 8,50 per 
jaar; voor de functionele afdelingen Computergenealogie, Heraldiek en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden€ 45,-. per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een mach
tiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) 
franco aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 of Postbankrekening 547064 beide te Leeuwarden. Opzeg
ging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bib liotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst 
Microfiches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donder
dag en zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst,Dienstlnformatie, CommunicatieenPromotie(n1cP): p/aPostbus 26, 1380 AA Weesp.Afd. 
Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. 
Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. NG v website: www.ngv. nl. 

Van de voorzitter 

Met z'n tienduizenden hebben we dezelfde hobby: de genealogie en de heraldiek en daar besteden 
we over het algemeen flink veel tijd en energie aan. Dat geeft voldoening. Ook zijn we - veronderstel 
ik- allemaal overtuigd lid van de NGV. Daar doet de een wat meer aan dan de ander. Dat kan aan van 
alles liggen, tijd, interesse of wat dan ook. Maar dat de NGV moet blijven voortbestaan is iets, waar we 
het allemaal wel mee eens zullen zijn. Het zestigjarig bestaan dat we net hebben gevierd mag niet het 
laatste jubileum zijn. Nu is het natuurlijk een open deur, dat om een vereniging draaiende te houden, 
je naast leden ook bestuursleden nodig hebt. Voor ons betekent dat bestuursleden voor de regionale 
en functionele afdelingen en voor het hoofdbestuur. En daar schort het hier en daar nog wel eens aan. 
Er zijn afdeling opgeheven, niet omdat er geen leden waren, maar omdat niemand of te weinigen zich 
geroepen voelden een bestuursfunctie op zich te nemen. Ook het hoofdbestuur is momenteel zwaar on
der bemenst. Dat betekent dat taken blijven liggen en dat het contact met de afdelingen - waar terecht 
steeds om gevraagd wordt - niet dat niveau en die intensiteit kan hebben dat ook wij graag zouden 
zien. Drie of meer mensen erbij zou het HB heel wat slagvaardiger kunnen maken. 

Als de vereniging ook u ter harte gaat, doe ik hierbij en dringend beroep op u, u zich beschikbaar te 
stellen voor een bestuursfunctie. U hoeft geen groot genealoog te zijn. Belangstelling voor de vereni
ging en voor het bestuur daarvan kan ruim voldoende zijn. Neemt u daarom eens contact op met het 
bestuur van uw afdeling of met het hoofdbestuur. Zo kunnen we het voortbestaan van onze NGV ook 
voor de toekomst zeker stellen. Bedankt alvast. 

Bert Trap 
Landelijk voorzitter 

Gelders Archief wijzigt zaterdagopenstelling 

Het Gelders Archief heeft m.i . v. 1 september 2006 haar zaterdagopenstelling gewij zigd. 
Vanaf deze datum is het archief iedere tweede zaterdag van de maand van 09.00-17.00 uur open voor 

het publiek. Openstelling per 1 september 2006: dinsdag-vrijdag: 09.00-17.00 uur. Iedere tweede zater
dag van de maand: 09.00-17.00 uur. 
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Goud voor Frans Agterbosch 

Tijdens de afdelingsledenvergadering van de afdeling Twente op 8 april j.1., kreeg Frans M. Agterbosch 
bij zijn afscheid als voorzitter van de afdeling Twente de gouden erespeld van de NGV opgespeld door 
de heer R. Elen baas, portefeuillehouder in het HB voor de afdeling Twente. 

In de 16 jaar die Frans nu al lid is van de NGV heeft hij, naast bestuurlijke functies, zoveel1andere ini
tiatieven en activiteiten voor de afdeling Twente ontwikkeld, dat men zich kan afvragen hoe vaak zijn 
echtgenote hem thuis nog wel eens zag. Na het beëindigen van zijn tweede voorzitterschap blijft hij 
betrokken bij vele sub-activiteiten zoals het voorzitterschap van de Genealogische Werkgro,ep Twente 
(vooral transcripties). Het was voor het HB dan ook niet meer dan vanzelfsprekend om hem de gouden 
erespeld van de NGV toe te kennen. 

Burgerlijke Stand Loosdrecht weg uit het Utrechts Archief 

Ingaande 1 november 2006 zullen de archieven van de burgerlijke stand en de doop-, trouw-en begraaf
boeken van de gemeente Loosdrecht niet meer raadpleegbaar zijn in Het Utrechts Archief. De reden 
hiervoor is de provinciale grenswijziging, waardoor Loosdrecht tegenwoordig deel uitmaakt van de 
provincie Noord-Holland. 
De archieven van de burgerlijke stand zullen worden overgedragen aan het Rijksarchief van Noord
Holland in Haarlem. Omdat de aktes van de burgerlijke stand altijd in tweevoud worden opgemaakt, 
zijn deze archieven ook raadpleegbaar in het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilver
sum. Daar zijn ook de archieven van de doop-, trouw- en begraafboeken raadpleegbaar. 

15e Genealogische Ddflanddag te Den Hoorn op 7 oktober 2006 

Op zaterdag 7 oktober 2006 organiseert de afdeling Delfland van de Nederlandse Genealogische Ver
eniging de 15' Genealogische Delflanddag, mede namens de Genealogische Vereniging Prometheus, 
de Studiegroep Genealogie Westland en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer van het Historische 
Genootschap Oud Soetermeer. 

De 15' Delflanddag wordt gehouden in zalencentrum "de Hoornbloem", Koningin Julianaplein 
1-3, te Den Hoorn (ZH). In de grote zaal zijn 22 verschillende stands ingericht waar bezoekers allerlei 
informatie over genealogie en streekgeschiedenis kunnen verkrijgen, grotendeels Midden Delfland, 
Westland en Oostland betreffend. Ook aan het digitale aspect wordt veel aandacht geschonken. In de 
bovenzaal volgen twee lezingen, waaronder die van Jacques Moerman, historicus, over 'tWoudt en zijn 
bewoners. 

De volgende 22 organisaties zullen acte de presence geven met de vermelde informatie: NGV afdeling 
Delfland: Informatie, Deljlandse knipsels, Helpdesk, Contactdienst, Bibliotheek, Jubileumboek; Genealogische 
Vereniging Prometheus: Kwartierstatenboeken, kwartierstaten, stamreeksen, cahiers, CD-Rom's; Studiegroep 
Genealogie Westland: Familieboeken, documentatie, CD-Rom; Genealogische Werkgroep Zoetermeer van 
het Historisch genootschap Oud Soetermeer: Vele genealogische en historische gegevens van Zoetermeer en het 
voormalige Zegwaart; Historische vereniging Oud Schipluiden: Boeken en achtgrond over onderzoek; Histori
sche vereniging Maasland; Historische vereniging Vlaardingen: Boeken en informatie; Historische Werk
groep Oud Wateringen en Kwintsheul: Publicaties, lokale historische informatie, bidprentjes; Historische 
Kring Benthuizen: Genalogie en database; Uitgeverij ALVO: Ons E1fgoed, Computergeneaal,genealogische CD
Roms/DVD's; Gemeentearchief van Delft: Indiceerprogramma Oud Notarieel Archief, Digitaal Huisonderzoek, 
Digitale stamboom; Erfgoedhuis Zuid Holland: Activiteiten, Publicaties en exposities, informatie over diensten; 
NGV afdeling Familie Organisaties: Promotie van de afdeling Familie Organisaties van de NGV; Families
tichting Uit Welke Beker (Vereniging Familie Kroes): Databases, uitdraaien van div. stammen; Vereniging 
Genealogie Van der Knaap: Familietijdschriften en archiefmateriaal van de familie Van der Knaap; GensDa
taPro: Info over NGV Comptergenealogie en presentatie van GensDataPro; Geneaducatie: Cursussen voor het 
genealogieprogramma GensDataPro; Pro-Gen: Demonstratie van het genealogische computerprogramma Pro-Gen; 
Zuid Hollandse Vereniging voor Genalogie Ons Voorgeslacht: CD-Roms OV, 1e Boekje in de reeks: 'Hollandse 
bronnen', demonstratie CD-Rom; Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland: Genealogisch onderzoek in 
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Duitsland; De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen: IGI,Familysearch; GP/Software: 
Genealogische computerprogramma's Pro-Familie en GP-Familie. 

De openingstijd is van 11.00 uur tot 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt twee euro. Binnen zijn 
broodjes, koffie en andere drankjes verkrijgbaar. 

11e Friese Genealogische Contactdag op 4 november 2006 

Sinds 1983 wordt periodiek een Friese Genealogische Contactdag georganiseerd, beurtelings door de 
Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF), de Afdeling Friesland van de Nederlandse Genealogi
sche Vereniging (NGV) en het Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy. Dit jaar is het Fries 
Documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis (Friedoc) eveneens tot het organiserend comité 
toegetreden. Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum TRESOAR is bereid gevonden in het kader 
van de Landelijke Geschiedenisdagen in de week van 28 oktober t/m s november eveneens haar mede
werking te verlenen en als gastheer op te treden. 

Het doel van deze contactdag is vraag en aanbod op het gebied van familieonderzoek en streekge
schiedenis zo goed mogelijk samen te brengen, maar ook beginnende genealogen op weg te helpen en 
ervaren genealogen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Diverse organisaties op het 
gebied van genealogie, heraldiek en historie zullen zich die dag presenteren met hun producten en col
lecties. Bovendien tonen familieverenigingen en individuele genealogen de uitkomst van hun noeste 
arbeid van meestal vele jaren onderzoek. Dit alles met de bedoeling op deze markt met elkaar in contact 
te treden en zo wellicht te ontdekken dat het antwoord op vele vragen al bekend is. U zou er nieuwe 
familieleden kunnen ontdekken zowel in het verleden als in het heden, of een familiewapen. Daarnaast 
wordt u de hand gereikt om een onderzoek daarnaar eventueel zelf te beginnen. Dit jaar is uitgeroepen 
tot het "Rembrandtjaar", een unieke gelegenheid om op deze contactdag extra aandacht te besteden 
aan de uit Friesland afkomstige familie van Rembrandts vrouw Saskia. Rembrandt van Rijn en Saskia 
van Uylenburgh zijn op 22 juni 1634 in de kerk van Sint Annaparochie in het huwelijk getreden. 

Op deze contactdag zal een wedstrijd paleografie (ontcijferen van oud schrift) worden gehouden, 
waaraan kan worden deelgenomen door personen die met positief resultaat door de voorselectie zijn 
gekomen. De teksten die daarvoor worden gebruikt en de wedstrijdvoorwaarden zijn vanaf 16 septem
ber 2006 te vinden via de website www.tresoar.nl 
De contactdag is voor bezoekers geopend op zaterdag 4 november 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, in het 
gebouw van TRESOAR aan de voet van de Oldehove, Boter hoek 1 te Leeuwarden, op tien minuten loop
afstand van het NS-station. De toegang is vrij. Nadere informatie is verkrijgbaar bij mellekoopmans@ 
hetnet.nl en bij ngvfriesland @chello.nl. 

Nieuwe leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

131077 Dhr.J. Brouwer, De Kulder 15, 5632 wsEindhoven 
131078 Dhr.A. H.M. Kuster, Krugerstraat 5, 1782 EL Den Helder 
131079 Dhr. W. de Kruijff, üpperduit 138, 2941 AM Lekkerkerk 
131080 Dhr.W.J.A. van Scheers, De Liesewey 36, 3343 PE Hendrik Ido ambacht 
131081 Dhr.J.A. Knigge, Loëngasterlaan 250, 8604 zw Sneek 
131082 Dhr.D.W.O. d'Engelbronner, Crabethstraat 57, 2801 AM Gouda 
131083 Dhr. T.L. Pons, Albertus van Leusenweg 44, 7425 CE Deventer 
131084 Dhr.J.J. Pont Cole, Porter hof 167, 1628 TN Hoorn NH 
131085 Dhr. M. Heijn, Dr Allard Piersonstraat 18, 1185 P E An.1s cclvccn 
131086 Dhr.W.S. de Rijke, Vogelwikke 21, 3831 wG Leusden 
131087 Dhr. H.T. Ariëns, Dotter bloemlaan 32, 2555 TP Den Haag 
131088 Dhr.M.Janssen, Postbus 38256, 6503 AG Nijmegen 
131089 Dhr.J.W. Blaas, Waterkerslaan 6, 4907 HB Oosterhout NB 
131090 Dhr.J.H.S.M. de Beer, 's-Gravenlandseweg 648, 3119 NB Schiedam 
131091 Mw.D. van Leenen-deJong, Hundekovenstraat 3, 7773 CRHardenberg 
131092 Mw. G. C. Bus, G roenkam pen 210, 9407 RH Assen 
131093 Dhr.D.J. Timman,Aquamarin 20, 1382 KKWeesp 
131094 Dhr.A. P. Intveld, Van der Heillaan 12, 6824 AH Arnhem 
131095 Dhr. L.M. van der Zijl, Emmastraat 21, 4175 EG Haaften 
131096 Dhr.J. Gloudie, Lammerhof 90, 7232 AX Warnsveld 
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131097 Dhr.F.J.J. Duurkoop, Eksterhof 24, 2496 HS Den Haag 
131098 Mw. W. P. Boxhoorn, Ekster hof 24, 2496 HS Den Haag 
131099 Dhr.J. F.W. van Boxtel, Cenakel 21, 5022 KL Tilburg 
131100 Mw.W. Loman-van Dijk, Hoofdstraat 40, 9443 TK Schoonloo 
131101 Dhr. B. P. Takken berg, Kastanjelaan 38, 8441 NC Heerenveen 
131102 Dhr.J.M.M.J. van den Oever, Lactariaweg 22, 5844AJ Stevensbeek 
131103 Dhr.G.J.S. Castricum,Ardennenlaan 26, 1966 RV Heemskerk 
131104 Dhr. R. Kakes, Barkentijn 120, 8531 DB Lemmer 

Agenda 
10 okt. 20.00 uur. Afd. Hollands Noorderkwartier 

't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar. 
Spreker: De heer P. Blom. Onderwerp: "Blommen in Noord-Holland". 

10 okt. 19.30 uur.Afd. Apeldoorn e.o 
Wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, De Maten. Spreker: De heer B. Maassen. 
Onderwerp: "Van Heren, Boeren en andere Buitenlui; leven en werken op een Veluws landgoed". 

11 okt. 19.30 uur. Afd. Rotterdam e.o. 
Grote Zaal Gemeentearchief, Hofdijk 651, Rotterdam. Sprekers: De heren M. Bali en C.J. Scolk 
houden een "inleiding over genealogie, zowel voor beginners als gevorderden". 

11 okt. 20 .00 uur.Afd. Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht. 
Spreker: De heer J.A. van Felius. Onderwerp: "Boeven in de familie". 

14 okt. 14.00 uur. Afd. Zeeland 
"De Vroone", C. D. Vereekestraat 74, Kapelle. 
Spreker: De heer D. Barnouw. Onderwerp: "De bronnen van het NIOD". 

14 okt. 14.00 uur.Afd. Twente 
Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. 
Virtuele rondleiding Verenigingscentrum Weesp, door J. Lohmeijer. 

14 okt. 13.30 uur. Afd. Friesland 
Restaurant Intermezzo, Stationsweg 6, Leeuwarden. 
Spreker: De heer S. van Albeda. Onderwerp: "Onderzoek naar Friese scheepswerven". 

17 okt. 19.30 uur. Afd. Koggenland 
Berkhouter Kerk. Kerke buurt 172, Berkhout. 
Spreker: De heer Erik-Jan Broers. Onderwerp: "Belofte maakt schuld.Juridische gevolgen van een be
koelde liefde (17e-i8e eeuw)". 

17 okt. 20.00 uur. Afd. Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen. 
Spreker: De heer C.Heijstek. Onderwerp: "Heraldiek". 

18 okt. 20.00 uur. Afd. Amstel/and 
De Pelgrimskerk, van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12. 

Spreker: De heer H. F. Kroese. Onderwerp: "Stadsarmenonde1wij·s in Amsterdam". 
18 okt. 20.00 uur. Afd. Groningen 

Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. 
Spreker: De heer A. Beuse. Onderwerp: "Bronnen voor ondernemende voorouders in de 19e en 20e eeuw". 

21 okt. 13.30 uur.Afd. Drenthe 
DES-gebouw, Van Steenbergenstraat 1, Hoogeveen. Afslag Hoogeveen, richting centrum, Schut
scraat, Het Haagje, Schoklandstraat. 
Spreker: De heer Eggens. Onderwerp: "Criminaliteit in Drenthe voor en tijdens de ie wereldoorlog". 

24 okt. 20.00 uur. Afd. West-Noord-Brabant 
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 
Spreker: De heer J. Westerlaken. Onderwerp: "Paulus vanDaasdonk" uit Ulvenhout. 

27 okt. 20.00 uur.Afd.DenHeldere.o. 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. 
Spreker: Drs. M. van Alphen. Onderwerp: "Zorg dat je er bij komt!" 

28 okt. 11.00 uur. Afd. Familieorganisaties 
"De Akker", Melkpad 12, Hilversum. Verkiezing: "Beste familieblad van Nederland". 
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ruhriPk boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de N G v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Wij danken uitgever Pirola te Schoorl voor de ont
vangst van onderstaande tien boeken. 

Genealogie 

M. van den Bremer, P. van den Breemer, G. Derks 
en W.N. Koningstein, De families Van den Breemer, 
Van den Bremer, Van Breemen, Post. Het nageslacht van 
Lubbert]ansz uit Soest 1550-heden, Schoorl 2005, 274 

pp., ill. + index; ISBN 90-9020-098-3. 

Reeds in 1403 is sprake van een erf 'Den Breemer' 
te Soest. Aan dit erf dankt het grootste deel van 
de nakomelingen van Lubbert Jansz haar naam. 
Lubbert moet omstreeks 1550 geboren zijn. Eén 
van zijn achterkleinzonen genaamd Willem Gijs
bertsz koopt in 1697 de hofstede Den Breemer, 
waarna hij met de toenaam 'Van den Breemer' 
bekend is. Hiermee is de familienaam (met vari
anten) een feit. De herkomst van de naam Post is 
onbekend, maar Jan Gijsbertsz, broer van boven

genoemde Willem, is reeds in 1688 zo genoemd. 
Beide takken zijn tot op heden bloeiend. 

F. van Glasenap (t) en I. van Velzen-van Glasenap, 
Wij' Glasenappen, Schoorl 2005, 308 pp., ill. + index; 
ISBN 90-6455-496-X. 

Veel families hebben 'adellijke' aspiraties. 
Meestal betreft het een familie met een naam die 
gelijk is of lijkt op de naam van een adellijke fa-
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Wij Glasenappe11 

milie. Zo is er ook het Duitse adellijke geslacht 
Von Glasenapp in Pommeren (thans Polen), reeds 
gepubliceerd door een Duitse Von Glasenapp in 
de 19' eeuw. En deze familie zou dan de herkomst 
moeten zijn van de Nederlandse Glasenappen. 
Waar je meestal al snel door de aspiraties heen 
kunt prikken, kun je in dit geval na lezing van 
de argumenten slechts concluderen dat het best 
mogelijk is. De auteur geeft duidelijk aan, dat 
het niet bewezen is, maar er zijn aanwijzingen 
dat het wel klopt. Belangrijke argumenten zijn 
juiste tijd, juist beroep (militaire officieren) en 
juiste namen (de zeldzame voornaam Egert in de 
Nederlandse familie komt nagenoeg overeen met 
de voornaam Eggert bij de adellijke familie). Wel
licht zal het iemand nog eens lukken de link te 
leggen. Ook het hoofdstuk over de familie Rouse 
met een stelende en verkrachtende predikant in 
Zwolle is bijzonder. 

