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Stamreeks van de 
familie Lambregts te Princenhage 
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Inleiding 
De onderstaande genealogie is het resultaat van een onderzoek naar de fa
milie Lambregts die twaalf generaties lang in Princenhage woonde. De voor
naam Lambregt (Lambrecht) werd in deze katholieke familie van landbouwers 
aanvankelijk van grootvader op kleinzoon doorgegeven, totdat het patroniem 
Lambregts in de zeventiende eeuw tot een blijvende familienaam werd. Enkele 
leden van de familie Lambregts bekleedden het schepenambt in Princenhage, 
maar voor zover bekend gebruikten zij geen wapenzegel. Aan het eind van de 
negentiende eeuw vestigt de familie zich in Etten-Leur. 

Bij het onderzoek is de stamreeks gevolgd, waarbij de zijtakken niet nader 
zijn uitgewerkt. Het onderzoek is door mij verricht op verzoek van drs J.A.M. 
Lambregts te Roermond en wordt met zijn instemming gepubliceerd. 

Stamreeks Lambregts 

I. JanLambrechts. 

Uit hem bekend: 

1. Lambrecht, volgt II. 
z. DaemJan Lam(brecht)s, vermeld 2-1-1552, tr. N.N. Hieruit nageslacht. 

II. Lambrecht Jan Lam(brecht)s, vermeld 12-12-1548, gegoed te Princenhage, 
over 1. tussen 1548-1552, tr. Marie Peter Jannis van Overvelt. 
12 december 1548.Jan DaemJan Lams zoon verkoopt aan zijn oom LambrechtJan Lams 
zoon de helft van een stuk beemd, in het geheel groot omtrent twee bunder, gelegen in 
Halle, waarvan zijn broer Anthonis DaemJan Lams zoon de wederhelft bezit.' 

2 januari 1552. Anthonis Daem Jan Lams zoon, wonend te Etten, oud omtrent 22 of 
2.3 jaa r, geassisteerd n"le t zijn vader Daen"l Jan Lams zoon, verkoopt aan Marie Peter Jan.

nis dochter van Overvelt, weduwe van Lambrecht Jan Lams zoon, de helft van een stuk 
beemd, in het geheel groot omtrent twee bunder, gelegen in Halle achter de Plassen, 
waarvan Marie de wederhelft bezit.' 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Lambrecht Jan Lam(brecht)s, vermeld 1552-1582, gegoed te Princenhage, 
schepen aldaar (1582), over 1. tussen 1582-1585, tr. Anneken N.N. 
14 mei 1552. Jan Lambrecht Jan Lams zoon verkoopt aan Cornelis Godert Jan 
Cheeuws zoon een erfcijns van twaalf gulden en tien stuivers uit een stuk erf, 
zijnde land en weide, groot omtrent twee bunder, gelegen in het Overveld onder 



Princenhage. Zijn moeder Marie Peter Jannis dochter, weduwe van LambrechtJan Lams zoon stelt 
als extra onderpand een stuk beemd, groot omtrent twee gemeten, gelegen in de Werft., 

14 mei 1552. Anthonis Adriaen Rombouts Graeuwen zoon, schepen, verkoopt aan Jan en Adri
aen, broers, zonen van LambrechtJan Lams zoon, mede voor hun broer Peter, een huizing, schuur, 
kooi, bakhuis, hof en erf met hun toebehoren en verschillende percelen land, weide en bos, tesa
men groot omtrent vijf bunder, waarvan omtrent 21/2 bunder leengoed.• 

20 januari 1573. Kathelyn Peter Jans Hanen dochter, weduwe van Peter Anthonis zoon van Eys
sel, en haar kinderen verkopen aan Jan Lambrecht Jan Lambrechts zoon een huis en erf met zijn 
toebehoren en land, groot omtrent 21/2 bunder, genaamd de Bijster. ' 

22 september 1573. Naes Adriaen Naes zoon en zijn huisvrouw Sophie Rombout Adriaen Rom
bouts Graeuwen dochter verkopen aan Jan LambrechtJan Lambrechts zoon de helft van een stuk 
beemd, groot in het geheel omtrent één bunder, gelegen in Ooiendonk; en een stuk beemd, groot 
omtrent twee gemeten, deels.leengoed en deels cijns- of eigen goed, gelegen in de Werft.• 

25 april 1575. Claes Jan Leyten zoon verkoopt aan Jan LambrechtJan Lambrechts zoon een stuk 
weide, groot omtrent vier gemeten, gelegen in de Strijpen onder Princenhage.7 

11 december 1577. Rombout Rom bout Graeuwen zoon verkoopt aan Jan Lambrecht Jan Lams 
zoon de helft van een stuk beemd, in het geheel groot omtrent twee gemeten, zoals vermeld in een 
schepenakte van 10 maart 1565.' 