J.A.H. Kaasjagcr en W.A. Ka:isjager, Vier eeuwen 
familienaam Kaasjager. Genealogie en geschiedenis, 
Schoorl 2006, 265 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-

505-2. 
Dit boek is opgebouwd uit een inleiding (met 

betrekking tot de familie en de geschiedenis van 
Nederland) en een genealogisch deel, dat bestaat 
uit gezinskaarten. In de eerste helft van de zeven
tiende eeuw zijn er verschillende naamdragers, 
die als schipper werkzaam zijn. Eén daarvan is Jan 
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Cornelisz Kaasjager (ca. 1633-1701). Latere genera
ties zijn aan de wal gaan wonen. Aardig detail is, 
dat voorvader Cornelis Kaasjager in 1699 te Zalt
bommel is gedoopt en dat daar tussen zooo en 
zooz nog steeds Kaas jagers zijn geboren. 

H. Opdam, De familie Kager van circa 1660 tot 2005, 
Schoorl 2005, 227 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-

493-5. 
Kager is een rooms-katholieke familie oor

spronkelijk afkomstig uit de omgeving van Ber
gen in Noord-Holland. Stamvader is Gerrit Hen
driksz Kager, die omstreeks 1660 geboren zal zijn. 
De auteur heeft wel oudere gegevens gevonden 
ten aanzien van de toenaam Kager, maar deze zijn 
niet in te passen. Het boek is mooi vormgegeven 
en met vele foto's verlucht. Van verschillende fa
milieleden zijn meerdere aardige details geno
teerd. 

c. N. oranje, oranje als burgerlijke familienaam onder 
het Nederlandse volk, Schoorl 2005, 317 pp., ill. + 
index. 

Bij de naam Oranje denk je in eerste instantie 
aan de koninklijke familie. Hier is echter sprake 
van vijf burgerlijke families, die onafhankelijk 
van elkaar de toenaam Oranje tot familienaam 
hebben gekozen. De inleiding bevat aardige in
formatie over de verschillende families, maar 
daarna wordt het een grote lijst met namen van 
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alle naamdragers per tak in alfabetische volgorde. 
Jammer dat niet de meer traditionele manier van 
een genealogie beschrijven is gevolgd: het geheel 
is daardoor minder leesbaar geworden. 

P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wierin
gen in Rijnland, Schoorl 2005, 649 pp., ill. + index; 
ISBN 90-6455-503-6. 

P.D. Meijer en A.M.L. van Wltrtngcn 

Van Wierj(!gen 
in Rijnland 

Van een naam als Van Wieringen mag worden ver
wacht dat er verschillende, vermoedelijk onver
wante families zullen zijn geweest. Toch komen 
er uit Aarlanderveen-Nieuwkoop verschillende 
gelijknamige families Van Wieringen die deels 
ook nog eens hetzelfde familiewapen voerden. 
Desondanks is niet onomstotelijk vastgesteld 
dat het om één en dezelfde familie gaat; reden 
waarom de auteurs spreken over vier families. De 
eerste familie betreft afstammelingen van Ael
bert Pietersz te Nieuwkoop, die vanaf midden 
16' eeuw wordt vermeld. In deze familie bevindt 
zich eveneens een vrij omvangrijke Indische tak. 
De tweede familie betreft het nageslacht van de 
Woerdense Aelbert Pietersz (!), die omstreeks 1576 

trouwt met Beatrix van Nes. Uit een achttiende 
eeuwse genealogie worden aan deze persoon vier 
generaties voorafgegaan, deels woonachtig te Lei
den. De derde familie betreft nakomelingen van 
Dirck Heyndricksz, die in 1522 te Aarlanderveen 
is vermeld. De laatste familie ten slotte stamt af 
van de Nieuwkoopse schepen Claes Fransz (t voor 
1642). Een mooi uitgegeven boek. 

T. Wiebenga-VesteringenJ. Wiebenga,Familieboek 
Vestering en Vesterink. Genealogieën van Vestering(k) in 
Nederland, Schoorl 2005, 351 pp., ill. + index; ISBN 

90-6455-486-2. 
Hoewel voor veel families Vestering en naams

varianten de oorsprong lijkt te liggen in Duits
land, is de stamreeks bij het onderhavige geslacht 
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terug te voeren op een zekere Willem Hermsen 
Vesteringh (t circa 1705), die als smid werkzaam 
was te Doornenburg (Overbetuwe). Uit zijn hu
welijk met Theodora Dercksen Grob(ben) werden 
negen kinderen geboren. Een tweede geslacht 
Vesteringh (te Breda) is naar alle waarschijnlijk 
verwant aan het eerste geslacht. Beide stamvaders 
zijn waarschijnlijk broers. Ten slotte zijn frag
mentstambomen opgenomen van naamgenoten 
uit 's-Heerenberg, Vollenhove, Venraij, Vreden 
(D), Ahaus (D) en andere plaatsen. 

J.N. de Wit, De migratie van Pieter Adamsz. de Wit 
en de strijd om het bestaan van zijn erven 1803-2006, 

Schoorl 2005, 133 pp., il!.; ISBN 90-6455-490-0. 

Het boek is minder traditioneel dan de gemiddel
de genealogie. Het is namelijk meer verhalend. In 
zekere zin is de Pieter uit de titel ook daadwerke
lijk de stamvader, want hij was in 1768 geboren te 
oude Niedorp als buitenechtelijk kind. Zijn vader 
en grootvader in n1.annelijke lijn zijn echter wel 

bekend, omdat bij zijn doop gewoon de vader is 
vermeld. In 1803 vertrok hij naar de Zijpe, waar 
hij een groot nageslacht zou krijgen. 

Parenteel 
J.A. van Rozen - van We peren, De families Van We
peren en Van Rozen uit Oosterwolde Fr. en omgeving en 
hun geschiedenis, 2 dln., Schoorl zoos, 1178 pp., il!.+ 
index; ISBN 90-6455-451-X. 
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Twee kloeke delen bevatten de geschiedenis van 
de families Van Weperen en Van Rozen. De oud
ste generaties maakten geen gebruik van een toe
naam. Via vrouwelijke lijn stamt de tak Van Rozen 
van de stamvader af. Die stamvader is de smid 
Jan Jans (circa 1560-1636). Deze werd ook wel Jan 
Jans de Oude genoemd ter onderscheid met zijn 
gelijknamige zoon. De naam Van Weperen is een 
toponiem. Nabij Oosterwolde is een gehucht ge
naamd De Weper en dat was de woonplaats van 
diverse leden van deze familie. Het boek is op
gezet als parenteel en dat verklaart het enorme 
aantal nakomelingen. In deel II bevindt zich ook 
een kwartierstaat Van Rozen, waarbij in de 6' ge
neratie (32 personen) 1x de naam Van Roosen en 
6x de naam Van Weperen voorkomt. Tevens is een 
parenteel van een andere, niet verwante familie 
Van Weperen opgenomen, die eveneens afkom
stig is uit hetzelfde gehucht. Stamvader van deze 
familie is Jan Laurens, die rond 1670 trouwde met 
Claessie Jans. 

Stamreeks 
J. Wals tra, Van Heert naar heden. Een familiegeschiede
nis, Schoorl 2005, 104 pp., il!.; ISBN 90-6455-497-8. 

In de op het eerste gezicht wat 
adselachtige titel schuilt 
de naam van stamvader 

Heert Pieters. Heert 
overleed in 1659 en was 
boer te te Oldeboorn. 
De familie Walstra is 
oorspronkelijk doops
gezind. In de vijfde 

ge-neratie wordt de 
familienaam Wals tra 
angenomen (1811). Dit 

ooeK bevat de stamreeks van
af de stamvader tot aan de auteur.Jammer dat een 
index ontbreekt. 

CdG 
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rub1 i A aanwinsten 
Aantekeningen Zandvliet - Van San tv liet deel I en deel II, z. pl. , z.j. (bevat in volgorde van bewer

king genealogische gegevens in deel I: Wolleswinkel, Van de Vivere, Happé, Ruychrock, 
Bouman, Berends, Zandvliet, Van Santvliet, Monincx, Aberson; en in deel II: Van Happen, 
Ladan, Swart, Geerlig Garrits, Wijers, Van Lonnen, Vleugels, Burghout, Heskes, Zandvliet, 
Bouman, Van Santvliet, Annink, Jacobi, Verheul, Gerrits, Zuidervliet, Rijkhals, Aberson, 
Donderwinkel, Van der Vivere, Van der Vijver, Ruijwen, Wennink, Peters). 

Pierre-Valéry Archassal, La généalogie, mode d' emploi, z. pl. 2000. 

Gert Arkenbout, Ons dorp Oostvoorne, Klaaswaal 1990. 

C. G. van Assema, 500Jaar VanAssema en 600 jaar voorgeslacht, Apeldoorn 1995. 

Jan Blokker, De familie Groen 1751-1990, Wormer 1990. 

Murk van der Bijl, Leeslust baart kunde. 200Jaar leesgezelschap in Alkmaar, Alkmaar 1993. 

L. Cusell, De familie Cusell in Nederland sinds eind 18e eeuw en verspreiding van de familienaam 
Kusel(l), Tervuren 2004. 

H. Dees, Aanzet tot een genealogie Batteram. Familieregister vanaf het echtpaar Casper Batteram en Der
kien Smit, Zand voort 2000. 

L. R. Deugd, Drie gezinnen Ko/ster en hun afkomst, Den Helder z.j. 
P.A.J. Droog, Het begon in de Akersloter Woude met Jan Hendrikse Droog(h) & Pietertje Mainse Klei

broek, Schoorl 2002. 

Simone Dubois, Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstand, Zaltbommel 1979. 

Karlheinrich Dumrath, Wolfgang Eger, Hans Steinberg, Handbuch des kirchlichenArchivwesens. Die 
zentralen Archive in der evangelischen Kirche, N eustadt an der Aisch 1977. 

A.J. Gideonse, Een Walchers geslacht Boone, z.pl. 2000. 

F.J. A.M. van der Helm, 10e Penning Ter Aar, gevolgd door Hoeft en Scoot 1544, 's-Gravenhage 2003. 

F.J. A.M. van der Helm, Aangifte begraven impost Stompwijk 1720-1724, 's-Gravenhage 2004. 

F.J.A.M. van der Helm, Aangifte begraven impost Stompwijk 1725-1731, 's-Gravenhage 2004. 

F.J.A.M. van der Helm, Hoofdgeld Koudekerk a/dRijn, 's-Gravenhage 2001. 

Het geslacht Van der Aarde, z.pl., z.j. 
Hofmarke der Familie Grofie-Westhoff, Wadersloh-Diestedde 2004. 

Holland-Auswanderer aus der Auswanderer-Datei des Stadtarchivs Koblenz, Koblenz 2002. 

P.J. van Houten, KwartierstaatBekker /Nijenhuis, Amsterdam 2005. 

Index op de memories van aangifte voor de Successiebelasting kantoor Hilversum 1889-1902, Haarlem 
2005. 

G. Th. J ensma, F. R. H. Smit, F. Westra (red.), Universiteit te Franeker1585-1811. Bijdragen tot de ge
schiedenis van de Friese Hogeschool, Leeuwarden 1985. 

Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Serie West Zeeuws-Vlaanderen deel 2, Breskens, uitg. Stichting Ka
dastrale Atlas Zeeland, Middelburg 1996. 

H. Klok, M. Carbo en W. Klok-van Dasselaar, De familie Klok en Van de Klok uit Nijkerk, Schoorl 
2001. 

N. C. M. Koch, Geslachts-register der familie Timans, Groningen 186 5. 
J. D.A. Krige, Oorsprong en Betekenis van Nederlandse en Duitse Familiename in die "Geslacht-Register 

der Oude Kaapsche Familien", Pretoria 1934. 

J. van Kuyk, Lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602), z. pl., z.j. 

574 Gens Nostra 61 (2006) 



H. Leenes en S. Schaafsma, Lien Esch. Van veldnaam tot familienaam, Schoorl 2004. 

G.J. Mulder, De Schippers Mulder, hun schepen en hun stamboom, Schoorl 2002. 

Klaus Müller, Die Diepholzer und Willenberger Familien im 17, Jahrhundert, Band I en II, Diepholz 

1994. 

Th. Peelen,A. L. J. van Vliet,Zwevend naar de dood, LuchtlandingA rnhem septemben944, Bussum 1977. 

H. Pronk, Onvoltooide genealogie van een familie Derksen waarvan een enkeling zich ook Derkzen 
noemde, Veenendaal 2005 . 

L. Riemens, J.J. de Regt-Dekker, R. Willemsen, Landbouw beleven in Zaamslag. De polder Zaamslag 
en zijn bewoners, Terneuzen 1985. 

J. A.M. Schoonderwoerd, De familie Schoonderwoerd te Leerdam, Vlissingen 2004. 

Theo Schuster,Jan un Greetje. Ostfriesische Vornamen, Bielefeld 1987. 

Detlev Schwennicke (red.), Europäische Stammtafeln. Neue Folge Band XXII, Rund um die Ostsee 1, 

Frankfurt am Main 2005. 

A.J. Sekeris, Stamboom Sekeris 2000-2003 (aanvullingen), Waddinxveen 2004. 

H. Sluiter, Genealogie Sluiter, Apeldoorn 2005 (ter vervanging van een tweede uitgave is dit de 
derde uitgave). 

Kees Smit, Middeleeuws Latijn. Grammatica voor beginners, Utrecht 1992. 

Jan Terpstra, 250 Jaar Jan Freerks Terpstra 1732-1982, Apeldoorn 1983. 

Ubbu Menko Ubbens, Tweehuizen Spyk (Gron.). Bewoners, buren, gebouwen, landerijen, graven en 
archieven, z. pl., z.j. 

Annemieke van der Veen en Rien Wols, Lezen in Brabantse Bronnen. Begrippenapparaat bij.Brabants 
oud-schrift, uitg. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch 
1989. 

C.M. Ver beek, VanRooijen in Rotterdam (2e editie), Voorburg 2002. 

R. Voortman, Kroniek van hetArtlandse geslachtZum Vorde sive Vortmann, Heemskerk 2004. 

P. Vuijst, 1799 Door Egmondse ogen. Kroniek van de Engels-Russische inval in Noord-Holland, Enkhui
zen 1999. 

Günter Wachtendorf, Oldenburger Häuserbuch. Gebäude und Bewohner im inneren Bereich der Stadt 
Oldenburg. Veröjfentlichungen des Stadtsarchivs Oldenburg Band 3, Oldenburg 1996. 

Heinrich Weber, Erbgang und Pächterfolge auf den Höfen und Kotten der Bauerschaft füemenhorst bei 
Bocholt, z. pl. 1981. 

Helmut Zimmermann, Die Sterbefälle in der Altstadt Hannover 1536-1610, uitg. Niedersächsischer 
Landesverein für Familienkunde E. V., Hannover 1992. 

W. H. van der Horst-Harkema 

boekrecensies (overig) 

J. Beemsterboer, Dagboek van gijzelaar Jo Bes uit Tuiljenhom, geschreven januari 1945, Tuitjenhorn 

2005, 61 pp., uitgave Historische Vereniging Havenkarspel. 
In 1943 en vooral in 1944 werden jongemannen door de Duitsers gedwongen in hun fabrie

ken te gaan werken. Om dit te boycotten werden in Warmenhuizen door de jeugdige gemeen
teambtenaren Wester en Bes de bevolkingsregisters in handen van de leiders van het verzet 
gespeeld, waarna ze zelf onderdoken. Meteen na ontdekking van het gebeurde gijzelden de 
Duitsers de vaders van de beide ambtenaren,Jo Bes en Klaas Wester. Wat zij in het halfjaar van 
hun gevangenschap meemaakten, wordt in dit boekje beschreven. 

ABB 
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Het portret van ... 1 

[Johannis van Harskamp 
en Margje Krook] 

DOORJ. F. VITTERS 

Johannis van Harskamp, geb. Maarn 26-7-1832, (boeren)arbeider, koperslager, over 1. Koudekerk 
aan de Rijn 1-12-1919 (bloedvergiftiging), zn. van Aalt van Harskamp en Maria van Dieen, tr. 
Hazerswoudde 31-8-1855 Margje Krook, geb. Noord Waddinxveen 18-9-1831, overl. Koudekerk 
aan de Rijn 31-1-1917, dr. van Gerrit Krook en Geertje Beieman. 

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen te Hazerswoude geboren. 
De foto is gemaakt te Hazerswoude of Koudekerk aan de Rijn rond 1890 door een onbekende 
straatfotograaf. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
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Het portret van ... 1 

[Jan Hendrik Weijler] 
DOOR RINI MEINDERS 

Jan Hendrik Weijler, geb. Vlissingen 6-5-1835, sigarenmaker, houtzager, later een water- en vuur 
(brandstoffen) handel op Kattenburg, overl. Amsterdam 3-3-1913, zn. van Hendrik Fredrik 
Weijler en van diens eerste vrouw Johanna Willemina Engelberts, tr. Amsterdam 23-3-1859 

Lena van den Brandt, geb. Leiden 26-9-1830, overl. Amsterdam 2-12-1908, dr. van Jan Hendrik 
van den Brandt en Maragreta GesinaJurgens. 

Mijn opa Meinders trouwde met één van de vijf dochters van Jan Hendrik Weijler en vertelde 
met verve het volgende verhaal: 'Vader Hendrik Fredrik is de kajuitjongen van Van Speyk 
als Van Speijk op s februari 1831 bij Antwerpen waarschijnlijk met een pistoolschot het kruit 
doet ontploffen van zijn kanonneerboot nummer 2 die door de harde wind tegen de kade van 
Antwerpen wordt gedreven. De Belgen komen aan boord en strijken de vlag. Van Speyk heeft 
verschillende malen gezegd liever de boot de lucht in te laten springen dan hem aan de vijand 
over te geven. Tegen zijn kajuitjongen die hem achterna is gelopen, zegt hij dat hij moet ma
ken dat hij weg komt. De kajuitjongen springt overboord en is daardoor één van de vijf over
levenden. Bij de ramp komen 26 Nederlanders en veel Belgen om het leven.' 

Wanneer, wie en waar de foto is gemaakt is niet bekend. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 ( 2004), pag. 14-15. 
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Het portret van ... 1 

[Leendert Noort en Prij na van Egmond] 
DOOR C.l. VROLIJK - VAN DER MEIJ 

Leendert Noort, geb. Rijnsburg 8-2-1847, akkerbouwer (1864), vrachtschipper, overl. Rijnsburg 
10-5-1929, zn. van Nicolaas Noort, landbouwer, schipper', en Alberta van der Meij, tr. Rijns
burg 3-12-1874 Pri_jna van Egmond, geb. Rijnsburg 29-4-1854, over 1. Rijnsburg 19-2-1942, dr. van 
Cornelis van Egmond en Johanna den Haan. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1875 en 1895 te Rijnsburg acht zonen en twee dochters geboren. 
Het beroep van schipper komt in deze familie Noort veel voor. Leendert Noort is vrachtschip
per rondom Katwijk en Rijnsburg geweest. 
De huwelijksfoto is in 1874 te Rijnsburg gemaakt door een onbekende fotograaf. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
2. Zelfstandig schipper op een "Westlander", zie Henk Dessens, 'De Westlander', in: Jaarboek Oud 

Rijnsburg(1994). 
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Het portret van .. . 1 

[Jannetje van Eijk en 
dochter Klazina Lacourt] 

DOOR C. 1. VROLIJK - VAN DER MEIJ 

Jannetje van Eijk, geb. Leiden 9-5-1839, over 1. Leiden 23-4-1918, dr. van Petrus Jacobus van Eijk, 2 

spiegelmaker, en Hendrica Verbeek, schoonmaakster, koopvrouw, tr. Leiden 20-9-1865 Hen
drikLacourt, geb. Leiderdorp 12-7-1839, bezembinder, over 1. Leiden 13-7-1887 (aan de vliegende 
tering, een beroepsziekte van bezemmakers), zn. van Adrianus Lacourt, arbeider, sjouwer, 
turfdrager, stoker, en Francina (Clasina) van Putten, breidster, 
en haar dochter 
Klazina (Sien) Lacourt 3, geb. Leiden 16-2-1883, over 1. Den Haag 5-10-1967, tr. Leiden 5-1-1913 Hen
drik (Henk) Noort, geb. Rijnsburg 9-10-1879, schipper op een 'Westlander', aardappelenverko
per, overl. Rijnsburg 18-8-1949, zn. van Leendert Noort, akkerbouwer (1864), vrachtschipper, 
en Prij na van Egmond. 

Uit het huwelijk Lacourt-Van Eijk zijn tussen 1865 en 1883 te Leiden vijf zonen en vier doch
ters geboren. Jannetje van Eijk wordt vanwege de Rijnlandse kap 'Opoe Kap' genoemd. 
De foto is waarschijnlijk rond 1888 door M. C. Dingjan, Oude Singel 52, te Leiden gemaakt. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
2. M.J. Snels, 'Stamreeks Van Eijk', in: Onze Voorouders, Leiden (NGV afd. Rijnland) 1989, pag.105. 
3. C.I. Vrolijk-van der Meij , 'Bij zondere verwantschappen (Van der Meij /Noort)', in: Gens Nostra 53 

(1998), pag. 712-713. 

Gens Nostra 61 (2006) 579 



1" 1 1, ·iPl periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. 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 
Amstelodamum. jg. 92, nr. 6, nov.-dec. 2005. M. 
Damen: Heraldiek en politiek. Bourgondische gla
zen in de Oude Kerk van Amsterdam (de Bour
gondische hertogen begunstigden in de 15e eeuw 
kerken met gebrandschilderde (glas)ramen; de 
schenkingen zijn geregistreerd in de vorstelijke 
financiële administratie. Van Buchel maakte er 
tekeningen van. Poging tot reconstructie van de 
glazen in de Oude Kerk]; W. de Groot: Bloei en te
loorgang van de Bourgondisch-Habsburgse gla
zen in de Oude Kerk van Amsterdam. 

Idem, jg. 93, nr. 1, jan./febr. 2006. Themanum
mer: Herbouw Haringpakkerstoren (discussie
stukken: voor en tegen]. 

Archievenblad, jg. 110, nr. 3, april 2006. De ar
chiefervaring van E. Kreuwels [satellietfoto's van 
Almere]; E. Ketelaar: In memoriam mr. J.H. de 
Vey Mestdagh (1919-2005); Gemeentelijke selec
tielijst vastgesteld; R. Braad: De adelsarchieven 
in Schloss Ehreshoven [ook voor Nederlandse 
onderzoekers van belang: bevat materiaal over 
(grensoverschrijdende) politieke en maatschap
pelijke activiteiten van Duitse adelsfamilies; 
raadpleging alleen op afspraak: archivberatung@ 
lvr.de]; K. van Vliet: Utrechtse inventarissen op het 
net (www.utrechtsa rchief.nl]; Y.Bos-llops: D e Zaalc. 
Over internet en openbaarheid; H. Strijkers: Voor 
het voetlicht: Els van den Bent. Stadsgeschied
schrijver van Rotterdam [geb. Den Haag 1953]. 

Baerne (Historische Kring Baerne; secr.: J. Veld
huysen-Hogenaar, Postbus 326, 3740 AH Baarn; 
hist.kringbaerne@zonnet.nl; www.home.zon
net.nl/hist.kringbaerne; contr. min. € 14,- p.j.), 
3oe jg., nr. 1, maart 2006. J. Kruidenier: Een kleu
terschool voor Nieuw-Amsterdam ( deel 1) (in 1930 
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gedeeltelijk geschonken door Het Baarnsch Ly
ceum]; G. Brouwer: Honderd jaar beeldende kunst 
in Baarn (deel 1) [o.a. collectie Boendermaker; 
tentoonstellingen]; Blik op de Brinkstraat (deel 4) 
(o.a. Steenstra, slagerij Blokker, kruidenier Er
nest, stalhouderij Veerman]. 

It Beaken. jg. 67 (2005), nr. 2. J.R.G. Schuur: De 
herkomst van het Karelsprivilege [legitimatie van 
de Friese vrijheid; argumenten voor een Friese 
origine]; P.H. PellenburgJW.J. Meester/]. Dijkema: Het 
image van de Friese steden. Subjectieve waarde
ring van ondernemers voor vestigingsplaatsen in 
Friesland [onderzoeksperiode 1980-2005]. 

De Biltse Grift, 14e jg., nr. 2, juni 2005. Het ver
zet in onze gemeente; Het Nieuwe Lyceum 1935-
1945. De donkere oorlogsjaren (II); H. de Groot: 
Kom of bel, Van Huizen heeft het wel; A. Doedens/ 
J.Cladder: Een dorp betrapt: fraude in De Bilt (een 
samenleving weerspiegeld 1875-1895) (Takken, 
Rootjes]. 

ld.em, nr. 4, dec. 2005. Verv. Een dorp betrapt 
(2). Biltse notabelen en hun gedrag (1894; perso
nalia, geheime raadsvergaderingen; Takken en 
Rootjes]; Het Nieuwe Lyceum 1945-1955. De 10-
jarige klassieke taalstrijd [rector Jan Gunning 
steld e voor h et Lat ijn in de o nd e rbouw af te schaf
fen]; Verv. Hollandsche Patent Metaalindustrie 
(HOPMi), deel 2. Het bedrijf in Woudenberg en 
Bilthoven. 

Idem (www.historischekringdebilt.nl; secr.: 
Tollenslaan 16, 3723 DH Bilthoven), 15e jg., nr. 1, 
maart 2006. Verv. Een dorp betrapt. III. Over de 
daders, de 'mindere', de 'gewone' en de 'burger
man'; Huisnamen (14). 

Idem, nr. 2, juni 2006. R. Herber: Nico Bloem
bergen, fysicus in licht [geb. Dordrecht 1920 ( exm. 

Gens Nostra 61 (2006) 



Quint), Nobelprijs natuurkunde 1981; woonde in 
Bilthoven 1925-1946]; Monumenten in De Bilt: 
Jan Steenlaan 23 Bilthoven [ontwerper/aannemer 
W.S. van der Sterre; 1913]; Boerderij Weltevreden 
[bewoners in 1963 familie Van Brenk]; De Leijen, 
deel II. 

De Brabantse Leeuw, jg. 55 (2006), nr. 1. G.J.A. 
Schampers/S.P.F.M. Roefs: Het geslacht De Bercker 
[15e-16e eeuw]; Verv. Familie Albers te Grave [19e-
20e eeuw]; Verv. Van Tilborch in de Langstraat 
[18e-2oe eeuw]; L.F. W.Adriaenssen: Herincx in olie, 
zeep, verf en bankzaken [16e-17e eeuw]; D. Kraa
nen: De familie Craen. Van de vestiging in het 
Land van Cuijk tot en met de dramatische gebeur
tenissen in Roermond [16e-17e eeuw]; Verv. Paren
teel van Balthis Janssen te Overloon [Mosterts, 
Baltussen]; Verv. Hamers [te Loon op Zand en 
Dongen; 18e-19e eeuw]. 

Burgerzaken & Recht. 13e jg., nr. 1, jan. 2006. R. 
van der Velde: Adel verplicht nog steeds [waarop 
moeten adellijke titels en predikaten vermeld 
worden?]; N.S. van der Wiel: Trouwboekje en uit
treksel [geen verplicht document. relikwie ge
worden; wat mag er wel in staan, wat niet en wie 
mag er iets in zetten]; L. Evers: Het trouwboekje 
[als uittreksel]; G. Knippelbrij: De langzame maar 
zekere aanstaande dood van de burgerlijke stand. 
Idem, nr. 2, febr. 2006. 

Idem, nr. 3. maart 2006. G.-R. de Groot: Twee aan
tekeningen over het gebruik van adellijke titels, 1. 
Buitenlandse adelstitels en buitenlandse naams
bestanddelen van adellijke origine. 2. Artikel 1:9 
Burgerlijk Wetboek en het gebruik van adellijke 
titels en predikaten. 

Idem. nr. 4/5, april/mei 2006. Is de Burgerlij
ke Stand werkelijk op sterven na dood? Over de 
moeizame relatie tussen BS en GBA. 
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Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 21, nr. 3, dec. 
2005. Thema: Bussumse families. N. Krijnen-van 
Gog: Bussummer raddraaiers. De Naarder Kraaien 
en de Bussumse Erwten [Bussummers stelden in 
1795 een eigen municipaliteit aan, hetgeen Naar
den niet accepteerde. De rebellen (met levensbe
schrijving): Wessel Martense van den Berg (1730-
1811), Yzaak Kaarsgaren (1751-1819). Claas Jansen 
Majoor (1741-1814), Lambert Janse Majoor (1770-
1811), Tijmen Teunissen Krijnen (1731-1812), Jan 
van Thienen (1749-1830)]; F. de Gooijer: Bussumse 
familie Post, vijf generaties zemelschippers 
[oudst bekende: Teunis Jacobs er. Bussum 1694 
Bijtje Jans]; B. de Beer: De familie De Beer in het 
nieuws [17e-18e eeuw]; E. deRuijter: Trouwen in de 
19e eeuw. De wisselwerking van familiegeschie
denis en regionale geschiedenis; J. Vos-Bogaard: 
Bussumse families - de familie Bogaard [oudst 
bekende: Evert Gijsbertus Boomgert/Boomgaard, 
over!. Huizen 1801, tr. ald. 1767 Aaltje Everts 
Ruyn]; Jacob van den Berg(h) tegen Jan Tabak 
[weddenschap in 1673 met Jan Jacobs Toebax
man wie van hen het eerst zou trouwen]; I. Smit: 
Bussumse families - de familie Smit (Smitje) [Ja
cobus Johannes Smit (geb. Amsterdam 1906) tr. 
1934Alida van Duin (geb. Bussum 1913); met haar 
moeders lijn: Van der Voort, De Beer, Van de Berg, 
Vermeulen, De Jong, De Beer, Rijcke, Geun]; N. 
Krijnen-van Gog: Notulenboek van Bussum 1817-
1842; De geschiedenis van Bussum, deel 4; Bus
sumse gemeenteraadsverkiezingen door de jaren 
heen. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de ge
schiedenis der Nederlanden. deel 120 (2005), afl. 
4. F.S. Gaastra: De neerslag van een jubileumjaar: 
VOC 2002 [recensieartikel VOCJ; J.C.H. Blom: Ge
schiedenis, sociale wetenschappen, bezettingstijd 
en jodenvervolging. Een besprekingsartikel. 

Idem. deel 121 (2006), afl.1. Ter inleiding [het 
tijdschrift zal een meer internationale koers gaan 
varen; presentatie van de internationale weten
schapsbeoefening betr. de geschiedenis van de 
Nederlanden (Noord en Zuid)]; A.M.]. de Kraker: 
Een staatse strategie in een 'uitgestorven' land. 
Organisatie e n ten uitvoerlegging van. de brand
schat in Vlaanderen, 1585 tot 1604 [o.a. wisselende 
krijgskansen 1572-1609, motivatie van de brand
schat, financiële organisatie (commiezen: Charles 
en Michiel Everwijn, Nicolaes Uutenhove, Jan 
Speelman), werkwijze]; Discussie over de meta
morfose van Nederland; Debat over zin of onzin 
van een nationale canon. 
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Caert-Thresoor, 25e jg. (2006), nr. 1. H.J. Versfelt: 
De Hottinger-kaarten; A. Goutbeek: De 18de eeuw
se manuscriptkaart van Overijssel door Samuël 
Kupfer [zijn militaire staat van dienst 1759-1794]; 
P. C.J. van der Krogt: Kartografie of Cartografie?; L. 
Brink: De Schoolkaart van Insulinde van R. Schui
ling. Een overzicht van de Indische cartografie in 
1898 op vijf m2; @ la Carte: Koloniale kaarten van 
het KIT [www.kit.nl; klik op 'Historische kaarten 
KIT online ontsloten']. 

The Caledonian Society 
(www.caledonian.nl), Med., 
3oe jg., no. 1, jan. 2006. Verv. 
Schotse zeelui op de oorlogs
schepen van de Admiraliteit 
van Zeeland in de 17e eeuw 
(deel 3); Verv. Geschiedenis 
van een natie (44). 

Computergeneaal. 4e jg., nr.1, febr. 2006. Genhis
to, meer dan een digitaal fotoalbum [een artikel 
uit Computergenealogie, bewerkt voor Nederlandse 
gebruikers];JW: Koten: Betere resultaten van zoek
acties op het internet. Een inleiding bestemd voor 
beginners; H.M. Lups: Genealogische program
ma's; Oedipus II jubileumversie 5.50. Genealo
gieprogramma voor Windows [gratis programma 
van de maker Leen Lamain (www.lamain.nl)]; 
H.M. Lups: Een nieuwe vereniging. 

Idem, nr. 2, april 2006. Genealogie Online. Zet 
gratis uw genealogische gegevens op internet [ht
tp://www.genealogieonline.nl/ ]; Online zoeken 
op Nederlandse sites voor beginners; ]W. Koten: 
Beter zoeken op internet [zoekmachines, handig
heidjes, tips, wetenschappelijke sites]; Baltic Con
nections [tien landen werken samen (coördinatie 
door ons Nationaal Archief) om de Oostzeehandel 
tussen 1500 en 1800 en de wederzijdse culturele 
beïnvloeding in kaart te brengen]; Epidemieën en 
plagen in Nederland 1500-2000 [en andere sites]; 
H.M. Lups: Website-archivering. 

Cronicke van den lande van Philippuslandt 
(Heemlcund elcring 'Philippusla ndt': secr.: Voor
straat 38, 4675 CB Sint Philipsland; jneele@ 
xs4all.nl; http://www.sint-philipsland.nl), 
volgnr. 12, 6e jg., nr. 1, maart 2006. R. van Erkel: 
Fluplander kreeg een zeemansgraf op de Stille 
Oceaan [Anthonie Marinus Reijngoudt; 1967];]. 
Kempeneers: 'Twee meisjes' [Agatha J.M. (1816) en 
Teuntje H. (1825) Everaers weigerden in 1874 het 
huis, waar ze sinds 1842 woonden, te ontruimen; 
de geschiedenis van de familie Everaers; bakkers 
en één predikant]. 
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Eigen Perk (Hilversums Historische Kring' Alber
tus Perk'; albertusperk@hilversum-historie.nl; 
WWW.HILVERSUM-HISTORIE.NL), 26e jg., nr. 
1, maart 2006. Lohmanschool [herinneringen van 
J.C. Langeveld (1911), A.T.W. de Heus (geb. Hil
versum 1913), G. Adema (1916), A. de Vree-Boom 
(1921), J. de Vree (1923), G.L. Welgemoed (1923), 
J. Welgemoed-Jonker (1926), P. Buijs (1923), P. 
Blankenstein (1925), C. van Heusden-Spaans 
(1927), L. Raven (1930), E. Scherpel-Touber 
(1935), J. Lam (1937), W. van Hamersveld (1938), 
H. van Spanning (1940), C. Buitendijk (1949), 
Willem van Kooten]. 

Idem, nr. 2, mei 2006. r. de Boer: De Gooische 
Courant ... [1850-1856; voorloper van De Gooi- en 
Eemlander] ... en zijn uitgever Pieter Marius van 
Cleef Jz. [geb. Amsterdam 1819 (exm. Nagtglas 
Versteeg), over!. 1858, er. (1) Maria Catharina 
Scheurleer, er. (2) 1855 Meinouda J.S.J. Hins
beeck]; Politiefoto's in de vitrine bij het Streek
archief; R. van Be1gen: Marieke Veen-Bos, afscheid 
van Omroepmuseum. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 32, nr. 2, mei 
2006. R. Stöcker: Potten-Trines, Buckelapotheker 
en andere Hollandgänger; W:J. Keehnen: Keehnen, 
Koehnen en Kuhn [alle Keehnen's in Nederland 
stammen af van Johann Keehnen, geb. Eisen
schmitt bij Trier 1815]; G.H. Paetzel-Veenstra: Het 
staatsarchief in Wertheim; Wanders in Neder
land en Duitsland [boekrecensie; www.wander
sen.nl]. 

GMkwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 1, 
lente 2006. Herbestemming van een soja-fabriek 
[Cereol]; Bijzondere boerderijen in de Vallei; Te
rug naar school? [voorbeelden van informatie 
over de geschiedenis van het onderwijs die in ar
chieven te vinden is]. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (Historische 
Vereniging 's-Gravendeel; secr.: mevr. M.E. van 
Putten-Visser, Singel 21, 's-Gravendeel; histver@ 
tele2.nl; contr. € 12,- p.j.), jg. 12, nr. 1, febr. 2006. 
A.O. Mol: Meester Geene [Gerrit Geene, geb. Was
pik 1801, volgde in 1829 Jan van Harthals op als 
onderwijzer, er. Jannetje van Rijs]; W: van Velsen
Griffioen: Jan in 't Veld [bleef na het over lij den van 
zijn vrouw in 1857 achter met twee kleine kinde
ren; problemen om een uitkering in 1858]; Burt 
Groenewoud vertelt (1) [kraamverpleegster]; 
Oud Nieuws. 

Groningen.Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed ( www. 
huisvandegroningercultuur.nl), jg. 5 [=6], voor-
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jaar 2006. Interview met Edward Houting; Begin 
gemaakt met het on-line aanbieden van stukken 
uit de collectie van de Groninger Archieven [www. 
groningerarchieven.nl]; Start beeldbank Gronin
gen; Restauratie grafJ.J.A. Goeverneur (1825 stu
dent theologie; dichter van o.a. 'Toen onze mop 
een mopje was']. 