9 juli 1585.Jan Aerts zoon van Loon, namens de erfgenamen van Jan LambrechtJans zoon, wordt 
in het bezit gesteld van de door Naes Adriaen Naes zoon onder Princenhage nagelaten goederen, 
die hij heeft verwonnen wegens een schuld van 100 gulden en de gerechtskosten. ' 

2. AdriaenLambrecht]anLam(brecht)s, vermeld 14-5-1552. 

3. Peter Lam breekt Jan Lam(brecht)s, vermeld 14-5-1552. 

4. Claes, volgt III. 

111. Claes Lam breekt Jan Lam(brecht)s, vermeld 1570-1581, gegoed te Princenhage, over 1. tussen 

1581-1585, tr. (1) N.N.; tr. (z)Maeyken Geeryt]acob Willems. 
Zij hertr. vóór 1602Jacob Adriaen Cornelisz. 
21 maart 1570. Anne Adriaen Anthonis Tacx dochter, gehuwd met Henrick Rombout Jans Grauwen 
zoon, verkoopt aan Jan en Claes, broers, zonen van wijlen Lambrecht Jan Lambrechts zoon, een stuk 
weide, groot omtrent drie bunder, gelegen in het Overveld onder Princenhage. '0 

21 maart 1570. Jan en Claes, broers, zonen van wijlen Lambrecht Jan Lambrechts zoon, erkennen aan 
Henrick Rombout Jans Graeuwen zoon en zijn huisvrouw Anne Adriaen Anthonis Tacx dochter we
gens de koop van het voornoemde stuk weide 160 gulden schuldig te zijn (boven een gelijk bedrag dat 
contant is betaald)." 

24 februari 1574. Kerstiaen Adriaen Henrick Dyrven zoon en Lynken, minderjarige dochter van hem 
en wijlen Lysbeth Claes Peter Jannis dochter, verkopen aan Jan en Claes, zonen van Lambrecht Jan Lam
brechts zoon, een stede, huizing, hof en erf met toebehoren en land, groot omtrent vier bunder en 71 
roeden, gelegen in het Overveld onder Princenhage." 

Koopakte van een stuk beemd onder Princenhage, gekocht door Claes Lambrecht]an Lams zoon, 4-4-1581. 
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4 april 1581.Jan Gielis Jan Dyrven zoon en Jacob Adriaenszoon van den Kyeboom verkopen aan Claes 
Lambrecht Jan Lams zoon een stuk beemd, groot omtrent twee bunder, gelegen in Halderdonk, in de 
Plassen onder Princenhage. '' 

4 april 1581. Claes Lambrecht Jan Lams zoon erkent aan Jan Gielis Jan Dyrven zoon wegens de koop 
van diens 2/3 deel van het voornoemde stuk beemd de somma van 294 gulden schuldig te zijn. '4 

9 juli 1585. Jan Aerts zoon van Loon, namens de kinderen en erfgenamen van Claes Lambrecht Jans 
zoon, wordt in het bezit gesteld van de doorNaes Adriaen Naes zoon onder Princenhage nagelaten goe
deren, die hij heeft verwonnen wegens een schuld van honderd gulden en de gerechtskosten.'' 

20 maart 1602. Marie Geeryt Jacop Willems dochter en haar man Jacob Adriaen Cornelis zoon verko
pen met haar broers en met Adriaen Claes Lambrechts zoon en Peeter Geeryt Jacobs zoon, als voogd en 
toeziender van haar dochter Maeyken Claes Lambrechts dochter aan Jan Peeters zoon van Herck een 
stuk erf, zijnde weide, beemd en moer, tesamen groot omtrent twee bunder, op de Emeren in Princen
hage, dat zij van hun vader en grootvader GeerytJacop Willems zoon hebben geërfd. 1

• 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Adriaen Claes Lambrecht Jan Lam(brecht)s, gegoed te Princenhage, schepen aldaar (1604-

1606), tr. Cornelia]anMertens Haenen. Hieruit nageslacht. 
27 april 1601. Anneken Claes LambrechtJ an Lams zoons dochter en haar man Cornelis Steven Adri
aens van Bedaff zoon, molenaar, verkopen aan haar broer Adriaen Claes Lambrecht Jan Lams zoon 
een stuk beemd, groot omtrent anderhalf bunder, in Wij meren onder Princenhage, dat Anneken 
van haar ouders heeft verkregen na deling met de mede-erfgenamen.'7 

27 april 1601. Adriaen Claes Lambrechts zoon en zijn huisvrouw Cornelie Jan Mertens Haenen 
dochter erkennen aan Adriaen Merten Willem Spierincx zoon, bakker, wegens een geldlening 243 
carolus gulden schuldig te zijn ad acht procent rente jaarlijks.'' 