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en 
wapenkunde (abonnement € 17,50 voor de 5oe 
jg. (2005); adm. M.J. de Lange, Pasveerweg 34, 
8934 BX Leeuwarden; Red.: Postbus 4, 9780 AA 
Bedum), 49e jg. (2004) (2006]. R. Alma/M. Glas: 
Staatboek van Ommelander meiers (1595-1803) 
[de voormalige kloosterlanderijen komen na de 
Reductie van Groningen in 1594 in bezit van de 
Provincie van Stad en Lande; in 1618 blijkt een 
dertigtal meiers Ommelander meier te zijn; uit 
verschillende bronnen samengesteld; uitwer
king: omschrijving landerijen, situatieschets, 
namen van gebruikers en jaren waarin zich een 
naamswijziging in de registratie voordeed]; 
P.J.C. Elema: Büchli, Büchli Fest. Nederlanders 
van Zwitserse oorsprong (Christiaan Büchli, uit 
Graubunden, tr. Terheijden 1767 Sara Kanters; 
nageslacht via Vianen naar de provincie Gronin
gen; Bijlage: Fest/Büchli Fest te Amsterdam]; 
P. Bos: Het nageslacht van Reert Menkes (17e tot 
begin 19e eeuw, Bedum en omgeving) (overl. ca. 
1631/1632; zijn nageslacht in de manslijn nam in 
1811 verschillende familienamen aan: Lanting, 
Schu(i)ringa en Rietma; Gegevens van nog 19 fa-
1nilies, die via dochters van Reert Menlces afstam

men, worden in deze parenteel vermeld]; ].P.A. 
Wortelboer: Een zilveren lepel uit 1784 van Peter 
Alberts Zijlma en Wilmtjen Egbers te Bedum 
[met beschrijving van de gang van zaken tijdens 
de zilverkeuring); R.H. Alma: Landgebruikers te 
Scheemda (1598); M. Glas/H. Hartog: Gedoopten te 
Warffum (1661-1664) (transcriptie van een bij de 
Hervormde Gemeente ontdekt handschrift, dat 
voor een deel de lacune sept. 1658 - jan. 1666 op-
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vult van de kopie op de studiezaal van de Gronin
ger Archieven); U.M. Ubbens: De voorouders van 
Wytske Cornelis. Nieuw licht op een tak van de fa
milie Brongers [ged. Garnwerd 1695, tr. ald. 1713 
Peter Hindricks]; P.J.C. Elema: Een predikanten 
zoon Bras? [te Loppersum en Groningen;17e-19e 
eeuw); P. Beishuizen: De man die nooit overleed. 
Koert Hindriks Bei(s)huizen [geb. Eexta 1816]; 
R.H. Alma: Schotregister van het Winsumer- en 
Schaphalsterzijlvest (1553) [belasting op landge
bruik; reconstructie uit verschillende handschrif
ten met verantwoording]; M. Glas/H. Hartog: Over
ledenen te Huizinge (1767-1811) (transcriptie uit 
een 'niet raadpleegbaar' boek]; K.H. van Straten: 
Genealogie Widmarius (Bierum, Zuidhorn en 
Stad Groningen (Wedemeyer/Widmar, afk. van 
Hildesheim; te Bremen, Lemgo, Uitgeest, Hams
wehrem, Harderwijk, enz.]; P.].C. Elema: R.H. Al
ma: Register op het schotregister van het Winsu
mer en Schaphalderzijlvest (1553). 

Die Haghe. jaarboek 2005.J. van Rosse: Koning Ka
rel III van Spanje in Den Haag. Verslag van een ko
ninklijk oponthoud, november-december 1703; 
G. Scheltema: Pronk, Bentinck en Trembley: Schet
sen uit achttiende-eeuws Den Haag (Haagse to
pografische tekeningen van Cornelis Pronk (geb. 
1691), Abraham Trembly (1710-1784) een Zwit
serse wetenschapper, privé-leraar van de kinderen 
van Willem Bentinck]; M. van Leeuwen-Canneman: 
Achterkamertjes overleg op het Binnenhof tijdens 
de Bataafse tijd. Het aandeel van Elias Canneman 
in de voorbereidingen tot het bewind van Rutger 
Jan Schimmelpenninck [Elias Canneman, geb. 
Amsterdam 1777 - 1861 (exm. Van der Souw)); 
E.P.Löfjler: 150 Jaar bibliotheek Sociëteit De Witte; 
M. van den Berg: Truus Gerhardt: van rozentuin 
tot sintelhoop [1899-1960 (exm. Blankevoort), tr. 
(1) 1920 Sidney James van den Bergh]; Stichting 
Haags Industrieel Erfgoed; G. Steijger: Drieënhal
ve eeuw Nieuwe Molstraat 11. Van boekverkoper 
naar papierhandelaar [bijlage: de eigenaren van 
het pand 1642- heden, o.a. Verhoeven, Smits ber
gen, Ulrich, Baake, Stobberingh); In memoriam 
Ir. LB. van ereveld (1921-2004). Kroniekschrijver 
van joods Den Haag; Overleden Hagenaars in 
2004; Nieuwe Haagse archieven in 2004; Kroniek 
over 2004. 

Heemtijdinghen (Woerden e.o.; www.shhv.info), 
41e jg., nr. 4, dec. 2005. H. van Eerten: Het verzet 
in Bodegraven tijdens de Tweede Wereldoorlog; 
Oorlogsperikelen (IV). Bijlage: Tijdtafel baanvak 
Woerden- Harmelen - Vleuten (1838-2005). 

Idem, 42e jg., nr. 1, maart 2006. Het geroeide 



Nederlandse vrachtschip de 'Woerden 7'; P. 
Minkjan: Twee burgemeesters op de Steinse tiend
weg in 1615 [Pieter Adriaensz van Walenburch 
(1557-1620) van Rotterdam en Gerrit Jacob Witsen 
(over 1. 1626) van Amsterdam] . 

Heraldisch Tijdschrift, jg. 12, nr. 1, jan.-maart 
2006. ].A. de Boa: Het raadsel van de twee gestal
ten en de overige emblemen van de Orde van de 
Tempel [geestelijke ridderorde, ontstaan in m8 
en opgeheven in 1312; het zegel toont twee ridders 
op één paard; de ontwikkeling van het Tempe
lierskruis; banieren]; A.C. Zeven: De berijmde wa
penbeschrijvingen van ds. E. van Alphen; 0 . Schut
te: Een vroeg wapen van de Generaliteit [1579; op 
een kaart van Lambert Cornelisz, De belegering van 
Zaltbomme~; A.C. Zeven: Appingedam, de deugd in 
het midden; T. Metselaars: Heraldiek op de motor
kap. De betekenis van de heraldiek voor de logo's 
van automobielfabrikanten (1); A.C. Zeven: Wa
pensteen van kasteel 'Wijlre' [alliantiewapen de 
Massen - van Velpe]; Fryske Rie foar Heraldyk: 
Heraldiek tussen Flie en Lauwers; A.C. Zeven/W.H. 
Dingemans: Identificatie van onbekende wapenze
gels in de zegelcollectie van de NGV - Hulp van 
lezers gevraagd; A.C. Zeven: De Catalogus van de 
Kruistochttentoonstelling; 0. Schutte: Boekbe
spreking: Heraldiek, wapens kennen en herken
nen [door M. Rottier en M. Van de Cruys]; R. van Dijk: 
Albanese familiewapens en districtswapens van 
Estland. Heraldische filatelie ( 6); W. Coolen: Heral
disch tumult in Helmond [over het stadswapen] . 

Heraldisch t· 
!iidschrift 
~ ..... ~, ... .::,~,.,-.,.,~,u,...,,., 

Historische Kring Eemnes (secr.: R.T. van der 
Schaaf, Hasselaarlaan 46, 3755 A W Eemnes; lidm. 
€ 14,- p.j.; www.historischekringeemnes.nl), jg. 
28, nr. 1, maart 2006. W. Hofland: Weerwoord bij 
'Lezing de tweede Eem'; Het verhaal van Anne 
Sepp, arbeider bij de aanleg van de watermolens 

langs de Meentweg in Eemnes [geb. Ferwerdera
deel 1907, overl. Amsterdam 1990, tr. Heerenveen 
1937 Neeltje Schaafsma]; H. van Hees: De Water
molens aan de Meentweg. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern 
- Haarzuilens, jg. 25, nr. 4, dec. 2005. Genealo
gische bronnen (2). Onderzoek vóór 1811 [Onze 
straatnamen, oorsprong en betekenis (21); Oude 
beroepen in Nijevelt (3); De Schoolstraat in Vleu
ten (5) [Gerrit Beers (uit Aalsmeer, transportbe
drijf), De Rode Pannenbuurt, Henk Brouwer 
(geb. Culemborg 1900, klompenmaker), Jaap van 
der Louw (kachelsmid), Jo Jansen (klompenma
ker en ijsmaker, tr. Tonia van Eijkelenburg), Jan 
Vermeulen (melkboer), Lood van Eijk (oliehan
del), Dirk Loenen (expeditiebedrijf), Jaap van 
Hees (garagehouder), Dirk Bronkhorst (instru
mentenfabriek)]. 

Historisch-Geografisch Tijdschrift, 23e jg. (2005), 
no. 3. In memoriam Arthur W.A.Th. Steegh, 
1946-2005 [o.a. auteur van 'Kleine monumenten 
atlas van Nederland']; Het industrieel erfgoed van 
de bloembollencultuur; A. Kas: De verdeling van 
Gooise gemene gronden in de eerste helft van de 
19e eeuw (1836-1843) [o.a. de rol van notaris Alber
tus Perk (1795-1880 ), tevens agent van Domeinen, 
secretaris van Stad en Lande (erfgooiers), enz.]; 
Cultuurhistorie in stadsronden. 

In de Gloriosa (Ankeveen. 's-Graveland . Korten
hoef; secr.: mevr. M.V. Bouter, Meenthof 27, 1241 
CP Kortenhoef; lidm. min.€ 9,10 p.j.+ € 5,40 por
tokosten; hkgloriosa@hetnet.nl; www.histori
schekringkortenhoef.nl; bezoekadres: Kerklaan 
89, Kortenhoef), 23e jg., nr. 1, febr. 2006. Heel wat 
te vertellen ... over vroeger [interview in 1983 met 
Hendrika van Huisstede-de Kloet, geb. Korten
hoef 1903 (exm. Fitski)]; T. Veenman: Het postkan
toor [van Ankeveen; brievengaarder rond 1900: 
Adriaan Meester; postambtenares J ansje Keijzer
de Lange (1857-1930), opgevolgd door Gerardus 
Ravesloot (1872-1939); voorts Antoon van Hou
ten (1909-1956) x Wilhelmina van Mer, Evert en 
WoutHilhorst]; 's-Graveland tussen 1910 en 1940 
-2; De aanleg van het nieuwe Vechtkanaal [1934]. 

De Kleine Meijerij. Vlugschrift van de Heemkun
dekring (secr.: H. van Helvert, Plataanlaan 6, 5076 
Haaren; e-mail:helverth@hetnet.nl;www.do.nl/ 
heemkunde; heemcentrum@wanadoo.nl), 57e jg. 
(2006), nr. 1. Paardenzegening te Esch; J. van der 
Loo: Leo Brouwers (1906), vijfde honderjarige in 
Udenhout [geb. Tilburg (exm. Sopers); met stam-
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reeks > Henricus Brouwers, van Rotterdam, tr. 
Tilburg 1669 Ifken Adriaan Cornelis Leemans]; 
Webtips: Brabants Historisch Informatie Cen
trum www.bhic.nl ; G. Berkelmans: Wat er te Hel
voirt viel te halen rond 1600 [lijsten van contribu
abelen; veel grondbezit was in handen van Bos
sche instellingen en niet-inwoners van Helvoirt; 
o.a. Van Thulden, Bloeyman]; K. Vermuë: 'Tering 
komt vooral voor tussen het 18e en 35e levensjaar' . 
Over de lighallen en ligtenten in Oisterwijk, va
kantiekolonies en sanatoria bij het voorkomen en 
behandelen van tuberculose [oprichter Everardus 
J.H. van der Heijden (geb. Den Bosch 1886)]; W. 

de Bakker: 'Gebreck van betalinge van eenen erf
pachte', gerechtelijke verkoop van een erf aan de 
Oisterwijkse Plaatse aan het Lindeinde in 1515 
[vordering uit 1377; Embrecht Heymans kon in 
1515 niet meer betalen en Juet dochter wijlen Aert 
Appels liet beslag leggen]. 

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwie
de, Postbus 24, 8325 ZG Vollenhove; donatie min. 
€ 9,- p.j. op postbank nr, S.O.B.: 65753), 22e jg., 
nr. 1, jan. 2006. W. de Vries: Revolutie in Giethoorn 
[1795; Petrus Schuurman werd als schout ver
vangen door Christiaan Frederik Kaempff (geb. 
Blankenhain/Thüringen 1752, over!. 1813); een 
zoon van Kaempff trouwde overigens (in 1836) 
met Geertruida van Marle, kleindochter van 
Schuurman]; P. Datema/H. van Heerde: Van Heer
de; buiten of binnen de Landpoorc? [Egberc van 

Heerde, smid in het schoutambt Vollenhove, en 
in 1790 burger van de Stad, tr. ca. 1778 Hendrik jen 
Overweg, dr. van smid Dirk]; H. Scholtmeijer: Vol
lenhove, stad en vermaarde zonen [uitg. IJsselak
ademie; opstellen in symposiumbundel t.g.v. ju
bileumviering 650 jaar stad] . 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort 
(red.-adres: Museum Flehite, 't Zand 44, 3811 GC 
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Amersfoort; g.raven@museumflehite.nl)1 jg. 8, 
nr. 1, maart 2006. 0. Maurer: Twee Amersfoortse 
expressionisten: Joop Traarbach en Engelbert L. 
Hoëst; Herstelwerkzaamheden aan de Sint-Aeg
tenkapel; Y. Tanke: Johan van Oldenbarnevelt 
verdient meer aandacht; F. van Kan: Randen broek 
rijksmonument [het archief van het huis bevindt 
zich in het ArchiefEemland; oudste akte uit 1425; 
de oudste kaart dateert van 1562; te raadplegen op 
www.archiefeemland.nl]. 

Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei- en Boeicop; contr. € 13,- p.j.; 
secr.: L.P. Kleppe, Nieuwe Rijksweg 64, 4128 BN 
Lexmond; l.p.kleppe@planet.nl), Be jg., nr.1, febr. 
2006. H.L.Ph. Leeuwenberg: Godsdienst en gods
dienstbeleving in Lexmond rond de reformatie; 
W. van Zijderveld: Hei- en Boeicop in de Tweede 
Wereldoorlog. Het derde oorlogsjaar, midden 
1942 - midden 1943; Uit de 'Leerdammer' van 70 
jaar geleden. 

Idem, nr. 2, mei 2006. Verv. Tweede Wereldoor
log; Verv. uit de 'Leerdammer'; P. de Pater: Laker
veld, veldnamen. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 34, nr. 
1, maart 2006. J.-W. Koten: Nationaliteit [elf maal 
machtswisseling voor Obbicht-Papenhoven e.o.]; 
De dertig voorouders van Wim Nolten [redacteur 
LTG; geb. Eygelshoven 1945; Nolten (te Klundert, 
Terheijden), Diepstraten, Wobma (uit Frane
ker), Raes (te Den Bosch, afk. van Ruijsbroek/B)]; 
I. Lommen-Sa/den: Limburgse emigranten uit de 
negentiende eeuw. De familie van Sloun, Hons
broek, Born; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. 
Kerkhof Eckelrade [o.a. Alberts, Van den Berg, 
Bessems, Brenenraad, Broers, Claessens, Duij
sens, Dumoulin, Jöbses, Lardinois, Meijs, Plou
mien, Sluijsmans]; H. Strijkers: De keuze van 
een geslachtsnaam; Verv. Kroniek van de familie 
Hermens [ te Nuth; 17e eeuw; ruzie met Elisabeth 
Weustenraedt 1685-87]. 

Mars et Historia (www.marsethistoria.nl), 4oe jg., 
nr. 1, jan./maart 2006. F. Anders: Het ontstaan en 
de vrnegc ontwikl<eling van de militaire lucht
vaartafdeling in Nederland; Op bezoek bij ... 
Harry de Bles, Directeur Marinemuseum Den 
Helder; T. Snapper: De val van Napoleon na zijn 
overwinning bij Craonne op 7 maart 1814; ].P.C. 

van Hoof: De oude Hollandse Waterlinie: enkele 
bestuurlijke, geografische en militaire facetten; 
Verv. 17e Eeuwse oorlogspropaganda [het gebruik 
van pamfletten, 1688]. 

Idem, nr. 2, april/juni 2006. K. Schuiten: De Ko-
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ninklijke Landmacht, terug naar het begin; Op 
bezoek bij ... Stan Klijnhout. Directeur Mare
chausseemuseum [geb. Ede]; E.H. Brongers: Het 
bombardement van Rotterdam mei 1940 [eerder 
gepubliceerd in Armanmentaria]; W.]. Angenent: De 
logistieke revolutie. 

Met Gansen Trou (Onsenoort), 56e jg., nr. 1, jan. 
2006. P.C. de]ongh: Proces-verbaal in Vlijmen [Jo
hannes Stu pers ( 1839 ),Jacob van Hel voort ( 1842 ), 
Elisabeth van Veggel (1842), Theodorus van Vugt 
(1844), Hubertus van Vugt (1844), Martinus Stu
pers (1845)]; C.H. van Spijk: De schoenenindustrie 
in Drunen; Berichten uit onze streek uit 1900; In 
Memoriam pater Laurentius Vermeer, prior van 
abdij Mariënkroon. 

Idem, nr. 2, febr. 2006. T. Groot: 'Het Vijfde Rad', 
van groeplopen tot reisgezelschap [carnavalsver
eniging; opgericht 1948; jarenlang leider was Piet 
Engelen]; B. Meijs: De lotgevallen van Lodewijk 
Winckel, drossaard te Nieuwkuijk [Johan Lode
wijk Winckel (1747-1822), aangesteld 1787, tr. Eli
sabeth de Hamer]; Waar zijn mijn schoenen [riep 
dronken Rutger Blanken te Engelen 1830]. Plek
bord, 27e jg., febr. 2006. Bezoek eens een museum: 
Geniemuseum in Vught. 

Idem, nr. 3, maart 2006. 50 Jaar Katholiek 
Vrouwengilde Drunen-Elshout; Berichten uit de 
Noordbrabander (Brabants Dagblad 1900 ). 

Idem, nr. 4, april 2006. Agrarische varia (1) 
[in gesprek met Willem van Buul (geb. 1919) te 
Nieuwkuijk]; De grote brand te Nieuwkuijk van 
1914 [begon in het huis van bakker De Jong]. Plek
bord, 27e jg., april 2006. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 19, 2006-2. H. 
Snel: Joodse leerlingen op een openbare school 
in Amsterdam in 1823 (8). Marcus Isaac Calisch 
(1778-1842) [oer. Amsterdam 1773 Esther Elias 
Kops; voorouders, levensloop, kinderen, ver
wantschappen (Wertheim, Speijer, Rosenik; lijst 
met leerlingen dec. 1823, o.a. Ro( o )selaar]; S. Y. Ats
mon: Het pieuze genootschap Talmoed Touro in 
Almelo(1). 

Molens, nr. 81, febr. 2006. Historische foto [het 
dorp Dalfsen met Westermolen; schilderij van 
Arn. Ane. Chr. van 't Zant (1815-1889)]; De laatste 
bloei - plattelandskorenmolens 1875-1914 (slot); 
B. Slooten: Van Zelden van Passe naar Nieuw Le
ven [molenaar Willem Bost, geb. molen Zelden 
van Passe onder Zoeterwoude 1928, benoemd tot 
molenaar 1955]; Molenaars en veehouderij ... , een 
eeuw geleden (8, deel 2). 
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Nationaal Archief Magazine, 2006/1. Fotoalbum 
Haagse gevangenen; V. Roeper: Het Journaal van 
Abel Tasman; S. Barbier: Het Rode Kruis-archief: 
een monument van de Tweede Wereldoorlog; 
Aanwinsten: Archivalia van Marie Anne Tellegen 
(1893-1976). De rechterhand van de koningin. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXIII, No. 2, april 
2006. L.M. van der Hoeven/E. W. Roscam Abbing: Ge
nealogie van het geslacht van Couckelenbergh 
(Brussel, Rotterdam, Brielle) [16e-begin 18e eeuw]; 
C.H. van Wijngaarden: Van Gelder te Oudewater 
[oudst bekende: Jan Heijndricksz van Gelder tr. 
(1589) Annegen Bastiaensdr; fragment 17e eeuw]; 
P.].E. Elema: De Mimmorie van Lucas van Hulten 
[inleiding tot en transcriptie van de familiekro
niek, begonnen door Lucas de olde (1563-1637) in 
1631]; C.A. van Burik: Familieaantekeningen Van 
Beesd - Braconier; K. Bruin: Het certificeren van 
deftigheid. Over de voortzetting van Nederland's 
Patriciaat; R.E. 0. Ekkart: Uit de collecties van het 
Iconografisch Bureau. De portretten van Willem 
Hanneman en Maria van Bodegem [tr. 1582]. 

Een nieuwe chronyke van het Schermereiland 
(Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermerei
land' en Stichting Vrienden van het Museum in 't 
Houten Huis; secr.: D. Mantel, Postbus 21, 1483 ZG 
De Rijp; d.mantel @planet.nl; contr. € 9,- p.j.];jg. 
23, nr. 1, maart 2006. H. Keuning: Mijn vader, de do
minee [P. Keuning, geb. De Knijpe, doopsgezind 
predikant te Makkum 1921, in 1925 beroepen in 
De Rijp, tr. 1914 Johanna de Vries]; D. Mantel: De 
politicus Keuning [lid SDAP]; C. Booy: Doopsge
zinde vluchtelingen in het Grafter Weeshuis [uit 
Rusland]; Uit het verslag van Helene Rempel; J. 
Kaptein: De bakkerij van Wim Sinkeldam [1927]; 
P. Bommer: Het leven en werk van Nic. Bommer 
[exm. Stoop]. 

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad,jg.19, nr. 
4, dec. 2005/jan. 2006. Het post-militaire land
schap in Noord-Brabant. Nieuw leven voor oude 
linies; Het hart van Brabant: op zoek in Molen
schot. Idem, jg. 20, nr. 1, april 2006. E. van Dooren: 
ABN of accent? Over Brabanders en hun dialect; E. 

Verhees: Op bezoek bij Heemkundekring Beister
velds Broek [ te Helmond]; In gesprek met Ad van 
Drunen [bouwtechnicus]. 

Nijmeegs Katern, jg. 20, nr. 1, jan. 2006. V.W. 
Breurkes/N.A. Hamers: Zelfmoord, Brandstich
ting, Doodstraf [Johannes Matthias Hamers 
(geb. Luiki820 als zoon van een militair) pleegde 
in 1864 zelfmoord; zijn weduwe Elisabeth Stee-
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vens (geb. Nijmegen 1812; exm. Bender) kwam 
door haar financiële problemen ertoe haar huis in 
brand te steken om de verzekeringspenningen te 
kunnen innen; onderzoek naar voorgeschiedenis 
en gevolgen]; A.F.C.M. Wolf: Johan in de Betouw 
renatus [ged. 's Heerenberg 1732, over!. Nijmegen 
1820 (exm. Van Borgel); waarschijnlijk geboren 
op Huis Poelwijck bij Zevenaar]. 

Idem, nr. 2, april 2006. R. van Hoften: Kinderen 
in de Benedenstad [uit de onderste klassen van de 
maatschappij; sociale omstandigheden, school, 
kinderspelen en -liedjes]; A.L.S. Kersten: Engelbar
tus Millekes Knuvelder (1851-19??). ' n leven aan 
de rafelrand van de 19e eeuw [geb. Arnhem (exm. 
Holzer) bordeelhouder, tr. Nijmegen 1874 Mar
garetha S. L. W. E. M. J. Kallerhoff]. 

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: G. 
Booms, Slotlaan 22, 7041 BK 's Heerenberg; lidm. 
€ 20,- p.j.; gboom@planet.nl; www.heemkunde. 
nl), nr. 62, maart 2006. De Stokkummermark; 
Ventjagerijen in 1803; Convooien en Licenten; 
H. van de Kamp: Grensland. Petrus van de Kamp, 
commies [geb. Rotterdam 1906; ontleend aan zijn 
dagboek; met stamreeks > Johann van de Kamp, 
schepen in Grieth 1629]; Zij werd verdacht van 
smokkelarij [Theodora Hendrika Vogel geb. Mul
der, geb. Bergh 1914; een pak koffie in 1941]. 

' t Onderschoer (Stichting Heemkunde Dene
karnp; :;eer.; H. Boink, Dicpcngoo r 16, 7 591 BW 

Denekamp; e-mail: h.boink@zonnet.nl; contr. 
min.€ 14,50), jg. 28, nr. 1, lente 2006. Voor u, door 
u [o.a. In 1856 nieuwe algemene begraafplaats 
(grafdelver: Gerrit Selvers), Bouwvallige woning 
gezin Kienhuis in 1906 (kinderen onder voog
dij)];]. Knippers: Drie Denekampse generaties Pal
the in de 17e en 18e eeuw [Gerard Palthe, predi
kant aldaar 1635-1673, tr. (1) Anna Hilverdinck; 
zoons en kleinkinderen]; Bladvulling Kienhuis 
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[1906]; H. Boink: Op stap bij onze oosterburen. In 
Hohenkörben vormt oude bisdomsgrens schei
ding Osterwald en Nordheim; T. Ankone: Brande
hof in Amerika. Brandehof eigenlijk Ottinkhof 
[Lambertus Ottinkhof tr. 1811 Maria Gesiena Veer 
weduwe ( tr. 1809) Gerardus Brandehof(geb. 1781; 
exm. Klinge); Lambertus nam de naam Brande
hof aan; twee zoons emigreerden in 1847 naar 
Amerika]; G.A.B. Nijliuis: Diefstallen in grensge
bied Breklenkamp en Graafschap Bentheim [Ba
rend Rorink (60 jaar) en Albert Tusveld (ca. 40 
jaar) in 1778 op strooptocht bij Rotman, Zoer
man, Hofstee, Groll, Bosman en Visscher]; H. 
Asma: Uit het leven van schilder Herman Nolten 
van de Brandlichterweg te Denekamp (1) [1914-
1996; 46 jaar gewerkt bij de schilders Mensink]; 
Verkoop bezittingen Jan Cremer te Denekamp in 
1774 [erfgenaam was Hermano Cremer te Lissa
bon]; Verv. Inwoners gemeente Denekamp medio 
19e eeuw voor Kantongerecht in Ootmarsum (VI
II) [o.a. Raatgerink, Weenders, Vinke, Leferink, 
Nolten, Tijman, Veelders, Blokhuis, Ter Linde, 
Bruggink, Stokke, Wolkotte]. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 14e jg., 
nr. 1, jan. 2006. Verv. Over mombers, binnenmoe
ders, regentessen en weesmeesters (2); Verv. Speur
tocht naar de Middeleeuwen (11) [Dageraet, Van 
Rostwyck; 15e-16e eeuw]; Beroepen van toen; K.]. 
Slijkerman: Het geslacht van Goossen Anthonisz te 
Oost-IJsselmonde [eind 16e-begin 17e eeuw]; JW. 
Koten: Enkele moeilijke woorden uitgelegd [bijv. 
probandus, kwartierverlies]; H.M. Lups: Bijzon
dere maatregelen tegen vagebonden en bedelaars. 

onlffiigoed 
i.s.m. Gen. Ver. Prometheus 

UrJ~u.2, llLIIOr!lll06 

Idem, nr. 2, maart 2006. Verv. Over mombers (3). 
De zorg voor onmondige, ouderloze kinderen 
vanuit genealogisch perspectief; W.J. Schol/: Va
ria Heraldica [het wapen van de Harderwijkse 



familie Voet(h)] ; Beroepen van toen (praktisijn 
- prentmaker); H.M. Lups: Grafvondsten en DNA 
onderzoek in Vlaardingen; JW. Koten: DNA-gene
alogie explodeert in de Verenigde Staten; M.].H. 
Beeks: Stamreeks Beeks [Van Beeck, Beecks, Beckx; 
te Hoogeloon, Middelbeers, Lommel; 17e eeuw 
- heden]; JW. Koten: Enkele moeilijke woorden 
uit de genealogie uitgelegd (deel II) [genealogie: 
betekenis, nummering, systemen enz.]; S.E. Pronk 
Czn: Raadsels rond Eduard Pronk [geb. Amster
dam 1858 (exm. Lindeman)]. 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), no. 
578, 61e jg., april 2006. H.M. Kuypers: De familie 
Reus uit Gouderak en Moordrecht [met frag
mentparenteel van Jan Coenen, te Moordrecht 
1553-1579]; A.E.M. Landheer-Roelants: Duyvesteyn 
[16e-17e eeuw]; Antw. Boer [o.a. te Moordrecht, 
17e-begin 18e eeuw]. 

Oud Alkmaar, 29e jg. (2005), nr. 3. R. Roedema/R. 
van Wilgen: Jan Kalksma, een veelzijdige pot
tenbakker op de Laat [geb. Alkmaar 1934 (exm. 
Doodeman)]; M. ten Berge/H. de Raad: De man met 
de vlinderdas. In gesprek met Cor Neef [geb. Alk
maar1914]. 

Idem (Historische Vereniging Alkmaar; secr.: 
mevr. A.V. Janssen; p/a Oudegracht 245, 1811 CG 
Alkmaar; http://www.historischeverenigingalk
maar.nl), jg. 30 (2006), nr. 1. J.D. Kila: Herman 
Gouwe. Een Alkmaarse notariszoon die schilder 
wilde worden [1875-1965];]. Drewes: 'Van Vijanden 
Vrienden'. 100 jaar Alkmaarse schaakvereniging 
v.v.v. 

Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 28, nr. 
1, maart 2006. S. Kingma: Jan Koobs (89) vertelt: 
Meppeler stationskoffie was ooit 'wereldbe
roemd'; A. Wuite: Oprichting van een postkantoor 
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in Meppel [1807 bijkantoor o.l.v. Roelof Bonte
koe, brievengaarder; organisatie in het Noorden, 
postverbindingen, stempels]; Roelof Stakelbeek 
op de praatstoel [geb. 1925; voorvader Pieter Hein
rich Stackelbeck kwam ca. 1813 uit Leipzig naar 
Hasselt; levensverhaal]; S. de Leeuw: Door de bos
sen .. . [herinneringen hoe men vroeger aan de 
man resp. vrouw kwam]; Aankomst in Meppel per 
doodskist [Jan (1881) en Hendrik Jan ( 1892) Keus]. 

Oud Utrecht, jaarboek 2005. L. van der Tuuk: De
nen in Dorestad. De Deense rol in de ondergang 
van Dorestad; L. Toorians: De etymologie van Dore
stad, Keltisch en Germaans; K. van der Hoeven: Een 
spiegel aller grooten. Theater als deugdenspiegel 
voor Utrechtse regenten (1711-1728); F. Broeyer: Het 
Utrechtse aandeel in de Nederlandse Studenten
pers van de negentiende eeuw; G.J. Hooykaas: G.W. 
Vreede: Don Quichot onder Utrechtse profes
soren [George Willem Vreede, geb. Tilburg 1809 
(exm. von Abel), anti-thorbeckiaan, tr. 1837 Anna 
Catharina Hoff]; L. Mutsaers: Door het geluid. Mu
zikale impact van Camp New Amsterdam op Soes
terberg en omgeving (1954-1994); F. Vogelzang: Het 
jaarboek Oud Utrecht tachtig jaar [met lijst van 
redacteuren]; Kroniek 2004. 

Oud-Wageningen (Historische Vereniging Oud
Wageningen; secr.: H.A. Schols, Hazekamp 2B, 
6707 HG Wageningen; E-mail: henkschols @pla
net.nl; lidm. min. € 15,- p.j.; www.oudwagenin
gen.nl),jg. 34, nr.1,jan. 2006. C. van Vuure: Over de 
plaatsnaam Wageningen; A.C. Zeven: Uit het Wa
genings Gemeentearchief, deel 22a [o.a. verkoop 
door erfgenamen Emerentia Struijs (1764)]; I.C. 
Rauws: Willem Gorter [geb. Zaandam 1873, over!. 
Bandoeng 1944, tr. Zaandam 1897 Catharina G. 
Graauw; vestigde zich uit Leeuwarden in 1900 
te Wageningen]; A.C. Zeven: Wageningen 750 jaar 
stad in 2013. Zoektocht naar nieuwe aanvullende 
gegevens; Chr.L. Kruizinga: Klein Oudtshoorn of
wel het huis Parkstraat. 

Idem, nr. 2, april 2006. Verv. Over de plaats
naam Wageningen (2); Een Wageningse schatkist; 
Gedenkplaat Hotel De Wereld; Uit het Wagenings 
Gemeentearchief; H.A. Kleijheeg-Meijlink: August 

Falise. Genealogie (ged.) van een Wageningse 
beeldhouwer [1875-1936; fragment Valies/Falise 
(5 gen.)]; J. Mulder: Engelsman. De geschiedenis 
van een Wageningse vissersfamilie [oudst beken
de: Derck Roberts, van Engeland, tr. Sappemeer 
1764 Eifke Jans; kleinzoon Derk vestigde zich in 
1866 te Wageningen]; A.C. Zeven: De Melm. De 
betekenis van een perceelsnaam; A.G. Steenbergen: 
Sophia Hendrika Co hen (1903-1944). 
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PRO-GEN-eralia (secr.: P. Penning de Vries, Past. 
Bloemstraat 74, 5345 TP Oss; secretaris @pggg.nl; 
http://www.pggg.nl), jg. 12, nr. 1, maart 2006. R. 
Fransen: Veld Stamnaam toevoegen aan een per
soonsblad; W. Nelis: VTX programma maken; Idem: 
De grootte van PRO-GEN bestanden. 

Idem, nr. 2, juni 2006. ]. Muldery·: PRO-GEN 
aanvulling 12 [op www.pro-gen.nl beschikbaar]; 
W. Nelis: Programmeren in VTX, deel 3; R. Fransen: 
Kopiëren en plakken. 

Publications de la Société Historique et Archéolo
gique dans le Limbourg (www.lgog.nl), jaarboek 
deel 140 ( 2004). 'Toegewijd aan de dienst van God'. 
Facetten van 900 jaar Kloosterrade - Rolduc [stichter 
Ailbertus van Antoing, 1104]; M. Schlijper: De vie
ring van het achtste eeuwfeest van Rolduc op 12 
juli 1904; L. Augustus: Het vermeende ge been te van 
Ailbertus; H. Tummers: Grafmonumenten in de 
kerk van de voormalige augustijner koorherenab
dij Kloosterrade [het grafmonument van Walram 
II (overl. 1226), negen zerken van abten; beschrij
vingen]; H. Franssen: De omstreden benoeming 
van Nicolaas Heyendal tot abt van Kloosterrade 
(1712) [verkiezingsdossier gevonden in het ARA 
te Brussel; met namen en bijzonderheden van 
de kloosterlingen in 1712, en hun uitgebrachte 
stemmen]; A.E.M.Janssen: De betrokkenheid van 
Simon Pieter Ernst (1744-1817) bij de abdij Rol
duc. Drijfveren en activiteiten van een gewetens
vol kanunnik [pastoor van Afden, auteur van de 
postuum gepubliceerde Histoire du Limbourg 1837-
1857]; M. van der Heijden: Van Langue Flamande 
tot Nederlands. Over het vak Nederlands en de 
Nederlandstalige cultuur op het Tweede en Derde 
Rolduc (1831-1920) [enkele leraren: Henricus H.J. 
Peters (uit Weert, 1806-1855), Willem Everts (uit 
Sevenum, 1827-1900), Alphons H.M. Ruyten 
(geb. Roermond 1855)]; K. Schutgens: Vaderlandse 
geschiedenis op Rolduc in de tweede helft van de 
negentiende eeuw [Gustaaf J.H.H. Verzijl (geb. 
Venlo 1825 ), Alphonsus P. H. Brouwers (geb. Eijs
den 1844)]; L. Spronck: Directeursfeest onder Henri 
Peters (1843-55); ].O. van der Heijden: Rolduc en 
Oranje [beschrijft de band van het Derde Rolduc 
(1843-1946) mee het vorstenhuis]; R. de la Haye: 

Daphne, een heilige in de maak [prof. Julianus 
Egidius Bogaers (geb. Helmond 1807) bracht in 
1847 haar relieken uit Italië naar Rolduc]; N. Spro
ke/ S.J.: Rolduc als bakermat van de vereniging 
'Voor Eer en Deugd'; J.H. Pouls: 'Werken aan een 
werkelijk vitale katholieke cultuur' . Cultuuraan
bod in Rolduc tijdens het Interbellum; E. Rama
kers: Literatuur over Kloosterrade - Rolduc. 

Gens Nostra 61 (2006) 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging.nl; 
secr.: C. Smit, Noorderpoort 11, 1601 PT Enkhui
zen; secretaris@schokkervereniging.nl; contr. 
min. € 12,50; www.schokkervereniging.nl), nr. 61, 
jan. 2006. Schokland in 1812 gezien door Evert 
Maaskamp [1769-1834]; B. Klappe: Waar bleven de 
schaatsers? [Albert de Boer en Abe Corjanus uit 
Vollenhove schreven in voor de Eerste Internatio
nale Wedstrijd op Schaatsen bij Leeuwarden 1885, 
maar meldden zich uiteindelijk niet]; Een bij
zondere ketting [met medaillon ter herinnering 
aan Maria Corjanus (1826-1912)]; De fotogalerij: 
Hermanus Fredericus Joannes Terschouw (1822-
1883), pastoor [geb. Winschoten]; Vis gestolen van 
de veldwachter [fragment Koot]; Jan Jansen en 
het cachot op de Zuidpunt [Bandjes, Baentjes, 
geb. Emmeloord 1807]. 

Idem, nr. 61a, maart 2006. J. Rieff: Portret van 
een 'Schokker nazaat' nr. 29 [Herman Diender, 
visser, baggeraar sleepbootkapitein (exm. Bel
jaars), tr. Riek van Elburg]; Onderzoek naar erfe
lijke ziekte (2). 