27 april 1601. Cornelie Jan Martens Haenen dochter en haar man en voogd Adriaen Claes Lam
brechts zoon verkopen mede namens haar broers en zuster aan Adriaen Aert Adriaens zoon een 
huis en erf met toebehoren, groot omtrent een halve bunder, op de Heuvel onder Princenhage.'9 

4 april 1606. Maeyken Claes Lambrechts dochter en haar man Claes Henrick Cornelis zoon doen 
ten behoeve van Adriaen, Lambrecht, Peeter en Cornelis, broers, wijlen Claes Lambrechts zonen, 
en eerstgenoemde mede als oom en voogd van de kinderen van Anneken Claes Lambrechts doch
ter, afstand van de door haar halfbroer Jacop Claes Lambrechts zoon nagelaten erfgoederen. Diens 
volle broers en zuster zullen daarvoor aan Maeyken en haar man 60 gulden uitkeren op St.-Jans
dag in juni 1606. 20 

4 april 1606. Adriaen, Lambrecht, Peeter en Cornelis, broers, wijlen Claes Lambrechts zonen, en 
Sebastiaen Rombout Sgraeuwen zoon en Goris Anthonis Dyrven zoon namens de kinderen van 
wijlen Cornelis Stevens molenaar en wijlen Anneken Claes Lambrechts dochter, verdelen de door 
hun broer Jacop Claes Lambrechts zoon nagelaten erfgoederen na uitkoop van hun halfzuster 
Maeyken Claes Lambrechts. Cornelis en de voornoemde weeskinderen ontvangen een stuk beemd, 
groot omtrent vier gemeten, in de Halle onder Princenhage. Adriaen en Peeter ontvangen een stuk 
weide, genaamd de Tacxweide, groot omtrent één bunder, in het Overveld onder Princenhage. 
Lambrecht ontvangt twee stukken zaailand, zijnde leengoed, groot omtrent een halve bunder, in 
de Steenakker onder Princenhage. Verder verdelen zij verschillende jaarrenten." 

z. Lambrecht, volgt IV. 
3. Peter Claes Lambrechts, tr. Anneken]oachim Mathijs, d r. van Joachim Mathijs en Maria Peter 

Eeuwouts. Hieruit nageslacht. 
25 maart 1603. Marie Peeter Eeuwouts dochter, weduwe van Joachim Matthijssen, verkoopt met 
haar zonen en dochter aan Peeter Claes Lambrechts zoon en zijn huisvrouw Anneken Joachim 
Mathijs dochter een stuk land, genaamd de Grote Schootakker, zijnde een cijnsgoed, met een stuk 
weide eraan, genaamd de Schootse Weide, zijnde een leengoed, tezamen groot omtrent vier geme
ten, aan de Schootsestraat in het Overveld." 

25 maart 1603. Peeter Claes Lambrechts zoon erkent wegens de koop van de voornoemde twee 
stukken erf aan de weduwe en kinderen van Joachim Mathijssen 200 carolusgulden schuldig te 
zijn. '' 

4. Cornelis Claes Lambrechts, tr. N.N., vermeld 4-4-1606 en 13-9-1609' 4• Hieruit nageslacht. 
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5. Anneken Claes Lambrecht]an Lams, over 1. vóór 1606, tr. Cornelis Steven Adriaens van Bedaff, 
molenaar. 
27 april 1601. Anneken Claes LambrechtJan Lams zoons dochter en haar man Cornelis Steven Adri
aens van Bedaff zoon, molenaar, verkopen aan haar broer Adriaen Claes LambrechtJan Lams zoon 
een stuk beemd, groot omtrent anderhalve bunder, in Wij meren onder Princenhage, dat Anneken 
van haar ouders heeft verkregen na deling met de mede-erfgenamen.'' 