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost 
Friesland, Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; bezoe
kadres: Rondweg Noord 26, Dokkum; streekar
chief@dongeradeel.nl; www.friesarchiefnet,nl), 
volgnr. 78, 20e jg., nr. 1, maart 2006. D. Deuzeman: 
Toch een Fries in finale van WK? [Gustavo Ober
man, Argentijns voetballer > Carel Christiaan 
Oberman tr. Marssum 1779 Dieuwke Thomas]; C. 
Pfontagic: Geert Pieters van Prins [geb. Birdaard 
1752, overl. Grootegast 1833; twee huwelijken, zes 
kinderen]; A. van der Wel-Prins: Theunis Doekes 
Prins: Mijn favoriete voorouder [geb. Birdaard 
1862, predikant, tr. Aaltje Jans Botma]; S. Visser: 
Dienstwoning 'De Douwematte' te Ee; een terug
blik [het 'Duiventilpad'; een landweg vernoemd 
naar het duivenverblijf van boerderij Klein-Hu
malda; bewoningsgeschiedenis; o.a. Van Wege
waerts, Ornia, Humalda, Krans, Mellema]; S. 



Wierstra: Adellijke geslachten in en om Dokkum, 
deel 1 [genealogie Van Mockema; 14e-16e eeuw]; 
Verv. Eerste uitgevers .. . van prentbriefkaarten in 
Dokkum (2) [Jan Gosse Schregardus (geb. 1849), 
Johannes Kamminga (geb. Leeuwarden 1853)]; 
Bouwbestek van de 'Fierman Eduard' [logger
schip; 1907]; D. Crans: Herinneringen aan mijn 
jeugd (1). Oostdongeradeel kort na 1900 [Doede 
Crans,geb. 1898, tr.1921EmkeMulder];P. de Haan: 
De begrafenis van Bregtje [Jacobs, over!. 1753]; 
Verv. Een naam is een naam .. . (3) [Bevolkingsre
gister Dokkum 1860-1870: Preller t/m De Rooy]. 

Speuren en Ontdekken (Werkgroep 'Wolfgerus 
van Aemstel' i.s.m. het Gemeentelijk Historisch 
Museum Ouder-Amstel, Kerkstraat 5, 1191 JB Ou
derkerk a/d Amstel; e-mail: histoi @xs4all.nl; abt. 
€ 9,- p.j.), jg. 22, nr. 1, april 2006. C. Quarles van 
Ufford: De fabriek van Amstelporselein te Ouder
Amstel 1784-1809 [ directie 1800-1809 Nicolaas Ge
rard Dommer en zoon George];]. Blom/R.P. Sieker
man: Grasduinen in een goudmijn: archieven van 
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
[Spaklerweg 16, Amsterdam; geopend ma-vrij 
9:00 tot 16:00 uur op afspraak: 0900-9394; www. 
agv.nl]; Verv. Brandweer van Ouder-Amstel (5). 
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Materieel; Register 
20 jaar Speuren & 
Ontdekken; Het 
Beth Haim in Ou
derkerk aan de Am
stel [recensie van 
een boek van Lydia 
Hagoort) . 

Stad & Ambt {Stichting Historische Kring Stad 
en Ambt Almelo; secr.: H.J. Kleisen, Bornsestraat 
176, 7601 GL Almelo; historischekringalmelo@ 
hetnet.nl; abt. € 18,- p.j.), 14e jg., nr. 1, jan. 2006. 
H. Spies: Erve Arkink te Bornerbroek [bewoners 
en (door koop in 1829) eigenaren naamdragers 
Arkink]; Verv. Cabaret in Almelo (3); M. Wiegman
Morselt: Het Catharinaklooster te Almelo in het 
tweede kwart van de zeventiende eeuw [infor
matie ontleend aan Register van den Uytgaef]; J. 
van Kooij: Egbert Gorter was 'een groot Almeloër' 
[1902-1956 (exm. Ten Cate), directeur Koninklij
ke Ten Care]; H. Holtmann: Rondgang langs oude 
Almelose erven (2) [in de Bolkshoek]; Idem: De 
Almelosche Vleeschwaren en Conservenfabriek 
Firma B.L. Buijvoecs [Bernardus L. Buijvoets 
(geb. Ootmarsum 1845; exm. Broekhuis), tr. 1882 
Wilhelmina J.H. Molmans]; Herinneringen aan 
de buurtvereniging 'De Horst'. 

Idem, nr. 2,april 2006.E.Jans: Over de bouwstop 
van laatgotische Twentse kerktorens: oorzaak en 
gevolg van maatschappelijke omstandigheden; 
H. Spies: Erve Hoesler in Bornerbroek [bewoners 
1608-1940; ten Hu(i)seler, (ten) Hoes(s)eler, Olde 
Hoeseler, Winkel]; Rondgang langs oude Almelo
se erven (3); R. Kampan/H. Schuurman: De Adastraat 
en haar bewoners (1932/1933). 

De Stelling (Vereniging Historie Weststellingwerf 
e.o.; secr.: B. Heek, Nieuweweg 31, 8482 KM Span
ga; E-mail: britt.heck@wanadoo.nl; www.histo
rieweststellingwerf.nl), nr. 96, jg. 25, april 2006. P. 
Mulder: Dwangarbeiders op Guernsey [1942; Klaas 
de Vries, Eppe Verra, Johannes Lem (1918-1943)]; 
Idem: De laatste oorlogsjaren van Wijnand Smit 
[geb. 1923]; B. Dragtsma: Een Stellingwerver stam
reeks, Abe Lenstra [geb. Heerenveen 1920 (exm. 
Suierveld)]. 
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Terebinth. Tijdschrift voor funeraire cultuur (Ver
eniging de Terebinth; lidm. min.€ 19,50 p.j.; Bu
reau: Molenweg 2, 3911 SH Rhenen; hendrik.van. 
laar@hetnet.nl;www.terebinth.nl), jg. XX, nr. 1, 
maart 2006. 'Ze vinden me een bemoeial' [Bert 
de Lange, 48 jaar, amateur-genealoog, bezoeker 
van begraafplaatsen; zijn begraafplaatsenproject 
Alblasserwaard e.o. op www.zerken.nl]; B.Jongene
len: De dood en het grafmonument van paus Adri
anus VI [Adriaan Florensz Boeijens, geb. Utrecht 
1459]; Regionieuws: Beilen, Deurne en Helena
veen; Grafteken overleden junks te Amsterdam; 
Excursie naar Abcoude [verslag]. 

Idem,nr. 2, juni 2006. Tweede leven voor bij
zondere baarhuisjes in Woudrichem; Kriskras 
door Zuid-Holland [impressie van een tocht langs 
dodenakkkers]; In Memoriam Prof. Dr. J.C.M. 
Hattinga Verschure; Funeraire cultuur in Groot
Brittannië. 

Tweestromenland ( tweestromenland@hetnet. 
nl), nr. 127, 1-III-2006. Onze jongens in Indië [her
inneringen van Piet de Waal);]. Boon/G. Boomsma: 
De gemeenten Druten, Afferden, Deest en Puif
lijk en hun archieven, 1810-1983 [te raadplegen in 
het Regionaalarchief Nijmegen; met beknopte 
geschiedenis van deze gemeenten; lijst van bur
gemeesters 1810-1983 ]; A. Hol: Frequentie van fa
milienamen per dorp, deel 1: Westmaas en Waal. 
'Sas? Daen komde gij uit Dreumel'; Dakpannen
museum in Alem [Sint Odradastraat 12; tel.: 0487-
540460]; Er was te weinig opvang voor onze jon
gens uit Indië (deel 2); A. Kersten: Kanttekeningen 
bij het artikel 'De geheimen van het SoetWeyke te 
Puiflijk' in nr. 125 en bij een vervolgartikel in nr. 
126; H.Jansen: Kwartierstaat (6 gen.) van Henricus 
Antonius Jansen [geb. Wijchen 1939; -, Weeren 
(te Leur), Stevens (te Niftrik), Grim (te Utrecht)]. 

Urker Volksleven (Vereniging 'Vrienden van Urk', 
Urker Museum 'Het Oude Raadhuis', Wijk 2-2, 
Urk),33e jg., nr.1,febr. 2006. Wie was ... Harm Hen
drik Gerssen? [geb. Urki912, vishandelaar, im944 
gefusilleerd]; De Ommelebommelestien [op de fo
to met Johanna Elisabeth Hoogeveen (geb. 1886), 
tr. KlaasBaarssen];J.Bakker: Vreemden z ullen over 
j' aarsen [inpoldering en gemeentelijke indeling) . 

Idem, De enige en laatste foto ... [in 1911 van 
Jan Visser (geb. 1891), zoon van Tennis Visser en 
Jacobje Kroon; met de gegevens van hun gezin); 
Een verhaal uit 1901 met als titel Urk, deel 2; Pro
gramma van het Koninklijk bezoek aan Urk op 
vrijdag 24 juni 1921; Een ongeval aan voord van de 
UK66 [1934; overkwam Klaas, zoon van schipper 
Tjeerd Eize Hoekstra (1897-1957)] . 
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De Veenmol. Old Nij's uut 't Ogeveine, 6e jg., 
1989-I. Het bezoek van koning Lodewijk Napo
leon op 14 en 15 maart 1809 aan Hoogeveen; Ver
waarloosd graf [van Hendrik Radijs, 1780-1864]. 
Idem, 1989-II. Over Salomo Polak en hen die bij 
hem hoorden [geb. Sleen 1879, over!. Auschwitz 
1942, tr. Haren 1905 Klara Nathans; met stam
reeks Polak (6 gen.); kinderen en naaste familie, 
w.o. Herman Isidor de Lieme (1905-1944)]. Idem, 
1989-111. Het Korremorre ziekenhuis [gebouwd in 
1885]. Idem, 1989-IV. Dagelijks leven in Drenthe 
gezien vanuit de Goorspraken (1776-1810); Van 
minachting en wantrouwen naar snelle emanci
patie Hoogeveense Rooms-Katholieken; Het on
roerend goed van de familie Mozes de Hes, koop
lieden te Hoogeveen [19e-20e eeuw). 

Veluwse Geslachten(www.veluwsegeslachten.nl), 
jg. 31 (2006), nr. 2. A.C. Zeven: Sint Joris en Noord
Veluwse heraldiek; G. van den Ham: Boerenhofste
de 'Den Grooten Ham' [bewoningsgeschiedenis 
vanaf begin 16e eeuw; stamreeks Van den Ham 
17e eeuw-heden; het familiewapen zou als helm
teken een aanziende ossekop hebben; de afbeel
ding vertoont echter een lelie]; Verv. Zegels van 
Veluwnaren in het gemeente-archief van Wage
ningen, deel 3: Ammon, Ardesch, van Arnhem, 
van Barnevelt-van Straelen, van Bassenn, Beeck, 
Beek (incl. Breekpot, van der Hart, van der 
Horst); G. Kouwenhoven: Oeps, wat nu? Over bijla
gen bij een huwelijksakte en het ontbreken van 
geboorteakten en Kozakken [Derk van Diepen tr. 
Hattem 1837 Jantje Jans Schipper]; Historische 
verenigingen stellen zich voor: Oud-Lunteren; 
]. M. Reinders-SchutjB.J. van den Enk: Schut [Johanna 
Maria Schut, geb. Eerbeek 1960; Schut (te Brum
men), Van Zadelhoff (te Rheden), Reinders (te 
Voorst), Bosch (te Brummen)]. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl), 10e jg., nr. 2, 
juni 2006. G. Hemstede: 'Het Belgenproject', een 
nieuw vrijwilligersproject in het archief; N.C.R. 
de Jong: De Vischpoort, de vuurbaak van Harder
wijk [met namen van lichtwachters 1851-1945: 
Schaftenaar, Olofsen (2 x), Foppen, Vandepitte]; 
Wat Harderwijkse kranten precies honderd jaar 

geleden schreven; 0. Schutte: Harderwiekers en
of Hierders (27) [onderzoek naar Johan Aelsen 
(ged. Harderwijk 1626) n.a. v. een door hem in 1672 
geschreven brief door Engelsen buitgemaakt, en 
naar Roelof van Bijssel (ged. ald. 1631)]. 

591 



Werinon (Historische Kring Nederhorst den 
Berg; secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9, 1394EANe
derhorst den Berg; bestuur@historischekring.nl; 
www.historischekring.nl; lidm. € 12,50 p.j.), nr. 
59, jg. 16, febr. 2006. R. Verkaik: Van de kaart. Brug
straat 27 november 1928;]. Baar: Furore Teutonica 
14 januari 1945, een monument voor Albertus van 
Benschop [geb. 1925 (exm. Steenbrink), slacht
offer van een razzia]; A. Schilder-Hageman: oorlogs
jaren op het Kleine Eiland 1940-1945. Herinnerin
gen van een 82jarige. 

Idem, nr. 60, jg. 16, maart 2006. R. Verkaik: NE
derhorst den Berg RAdio [radiostation]; Verv. 
Kleine Eiland (2); R. Stalenhoef: De engel van de 
bewaarschool [zuster Maria Ulrica (Rika); geen 
achternaam bekend]. 

Wi Rutu. Tijdschrift voor Surinaamse genealogie, 
jg. 2, nr. 1, juli 2002. W. Man A Hing: Mijn Opa 
eet met stokjes [kanttekeningen bij de zoektocht 
naar Chinese voorouders; contractarbeiders en 
vrije immigranten; namen];]. Verseput!].J. Vrij: Een 
Surinaamse Nederlander uit vroeger tijd. Fre
drik Petrus Gisius Nanning (1798-1832) [levens
beschrijving en boeiend verslag van onderzoek 
naar zijn ouders]; P. Bol: Vindplaatsen Surinaams 
Familieonderzoek, deel 3: Het Utrechts Archief 
[o.a. Evangelische Broedergemeente Suriname; 
Zeister Zendingsgenootschap];].]. Vrij: Meer over 
minister Ellis; Idem: Voorouders en het gerecht. 

Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad), nr. 75, 
mei 2004. J. Jansen-van der Waals: Kwartierstaat 
Emelie Crombeecke [geb. Dordrecht 1934; v/h 
Cromheecke (afk. van Oedelem/B), De Neve (te 
Bassevelde/B, Kaprijke), Cornelis (te Zaamslag, 
Breskens, Hoofdplaat), Maas (te Watervliet/B), 
Verbeem, Steenbakker, Van der Pas (te Tilburg 
en Hoedekenskerke), Polvliet]; Corr. Kwst. Van 
Beverwijck [Boot te Dordrecht]. 

Idem. nr. 76, juli 2004.J.C. Lagendijk: Kwartier
staat van Maria Catharina Martina Bierens [geb. 
Breda 1946, tr. Dinteloord 1967 Jan Cornelis La
gendijk; Bierens (te Nieuw-Vossemeer), Stols, 
Verstraate (te Stavenisse), Schikker, Vogelaar 
(te Zwaluwe, Dinteloord), Vriens, Van Sliedregt, 
Schilperoort]; Aanv. Kwst. Adriaan J. de Jonge; 
Kwartierstaat van Hans de Korte [geb. Amster
dam 1950; De Korte (te Grijpskerke, Meliskerke, 
Kortgene), Wolse, Möhringer (te Haarlem), Bok
kens (te Havelte); stamreeks Corte(n)]; W. van Stek: 
Parenteel van Van ( der) Sluijs/Sluis (Job Willemz) 
[tr. (1) Burgh 1709 Grietje Adriaans, tr. (2) ald.1718 
Levina Phlips; Van Sluis, Waalbeek, Van (der) 
Sluijs]. 
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Zeeuws Archief Nieuws, nr. 29, maart 2006. Ge
wijzigde openingstijden studiezaal; Bijzonder: 
de band van Brouwer [Hendrik Brouwer, 1769-
1837, wijnkoper in Middelburg, noteerde gebeur
tenissen, hield een dagboek bij en maakte een 
stamboom van zijn familie]. 

Idem. nr. 30, juni 2006. Archief van de Zeeuwse 
admiraliteit ondergaat 'Metamorfoze'. Landelijk 
programma voor behoud van papieren erfgoed 
[o.a. inktvraat; www.metamorfoze.nl]; Nieuws in 
ISIS: Voorouders in de gevangenis. 

Zeeuws Erfgoed. jg. 5, nr. 2, juni 2006. H. Hendrik
se: Een grafsteen op de Seisdam [de tekst van de 
beschadigde steen kon aangevuld worden uit de 
notities die Daniel Radermacher (1722-1803) in 
1797 maakte; Samuwel Beeckman ( over!. 1689) en 
zijn huisvrouw Maria Elisabeth de la Ruë (over!. 
1730 )]; Informatiedossiers Zeeuws Documentatie
centrum; Heemkundige Kring Walcheren; Cul
tuurhistorische Hoofdstructuur ['verzameling 
van kaarten die aangeeft welke waardevolle ele
menten zich waar bevinden']. 

Zijper Historie Bladen (Historische Vereniging 
De Zijpe; secr.: J. Rampen. Postbus 14, 1750 AA 
Schagerbrug; lidm. € 20,- p.j.), 24e jg., nr. 1, 
maart 2006. Schagerbrug tussen 1915 en 1933, 
deel 4: Gro(o)te Sloot zuid/westzijde ent Buurtje 
[met herinneringen van Marie Geertje Numan
Swarthof; o.a. Jimmink, Plevier, Kant, Glas, 
Kuit]; Verv. Het Noord-Hollandse kustspoor 
(werkspoor), Deel 4: Van de Leihoek naar Camper
duin; L.F. van Loo: Onderwijs in de Zijpe en Petten 
1600-1970 [19e-2oe eeuw]; Unieke kopergravure 
uit 1664 [collectie Zijper Museum; http://www. 
zij permuseum.nl/maps/zhb2006a.html]. 
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Uit onze afdelingsbladen: 
Bulletin voor de Achterhoek en Liemers, 14e jg. nr. 
2, mei 2006. Vervolg van 'Genealogische nawer
king van de Franse Revolutie'; G.A. ten Hoopen: Na
zaten van Jan ten Hoopen en Anneken Kuipers 
[ 18e eeuw te Neede]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 66, jg. 20, nr. 2, ju
ni 2006. A. Koopman: Fragmentgenealogie Koop
man [Jan Dirksz Koopman en Nee! Adriaens lie
ten te Zijpe 1707 hun zoon Dirck dopen; 8 gen.]; 
Kwartierstaat van Lena Heemskerk, Alkmaars 
oudste [Helena Chr.M. Heemskerk, geb. Nieuwer 
Amstel 1902, tr. ald. 1929 Hermanus M. de Dood; 
6 gen.:-, Verdegaal, Pouw, Blok ( te Kamerik)]; M. 
Luken: Index op het notarieel [in het RA in Noord
Holland te Haarlem; ficheringsproject; interview 
met W. Blok; overzicht op www.noordhollandsar
chief.org]; A. Stierp: Een akte waar een luchtje aan 
zit ... [Sijbeth Jansz Backer, bakker in de buurt
schap 'Jan Buyes'; 1664]. 
Kempen- en Peelland, jg. 14, nr. 2, juni 2006. 
Moederslijn Anna Maria van de Kerkhof [geb. 
Eindhoven 1910; Van Padua, Van den Brand, Van 
de Ven, Van Oers, Heesels, Van den Bichelaer]; A. 

Neggers: Een droevigh sterfgeval [Geertruijt W.D. 
Bartolotti van den Heuvel, overl. 1734, vrouw 
van Jacob Dirck Sweerts de Landas]; J. Kooijman: 
Genealogie op internet. 

Rijnland, afl. 31, ue jg., nr. 2, juni 2006.J. Kalden
bach: Stamboomonderzoek in Duitsland [verslag 
van een lezing]; R. van der Helm: ' t Sluijsje: een on
bekend Rijswijks buurtschap [vestiging van een 
scheepswerf rond 1635 door Maarten Leendertsz 
Lusthof; scheepsmakersfamilie Binnendijk]; J. 
Dröge: Huizen en huiseigenaren in Leiden [verslag 
van een lezing; bronnen]; M. Snels: Genealogie en 
Internet [ tips]; Archief Quick naar Haags Gemeen
tearchief [Haagse Voetbal- en Cricketvereniging; 
begonnen in 1896; korte geschiedenis]. 
ITsseldelta, 20e jg., nr. 2, mei 2006. 111 Jaar huwe-
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lijken in Overijssel [opmerkelijke zaken en erva
ringen met het voor GenLias in de computer zet
ten van o.a. huwelijksakten]; Verv. Kwst. Van der 
Horst [ te Hasselt en o.a. Riezebos/Rijsebos ]. 
Zaanstreek-Waterland, afl. 65,juni 2006. Verv. Ge
nealogie Hop uit Warder; A. Brouwer: Vijf mannen 
uit Middelie [ rond 1915 op de foto: Doets, Dobbes, 
Plas, Vos, Laan]; Uit de Groninger archieven [Wil
lem Cornelis, schipper van Jisp, 1663-64]; Verv. 
Kwst. De Wit [met aan v. Plaats en Schonewille]; 
Uit een memorieboek (1723-1741) van burgemees
ters te Edam (2). 

België 
Cercle Historique de Fléron, juin 1987. P. Guérin: 
La fenderie de Trooz. Notes sur les familles: Her
incx et Lhoest, Noirfalise, Christiane, Lochet, 
Ancion, Malherbe, Léonard; Le domaine de 
Neufcour à Beyne-Heusay. Notes sur les familles: 
de Pré de Barxhon, Neufcour, de Stembier, de 
Villenfagne, Dessard; La propriété Blavier -de 
Liverlo à Fléron. Notes sur les familles: de Fabry, 
de la Naye, Delchef, Dossin, Horion, Jamsin; 
François Noë! Defrance, seigneur de Tignée, et sa 
famille [oorspr. genaamd Maîtrefrance; 17e-18e 
eeuw]; Chasse aux sorcières à Romsée, Ayeneux et 
Tignée. N otes sur les familles: Delheur/d'Elheur, 
Jacquemin et Jaminon, Charlier; Chanoises de 
Beaufays antérieurs à 1650. 

Idem, sept. 1987. La fenderie et Ie chateau de 
Chênée. Notes sur les familles: Sélis et Grisar, de 
Mathys et de Rovers, de Bounam, de la Naye et 
de Simony, Culot, Dechevy, Massart et Gheur, 
Philippart, d' Ancion et de Basse, De Libert, de 
Bonhomme; Usines à canons de fusils dans la 
vallée de la Vesdre en 1745. Notes sur les familles: 
Malherbe, Crahay et Ransier, Califice et Gustin, 
Ancion; Bijdr. betr. Stembier, Magnéry, Mon
seur, Henri Joseph Lahaye [geb.1751]; Mambours 
de la paroisse de Forêt [16e-18e eeuw]. 

Idem, déc. 1987. Vaine opposition à mariage 
dans la famille Chefneux [1773]; Médecins et chi
rurgiens de !'ancien régime. Notes sur les famil
ies: Beauvois, Boucher, Cambresier, Constantin, 
Dandrimont, Dehousse, Grandjean, Haxhe, 
Houart, Julémont, Picart, Qµedrick, Rahier, 

Robinet, Tirsay, Vilenne; Jésuites anglais à Chè
vremont; La communauté de Beaufays de 1789 à 
1796; La propriété de la baserie à Chaudfontaine 
[Decerf, 16e-17e eeuw; Emerson, Dupont]; No
tes sur la fenderie de Tilff [o.a. koopcontract over 
geleverde spijkers aan Egbert Beyer, koopman 
te Middelburg in Zeeland 1722]; La famille Re
nier ou Dernier de Forêt; Families de Simon et de 
Lambert Crahay [17e eeuw] . 
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L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 362, Ao. LXI, 
mars-avril, 2/2006. L. Lindemans: Genealogie van 
Beckberghen [16e-begin 18e eeuw; drie wapenhe
rauten en een heraldisch schilder]; J.-c. Vermant: 
Compléments à une généalogie Luypaert. An
nexe: Ascendance de Claudine Luypaerts dite 
'Maurane' [geb. Ixelles 1960, zangeres;-, Termol
le, Patureaux, De Smedt (te Auderghem)]; M.P. 
Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs 
à 1696. Paroisse Notre-Dame de Montserrat [1689-
1695; voornamelijk militairen: o.a. Fontaine, 
Jacques x Du Chesne, Anne Cornélie. Le mari est 
militaire hollandais 4-8-1689; Geerst, Guillaume 
x Artsens, Marie. Le mari est militaire hollandais, 
mortellement malade, 16-1-1695; Gorens, Henri 
x Arien, Cornélie. Proclamations fai tes à Bois le 
Duc, mei 1691;Jokick, Georges x Van Lint.Jeanne 
Marie. Le mari est militaire hollandais morave et 
catholique 26-2-1691]; Dispenses matrimoniales 
pour l'archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) 
[Renard x Wattiau, Lepoivre, Thiebout x Bon
temps, Lardinois x Delcambe, Fassiau. De Laus
nay, Dubreucq x Paul]; Les familles-souches de 
Bovigny (Luxembourg). 

Het Land van Nevele, jg. XXXVII, afl. 1, maart 
2006. S. De GrootejD. Pieters: Petrus Bruyneel, uit 
Meigem (1816-1847), dichter, soldaat en huurling 
[de families Bruyneel en Delmulle uit Meigem, 
Charbrand uit Lotenhulle en Dobbelaere uit 
Vosselare; eind 18e-19e eeuw]. 

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 37 (2006). afl. 
1. Henricus van Riet [ged. Overpelt 1756, in 1795 
verdacht van afpersing]; Kwartierstaat van Wil
helmina Laura Josepha Vanhees ]geb. Tongeren 
1943; -, Koeffart, Gilissen (te Guighoven), Noel
mans]; Verv. Kwst. Maenen. 

Idem, afl. 2/2006. J. Maenen/R. Penders: Kwar
tierstaat van Frans Vangronsveld, senator [1921-
2004; cirkelschema (5 gen.):-, Vanroij, Cuenen, 
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Noé; voorn!. te Grote- en Kleine-Spouwen]; Verv. 
Henricus van Riet (deel 2) [1795]; Verv. Kwst. Mae
nen. Gen. IV - VI [o.a. Hakke (te Maastricht), 
Kerkhofs ( te Schinnen), Caberg ( te Lanaken), Kei
lens (te Genk)]. 

Vlaamse Stam. 42e jg., nr. 2, maart-april 2006. H. 
Lambrechts-Augustijns: De huwelijkspolitiek van de 
molenaars in de stad Antwerpen in de 18de eeuw 
[Van Goedenhuysen, Eeckelaers, De Cleyn, Ser
geysels ]; J. Vanderhaeghe: Vondelingen, verlaten 
kinderen en wezen te Antwerpen 1683-1796 (we
zen en verlaten kinderen tot 1850) [de Tafel van 
de H. Geest, de Armenkamer, de 'Huysarmen' , 
kinderboeken of aanvaardingsboeken, kleding, 
naam. besteedboeken enz.]; D. Kennivé: De erfge
namen van Maria Anthonissen Abels, gedoopt 
Zandvliet 2.7.1636 alias Maij Thuenen; Rijselse 
poorters uit Vlaanderen ( 1600-16 51 ); B. Sas: De her
komst van de familie Sas uit de Kempen op basis 
van archiefgegevens en y-chromosomaal DNA
analyse; Verv. Antwerpenaren van waar kwamen 
zij ... [1581-82]. 

Duitsland 
Der Archivar. <;8. Jg., Heft 3. Juli 2005. Stuttgart 
als Ort nutzbarer Archive. Zur Entstehung einer 
städtischen Archivlandschaft; Das Archivwesen 
der Republik Malta; Die tschechischen Archive. 
Ein kurzer überblick. 

Idem, 59. Jg., Heft 1, Febr. 2006. Das Stadtar
chiv Saarbrücken 1999 bis 2004 - eine Zwischen
bilanz [o.a. de samenwerking met de Arbeitsge
meinschaft für Saarländische Familienkunde 
e.V.]; Das Deutsche Tagebucharchiv bewahrt ge
schreibenes Leben - eine wertvolle Fundgrube 
fürWissenschaftler undJournalisten [Marktplatz 
1 te Emmendingen; www.tagebucharchiv.de; 
dta @tagebucharchiv.de; Postfach 1268, 79302 
Emmendingen]; Jüdisches Archivwesen [Kollo
quium der Archivschule Marburg]. 

Archiv für Familiengeschichtsforscher. 10. Jg., 
Heft 1/2006. H. Benz: Kammerherren 'mit Schwert 
und Mantel'. Zur Präsenz deutscher Katholiken 
am päpstlichen Hof im 19. und 20. Jahrhundert 
(Teil 1) [met naamlijst]; H. Bruscha: Die Familien 
der Ebenhoch in Voralberg und im Allgaü. Mit ei
nem Beitrag zur Etymologie des Namens [Eben
hoch, Ebenhöch, Ebenhöh]; E. Klopp: Die Her
kunft des Flur- und Familiennamens 'Klopp' im 
römischen Rhein-Moselgebiet. Eine sprachhisto
rische und wortgeographische Untersuchung; G. 
von Schönfeldt: Zur Genealogie des Geschlechts v. 
Krebs zu Veltheim am Fallstein. 
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Bentheimer Tahrbuch 2006. Das Bentheimer 
Land, Band 175 (2005). Hierin o.a.; H. Voort: Graf 
Arnold zu Bentheim zum 400. Todestag [1554-
1606]; über die Ausmalung der Kirche der ev.-ref. 
Gemeinde Gildehaus in der Zeit vorder Reforma
tion; Die Exekutive in der Grafschaft Bentheim 
im 17. J ahrhundert; E. Bischop-Stentenbach: Das Gut 
Olthuis in Grasdorf und seine wechselvolle Ge
schichte [eigenaren o.a. in 1653 Johan Meinertsz 
ook Lohman (1595-1664), Egbert Lubeley (1732), 
Grim (1744), Hoogklimmer (19e eeuw); pach
tersfamilie Olthuis, met schema Jakob Olthuis 
tr. 1676 Hendrikien Boerwinkel en nageslacht 
(Scholten)]; Die Klosterschränke von Frenswe
gen; Brand des Pfarrhauses in Bentheim im J ahre 
1823; Die Anwendung des Bentheimer Sandsteins 
au8erhalb der Grafschaft Bentheim (XVII). Die 
ehemalige ev.-ref. Kirche und die heutige Synago
ge in Haaksbergen (Twente); Der jüdische Fried
hof in Gildehaus mit dem Gedenkstein von 1945; 
Mühlenfuhrdienste in der Grafschaft Bentheim; 
H.-J. Schmidt: Die Bentheimer Artikel von 1613 und 
der arminianische Streit in den Niederlanden; H. 
Voort: Die Hofordnung der Gräfinwitwe Magda
lena zu Bentheim für Raus Altena in Schüttorf 
[1606]; über die ordnungsgemä8e Bearbeitung 
der Steinbrücke in Gildehaus und Bentheim; H. 
Voort: Ein Bauernhof stand 'auf zwei Augen'. Vom 
Heimfallrecht bei Höfen in der Grafschaft Bent
heim; Das Schatzungsregister des Gerichts Veld
hausen von 1622; Porträt des ehemaligen Brand
lechter Volksschullehrers Johann Wieking (1886-
1970); Lehrer Ferdinand Zahlten (1897-1964). 

Computergenealogie, 21. Jg., 1/2006. Das virtuelle 
Bücherregal. Genealogische Online-Bibliothek; 
Googles stattliche Online-Bibliothek [http:// 
books.google.de]; Familienhistorische Literatur 
digital und online [http://www.lib.byu.edu]; Im 
Land der unbegrenzten Datenbanken [http;// 
www.ancestry.com;http://ancestry.co. uk]; Digita
lisierung - Ein Ehrenamt für Senioren; Geogra
phische Koordinaten für das Ortsverzeichnis; Per
sonal Ancestral File; Digitalisierung des privaten 
Quellenarchivs; Archivstelle Boppard der Evan
gelischen Kirche im Rheinland [aanvullingen op 
de Inventaris van 1997: http://www.archiv-ekir. 
de/boppard.htm]. 

Der Eisenbahner-Genealoge, Band 6, Folge 4, Jg. 
32, Okt. 2005. Th. Enge/hardt: über kursächsische 
Soldaten - Familienkundliche Quellen im HStA 
Dresden [bronnen voor militairen]; G. Reifl: Der 
'Tote Punkt' ist überwindbar [Reu8/Rei8 te Wei
denberg, Muckenreuth; 16e-17e eeuw]; Aus dem 
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Seelscheider Kirchenbuch [1745-1813]; Die Ehe
stiftungen des Kirchspiels Ilten [Dey t/m Evers; 
met o.a. Di(e)8mer, Dohrs, E(h)lers, Engelke(n), 
Engelking, Erwich]. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung. Heft 82, Band 16, Nov. 2005. H. Voort: 25 
J ahreArbei tskreis Familienforschung [ toespraak]; 
A. Huijes: Zwischen Vechte und 'Bürgerwindpark'. 
Gemeinde Esche früher ein wichtiger Warenum
schlagplatz; H. Schneider: N achfahrenliste Hindrik 
Hombers geb. Ribbers, Emlichheim [ tr. voor 1789 
Swane Grisse (1761-1839), dochter van Jan Meije
rink en Grietjen Grisse; Hombert, Hombers de 
Boer]; J.A. Deij: Ahnenliste Klaasje Werners, Rui
nerwold [Lanfrink, ten Cleij]. 

Idem, Heft 83, Band 16, Jan. 2006. Ahnenliste 
Hermann Brünink [geb. Nordhorn 1932; -, Klok
kers, Evers (te Grambergen), Van der Veen (te 
Hardenberg), Hüsemann (v/h Bennink, Benne
ke), Wolters (te Nordhorn), Haamberg, Bus/Bos; 
voorts o.a. Van der Scheer, Swijns, Jonkers alias 
Hagedoorn]; Auszüge aus Trouwboek der Ned. 
Herv. Geme[e]nte Denekamp 1676-1683. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 55, Band V, 14.Jg., 
Heft 4, Okt.-Dez. 2005. Der Lehrkörper am Kö
niglichen Gymnasium zu Dresden-Neustadt von 
1874-1899 [alfabetische lijst van leraren met hun 
biografische gegevens]; Postmeister Hager in Al
tenburg [19e eeuw]; Christiane Victoria Fischers 
Ahnen in Bad Langensalza, Eisenach und Mühl
hausen [1807-1862; Fischer, Hucke, Rild, Wei8, 
Reinhardt, Götze, Riede; voorts o.a. Zeumer, 
Poppe, Aurbach/Urbach, Cotta, Polex, Tausch
mann/Duschmann, Beieroth/Beigeroth, Gut
bier]; Verv. Familie Härting; Neubauer und der 
Tote Punkt [te Berbisdorf en Oberhermersdorf; 
17e-19e eeuw]; Zu den Vornamen für Männer in 
Büna i.Vogte. 

GENEALOGIE Genealogie, Band 
XXVIII, 55. Jg., 

llc utsch C' Zeiui:hrift lïi r Fm n il i~n k und~ Heft 1, Jan.-März 
2006. V. Weiss: Der Verein 'Deutsche Ahnenge
meinschaft' 1921 bis 1967. Teil I: 1921 bis 1945; E . 

von Stutterheim: Zu den Vorfahren des Nikolaus 
von Amsdorff [eerste lutherse bisschop van 
Naumburg 1542-47]; E. Scherer: Das 'Hoch-Fürstl. 
Jaeger-Corps' Dessau. Ein Beitrag zum Heerwe
sen anhaltischer Staaten von 1795 bis 1809 [naam 
- rang - leeftijd, herkomstplaats enz.]; J. Wagner: 
Nochmals: Zur Herkunft der Catherina v. Bora; 
Briefe des Australien-Auswanderers Otto Christ 
(1861-1935). 
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Der Herold. N.F. Band 16, Heft17-18. 48.Jg. (2005), 
1.-II. Quartal. L. Biewer: Philipp Jakob Spener als 
Heraldiker. Ein kleiner Beitrag 2u dem 300. Todes
tag eines grolsen Theologen [geb. Rappoltsweiler/ 
Elzas 1635]; Die Deutung von Familiennamen am 
Beispiel des Namens Treutler. 

Idem. Heft 19, III. Quartal (2005). G.-Chr.Th. 
Treutler: Zur Siedlungsgeschichte des Geschlech
tes der Treutler; U. Bornitz: Zehn Jahre Fachgrup
pe Historische Hilfswissenschaften. 

Idem. Heft 20, IV. Quartal (2005). J. Nimmergut: 
Sticheleien durch Strickeleien. Der Orden in der 
Karikatur. 

Hessische Ahnenlisten. Band 5. Heft 4/2005. Ah
nenliste Eichbaum [ -, Goldschmidt, Zipprich, 
Goldschmidt, Venus, Grebe, Mahlow. Cochius; 
voorts o.a. Hedenus, Hüpeden, Gombert, Die
ner, Choina(nus), Schimmelpfeng, Rückersfeld, 
Handwerck, Schwebel, Corvinus/Rabe, Limber
ger/Linperg, Hund]; Aanv./corr. Ahnenliste Wild
hack- Müller [o.a. Köhler, Röder, Aff]. 

Hessische Familienkunde. Band 28, Heft 4/2005. 
M. Bauer: Die Schultheilsen und Bürgermeister 
der Gemeinde Messel [o.a. Groe/Grohe, Voltz. 
Fröhner, Hoek; 16e-20e eeuw];J. Pannekoek: Con
rad Pfankuche, ein westfälischer Müller in Tren
delburg und dessen reformierte Nachkommen 
in Trendelburg und Hofgeismar [17e-18e eeuw]; 
K. Boss: Johann Heinrich Reitz und Leonhard Fi
scher, Steinmetzmeister am Ludwigsmonument 
in Darmstadt; E.P. Schott: Gräber und Gedenkta
feln auf dem Friedhof Wehrda, Marktgemeinde 
Haunetal, Kr. Hersfeld- Rotenburg/Hessen; Nas
sauische Militärakten als genealogische Quellen 
nutzbar [19e eeuw; www.hadis.hessen.de]; Die 
Erben des Kaufmannes Ortwin Lauck aus Mar
burg- die 'Lauckische Genealogica' von 1661 [kin
derloos overleden 1564; had een vordering op de 
stad Antwerpen; o.a. Lauck/Lucan/Lucanus; Sch
malkalder, Streithoff, Vaul, Kornmann. Seipp]; 
3x Tischbein und die europäische Malerei urn 
1800; Die elsässischen Verwandten des ... Adam 
Dom [Mader]; Aanv. Huber in Vadenrod; Wolf
gang Martin (1922-2005) [kwst. (7 gen.) van zijn 
dochter; Martin (te Neurenberg). Heintzeler, Ei
senhauer. Sommer]; Bibliographie Martin Bauer 
[geb. Gotha 1926; kwst. (6 gen.): Bauer (te Elxle
ben), Merten (te Ilmenau), Wiehe, Haesbaert (te 
Kleef)]. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft 
für Familienkunde. Band 42, Jg. 94, Heft 5, Jan.
März 2006. I. Löhken: Ein 'Heyraths Contract' von 
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1768 zwischen Duissern und Speldorf [Mattheis 
Strünckman (van de gelijknamige Hof te Duis
sern) x Cathrina Kolckmans, van de Hof auf dem 
Kolck te Speldorf; fragmenten Schellhöh, von 
Strünck alias Strünckmann, Kolkmann]; Akten 
der Abtei Brauweiler als personengeschichtliche 
Qµelle für den Dingstuhl Pier und Merken. 

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins. 
Jg. 76 ( 2004 ). Schüler. Lehrinhal te und die N eben
schulen im Kirchspiel Oldendorf; Christlich-kon
servativer Sozialpolitiker oder antisemitischer 
Agitator? Zur Person Adolf Stoeckers; Ph. Koch: Be
völkerungsgeschichte Mindens im 18. und 19.Jah
rhundert. Quellen und Daten zur Bevölkerungs
statistik;J. Sturma: Das Schloss Haus Himmelreich 
im 18. Jahrhundert [in Friedewalde; von Holle 
(16e eeuw), von Kannenberg {1662-1729); met 
lijst (reconstructie) van 'abgabepflichtige' hoeven 
en huizen 1728-1744 en 'Haussitzende' (pachters) 
o.a. Riekmann, Riechmann]; Der 'Ausländerein
satz' in Minden 1939-1945. 

Mosaik. Heft 3/2005. F. Gommans: Die Opfer des 2. 
Weltkrieges in der Gemeinde Hommersum; Verv. 
Inventaris Familiearchief de Nerée tot Babberich 
[in Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg te 
Zevenaar]; G. van der Loo: Die 'Pfälzer' Loo-Stam. 
Nachkommen Gerhardus Conradus Lohe [tr. Ra
tingen 1729 Maria Margaretha Spiekers; Van Loo, 
Van de Loo]. 

Idem. Heft 1/2006. Verv. Inventaris Familie
archief de Nerée [o.a. een dossier Gunning (17e 
eeuw)]; M. Slinkman: Genealogie van het Overbe
tuwsche geslacht Slinckman [te Elden, Eimeren, 
Diepenveen; eind 17e-begin 20e eeuw]. 

Oldenburgische Familienkunde (www.familien
kunde-oldenburg.de),Jg. 48, Hefti. Febr. 2006. W. 
Krüger-Nijenhuis(W. Büsing: Hermann von Wester-
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holt(t 1638) zu Eyhausen (Zwischenahn) und sein 
Familienkreis [epitaph in de St. Johannes-kerk 
van Bad Zwischenahn; herkomst uit Westfalen; 
Die Adelsgeschlechter der acht Ahnenfamilien 
und ihre Wappen: von Keppel, von Lembeek, 
von Raesfeld, von Mallinckrodt, von Cloedt, 
von Oer, von Altenbockum; familiegoederen]; 
Die Vomäge der Oldenburgischen Gesellschaft 
für Familienkunde e.v. im Jahre 2005 [samenvat
tingen; o.a. familie Havermann, Personen und 
Hofnamen, Hollandgänger (J. Kaldenbach)]. 

Idem, Heft 2, März 2006. H. Stange: Vom Häupt
ling zum Domschulrektor. Die oldenburgische 
Familie Ummius von 1500 bis 1800 [met schema's 
13e-18e eeuw; stamreeks vanaf Umme Ilksen (ca. 
1500-1565)]. 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, Band XV, 
Heft 12, 54. Jg. (2005). Die katholischen Konfir
manden der Pfarrei Niederschlottenbach im Jah
re 1729 [o.a. Schaudel, Trapp, Zenger, Fröhlich, 
Schlick, Wachtel, Black, Nussbaum, Wagner, 
Dauenhauer); Die Familie Hanhausen aus Kan
del [18e eeuw]; Schweizer aus dem Simmental und 
Saanerland im Kanton Bern in der Vorder- und 
Südpfalz [aanv. op publicatie in 2003; o.a. Annen, 
Buri, Frari, Frutschi, Gander, Haldi, Hauswirth, 
Koli, Mülle(ne)r, Schopfer, Schwitzgebel, Trach
sel, Weber, Zinnet]; Schweizer aus Mühlhausen 
in der Vorder- und Südpfalz und im Westrich [o.a. 
Klentschi, Lanz, Nufer, Sigrist]; Johann Philipp 
Jacob Irion, seine Auswanderung, Familie und 
Freunde [geb. Lichtenau 1733]. 

Saarländische Familienkunde, Band 10, Jg. XXX

VIII (2005). Der St. Johanner Marktbrunnen von 
1759 und sein Erbauer Ignatius Bischoff [tr. (1) 
St. Johann 1756 Maria Barbara Hetzheim, tr. (2) 
ald. 1780 Louisa Thomas, uit Burbach; Haus
wald, Kom]; B. Ostmann: Die Familie Hufschlag 
[oudst bekende: Anthoni Hufschlag, vermoe
delijk afk. van Firmenich (omg. Keulen), overl. 
St. Johann 1665, tr. rond 1620-25 Anna Barbara 
Christmann]; W Petto (t): Fichter- Lunzenfich-
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ter, ein Verwirrspiel [te Schönau; 18e eeuw]; Die 
schweizer Familie Regets in der Grafschaft Nas
sau-Ottweiler [ook: Regitz; te Erlenbach, Aeschi, 
Grindelwald en Saanen; 17e-18e eeuw]; F. Müller: 
Schwalbach-Griesborner adelige Grundbesitzer
familien und die ältesten Familienstämme (Teil 
1) [in 1984 en 1995 publiceerde de auteur over de 
dorpen Schwalbach en Griesborn. Sindsdien is 
uit nieuw ontsloten bronnen (w.o. regesten van 
het klooster Wadgassen), proosdij-protocollen 
en werk van andere onderzoekers meer bekend 
geworden, zodat het mogelijk blijkt de tijd van 
de 30-jarige oorlog te overbruggen. De genoem
de dorpen hoorden oudtijds bij de heerlijkheid 
Lisdorf. Von Lisdorf, von Ensheim, Mocka, an 
der Ecken, Strockebein, Smi(c)ka, Girshals, von 
Alben (ook: von Berns); Reifs Dudler, Biese(n); 
Schirmer, Scheffler, Metzler; von Mainzweiler, 
von Völklingen, von Rittenhofen, Rur(e)peffer, 
von Malstatt, von Marle]; Die Schumacher- und 
Qµirinvogtei in Hirtel in frühen Zeiten [von 
Hirtel, Schumacher; 16e-17e eeuw]; Zur 'Klärung' 
der Familienverhältnisse der beiden Familien 
Gehsener und Six aus Uchtelfangen-Hüttigwei
ler-Dirmingen-Berschweiler [ook: Gessner/Geess
ner en Zicks/Zix; 17e-18e eeuw]; Zur Herkunft der 
Familie Sick in Hangard [17e-18e eeuw; met frag
ment Wag(e)mann, 18e eeuw]; Genealogie in der 
Wikipedia (Teil 1) [tekstdocumenten - freeware 
betr. genealogie , w.o. databanken, organisatie
vormen, weblinks]; Saarländer in der 'Sonder
fahndungsliste West' des Reichssicherheitshaupt
amtes (1939). 

Frankrijk 
Nord Généalogie, No. 194, 2006/1. Edouard 
Dhorme (1881-1966), un grand orientaliste ou 
l'exceptionnelle destinée d'un Armentiérois; Les 
Lequien de Rompré [16e-18e eeuw; Le Qµien, 
Le Kien]; Aanv./Corr. Dallongeville; Liste des 
mem bres de la confrérie du Saint-Sacrement à Ar
mentières (1591-1593); Ascendance Terrain [Ma
rie Sophie Dupire (1871-1946) tr. Wambrechies 
1897 Auguste D.J. Terrain; -, Hellin, Duquesne, 
Talon, Barbe, Dauchy, Patou, Pinte]; Les calen
driers du généalogiste. Origine des calendcicrs 
julien et grégoirien; Acces passés <levant les baillis 
et échevins d' Armencières (1656-1672); Verv. Pas
calisants à Warcoing (Belgique) 1766-1769. 

Stemma (Ile-de-France), cahier No. 109, z8e an
née, 1e trim. 2006. Verv. Délits imputés à des Val
d'Oisiens (1831-1869); Les testaments dans les re
gistres paroissiaux d'Ermont (Val-d'Oise) [1558-
1577; o.a. Barbier, Bonnissant, Danyel, Guyot]; 
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]. Hebert: Un exemple de formation des patrony
mes en Ile-de-France [de vorming van achterna
men in de 13e en 14e eeuw]; Mariages/Décès de 
Val-d'Oisiens à Pantin [ze helft 19e eeuw]; Baptê
mes de jumeaux à Carrières-Se-Denis (1619-1795) 
[o.a. Ballagny, Bresnu, Daubin, Josquin, Prive, 
Sar(r)azin, Suzanne] . 

Verder ontvingen wij: 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.v .• 
Informationsblatt, Band 5, Nr. 7, März 2005; Nr. 
8, Sept. 2005. Nachlass Gruber, Nachlass Sirl; Nr. 
9, Dez.2005. 
Gelders Erfgoed, 2005-6. In memo ria Jan Herman 
Alexander van Heek [1920-2004] en jhr. J.J.G. 
Beelaerts van Blokland. 
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. 4e jg., nr. 
2, maart-april 2006. In memoriam Georges Ver
voort (1929-2006). 
Gesellschaft für Familienforschung in Franken 
~ Mitteilungen Nr. 31, Juni 2005. Neuerschei-

1 ub lt, 

nung: Exulanten aus der Eisenwurzen in Fran
ken [Niederösterreich]; Mitgleiderverzeichnis. 
Idem. Mitt. Nr. 32, Dez. 2005. 
Huguenot Heritage, Issue 14 [2005]. J.H. Leopold: 
Huguenot Watchmaking in the N etherlands. 
Oude Sporen (Gooiland),jg.17, nr.1, dec. 2006. 
Volkscultuurberichten(www.volkscultuur.nl),nr. 
4,jg. 2, najaar 2005; nr. 5,jg. 3, voorjaar 2006.Jaar 
van het circus [gratis digitale circuskrant opvra
gen via ncv@volkscultuur.nl]. 

Vosholkroniek, 4e kw. 2005. Aardamseweg - fa
milie Treur [foto circa 1922]. 
Vrienden van t Gooi (informatie: mw. C. Wilde
man, Braam 38, 1273 EA Huizen; E-mail: corry. 
wildeman@wanadoo.nl; lidm. min. € 12,50 p.j.; 
www.vriendenvanhetgooi.nl), 2005, nrs. 1, 2, 3. 
Wij van Zeeland, Se jg., nr. 2, april 2006. 
Zeeuws Erfgoed (Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland; www.scez.nl),jg. 5, nr.1, maart 2006. 

M. Vulsma-Kappers 

hantwijzer (15) 
VanLemens 

Amsterdam, ondertrouw ingetekend 11-2-1595; Uyt crachte van de acte get[ekend] by Harman

nus Faukelius dienaer des Goddel[ijken] Woorts tot Collen, daer by gebleke den geboden tot 
Collen voors. innegewilliget te wezen tussen Maximiliaen van Geel van Antwerpen, woonende 

in de Warmoestraet, en ClaraSchuermans mede van Antwerpen, woonende tot Colen voors. 
[DTB 76zA, f. 56] 

Keulen, 2-z-1595; Maximiliaen van Geel jongman filius Daniels van Antwerpen - Clara Schuer
mans jongedochter filia Frederick oock van Antwerpen. Bruijdegom geassisteert met Daniel 

van Geel syn vader en broer Peter van Geel; Bruijt geassisteert met haer moeder Clara van 
Lemens weduwe Schuermans en haer neve Caspar Coijmans. De bruidegom woonde te Amster

dam; trouw te Elverfelt. [fiches CBG]. 

Antwerpen, 21-6-1566; Henrick van Lemens Janssone des Jongen wijlen, Clara van Lemens 
Jansdochter wylen voirs. met Frederick Schuermans, haar man, voorts Franchois van Lemens 
Janssone des ouden, mr. Jan Onche, Henrick van Lemens voornoemd en voorschreven Frede
rick Schuermans als voogden met Juffr. Magdaleene Halder weduwe voors. Jan van Lemens 
des Jon gen (nu gehuwd met Lucas Roozen) als voogdes over Jan, Abraham en Marie van Lemens 
ook Jans kinderen wijlen des Jongen voors., verkochten aan Loys le Martin en Dingne van Rin
genberghe, zijn vrouw, een nieuw huis De Drie Zwaenkens aan de Kipdorppoort (gekocht door 

wijlen Jan van Lemens op 30-9-1542) 
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'111"1 f' vragen 
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 antwoord porto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant
woorden dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 
mevr. drs.J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: 
info @ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Geus Nostra). 

antwoorden 

551. VANDERKUYL-VAN ZIJL(61(2006), pag. 363) 
Johannes/Jan van der Kuyl/van der Kuil, geb. Utrecht(?) ca. 1757, overl. Harderwijk 4-11-1815 
(58 jr, ouders onbekend), schoenmaker, tr. (1) Catharina Besé/Bezée, overl./begr. Utrecht 6/12-
10-1795; tr. (2) Naatje Tromp; tr. (3) Utrecht 26-11-1797 Antje/Joanna/Annetje van Zeil/van 
Zeijl/van Zijl, overl. vóór 4-11-1815. Uit eerste huw. drie kinderen, uit derde huw. (r.-k.): Cor
nelius, ged. Utrecht 2-11-1798; Maria Catharina, ged. Groningen 8-9-1800 (get. Reinaldis Hol
lander); Petrus, ged. Utrecht 24-3-1803; Wilhelmus, ged. Amsterdam 26-4-1805 (get. Willem 
van Zijl en Elisabeth van Zijl) en Wilhelmus, ged. Amsterdam 11-2-1807 (get. Wouter Bosmans 
en J canna Bosmans). 

A. Kerkenaar, Blaricum 

558. KLOS (61, (2006), pag. 415) 
De ouders van Johannes (Klos): Klaas Johannes, van Ureterp, en Hil tj e Johannes, van Wartena, 
otr. (3• procl.) 3-6-1781 (DTB 432, trouwboek van Warga, Wartena en Warstiens), tr. 10-6-1781 
(DTB 569, trouwboek van Ureterp en Siegerswoude). Ureterp ligt in Opsterland, Wartena lag 
destijds in de grietenij Idaarderadeel. 

mr. B.D. van der Meulen, Leeuwarden 

vragen 

559. OUWERTON/HOUWERTONG- Jans-Dammes 
Lieve(n) Jans, 'j.m. van der Goude', otr./tr. Gouda 13/29-7-1657 Jannichje Damme (Dammes, 
D a mmis ), 'j.d. van d e Gouw'. Uit dit huwelijk zijn geboren de dochters Cornelia, Sannijchje 
(2x) en Sara en de zonen Jan (2x). Er zijn hiaten in de rij van kinderen. De familie van Lieve 
Jans begint zich tweede helft 17dc eeuw ook Houwertong/Ouwerton te noemen, alsmede nog 
wat spellingsvarianten, maar de genoemde kinderen zijn toch nog meestal genoteerd onder 
het patronymicum 'Lievens' . 

Gevraagd: wie waren de ouders van Lieve(n) Jans en Jannichje Dammis/Damme(s)? Is Jan
nichje mogelijk een dochter van Dammis Dircksz en Saerke Pieters, die op 6-5-1629 te Gouda 
trouwden? Kent iemand de herkomst van de naam (H)ouwerton(g)? 

R.F. Vulsma,Amsterdam 
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560. ALLART / ALLARD/ ALLARDT 
In het boek 'Vlucht naar de Vrijheid', van H. Bots e.a., handelend over de Hugenoten, is in het 
Avondmaalsregister van Oostburg (pag. 60) de deelname van Benjamin Allard in 1691 geno
teerd. In 1728 wordt Benjamin genoemd als schoolmeester te Gouderak; hij is dan gehuwd 

met Adriaantje van Bommel. In 1731 is hij in dezelfde functie benoemd te Veen. Adriaanje 

is overl. te Veen in 1776. Dit echtpaar heeft tien kinderen, slechts van één van hen, de vierde 

zoon, ook een Benjamin, is de voortzetting bekend; deze tr. (1) Veen 1758 Anna van Herwaar

den en (2) 1762 Maria van Hoogdalum. In 1714 wordt te Heusden ook een Benjamin Allan, 
gehuwd met Sara Verstraten, genoemd bij de doop van Pieter Allard. 

Gevraagd: nadere informatie over Benjamin Allard en Adriaantje van Bommel (geboorte/ 
doop, huwelijk, overlijden). Hoe is de relatie tussen de Benjamin in Heusden en de eerderge
noemde naamgenoten? Alle info over deze familie uit de periode van vóór 1800 is welkom. 

J. S. de Langen, Bennekom 

561. (DE) KLERK/KLERCQJKLERCK/CLERCQ-SCHEEL 
Cornelis Klerk, mogelijk geb. 21-5-1738, koperslager, overl. Middelburg 8-2-1820 (82 jr), tr. 
Maria Catharina Elizabeth Scheel (ook vermeld als Maria Cornelia en als Jacoba Scheel), geb. 
ca. 1734, over 1. Middelburg 25-3-1806. Uit dit huwelijk is één dochter bekend, Elizabeth, geb. 
ca. 1769, overl. Middelburg 13-12-1833. 

Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht en tips voor verder on
derzoek. 

mevr. M. Klercq, Huizen 

Het samenstellen van het register 2005 vergt nog enige tijd. Dat register volgt na afronding zo 
spoedig mogelijk, maar is naar verwachting pas,na november 2006 gereed. 

Hoofdredacteur L.F. van der Linden, postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 

B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
Henk Hansma,Oude Rielerweg 6, 7433 CN Schalkhaar 
M.A. G. van Heumen, Anna park 13, 5246 AN Rosmalen 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
W. H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 
mevr. Rini Meinders, Amerbos 30, 1025 ZM Amsterdam 
Harry Spies, Lichtenberg 26, 7608 NLAlmelo 
Antonia Veldhuis,Dr_A"Plesmanban 75, 9269 PJ Veenwouden, 

J.F. Vitters, Rembrandtlaan40, 2406 GZAlphenaan de Rijn 
C.I. Vrolijk- van der Meij, Klaverblad 69, 4661 ND Halsteren 

I 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de r:edactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. , , 
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