6. Jacop Claes Lambrechts, overl. vóór 1606. 

Uit het tweede huwelijk: 

7. Maeyken Claes Lambrechts, tr. tussen 1602-1606 Claes Henrick Cornelis. 
20 maart 1602. Marie Geeryt Jacop Willems dochter en haar man Jacob Adriaen Cornelis zoon 
verkopen met haar broers en met Adriaen Claes Lambrechts zoon en Peeter Geeryt Jacobs zoon, 
als voogd en toeziender van haar dochter Maeyken Claes Lambrechts dochter aan Jan Peeters zoon 
van Herck een stuk erf, zijnde weide, beemd en moer, tesamen groot omtrent twee bunder, op de 
Emeren in Princenhage, dat zij van hun vader en grootvader Geeryt J acop Willems zoon hebben 
geërfd.16 

2 april 1602. Adriaen Claes Lambrechts zoon, als voogd van zijn halfzuster Maeyken Claes Lam
brechts dochter, verkoopt met de broers van haar moeder Maeyken Geeryt Jacob Willems dochter 
en overige erfgenamen aan Jan Jan Onincx zoon een stuk erf, zijnde beemd en weide, tesamen 
groot omtrent één gemet, in Effen onder Princenhage, dat zij van Jan Jacobs zoon Venloet hebben 
geërfd. 17 

4 april 1606. Maeyken Claes Lambrechts dochter en haar man Claes Henrick Cornelis zoon doen 
ten behoeve van Adriaen, Lambrecht, Peeter en Cornelis, broers, wijlen Claes Lambrechts zonen, 
en eerstgenoemde mede als oom en voogd van de kinderen van Anneken Claes Lambrechts doch
ter, afstand van de door haar halfbroer Jacop Claes Lambrechts zoon nagelaten erfgoederen. Diens 
volle broers en zuster zullen daarvoor aan Maeyken en haar man 60 gulden uitkeren op St.-Jans
dag in juni 1606.'8 

IV. LambrechtClaes Lambrechts, tr. vóór 1605 Cathelyn Cornelis Peter Hoeymans. 
20 september 1605: 'Cathelyn wijlen Cornelis Peeter Hoeymans dochter en haar man Lam

brecht Claes Lambrechts zoon verkopen met haar broers en zusters aan Margriete Peeters van 

Meerle dochter, weduwe van Cornelis Henrick Askens, een vierde van een stuk land met een 

schuur, groot in het geheel groot omtrent driekwart bunder, waarvan Margriet de rest bezit, 

op de Molengracht onder Breda'. 29 

Uit dit huwelijk, ged. te Princenhage: 

1. Maria, ged. 22-7-1607. 

2. Catharina, ged. 13-6-1610. 

3. Claes, volgt V. 

Trouwakte van Nicolaus Lamberts Claessen en]oannaAdriaens Dyrven, 26-11-1634. 
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V. Claes Lambrecht Claes Lambrechts, ged. Princenhage 11-2-1613, overl. tussen 1642-1643, tr. 
Princenhage (r.-k.) 26-11-1634Jenneken Adriaens Dirven, ged. Princenhage 26-11-1612, dr. van 
Adrianus Christiaens Dirven en Maria Bartholomeeus. 
Zij hertr. Princenhage (r.-k.) 14-4-1644Joannes Peters Lambregs. 
5 april 1645. Boudewijn Cornelis Doncquers legt namens zijn zoon Cornelis verantwoording af van zijn 
financieel beheer over de jaren 1643-1645 als voogd van de drie minderjarige weeskinderen van wijlen 
Nicolaes Lambrecht Claes Lambrechts en Jenneken Adriaen Christiaen Dyrven dochter. De voogdij
rekening wordt gepresenteerd aan hun moeder Jenneken AdriaenDyrven en haar man Jan Peeter Jan 
Lambrechts, aan Cornelis Adriaen Dyrven als toeziender, aan Jan Adriaen Oninckx en Frans Wouter 
Fransen als schepenen, en aan Claes Adriaen Claes Lambrechts en Bartholomeeus Adriaen Dyrven als 
neef en oom van de kinderen.30 

12 februari 1661. Cornelis Bouwen Cornelis Doncquers zone legt verantwoording af van zijn financi
eel beheer over de jaren 1645-1661 als voogd van de twee minderjarige weeskinderen van wijlen Nicolaes 
Lambrecht Claes Lambrechts en Jenneken Adriaen Christiaen Dyrven dochter, tegenwoordige huis
vrouw van Jan Peeter Jan Lambrechts. De voogdijrekening wordt gepresenteerd aan Bartholomeeus 
Adriaen Dyrven als oom en toeziender, aan hun moeder Jenneken Adriaen Dyrven en haar man Jan Pee
ter Jan Lambrechts, aan Maeyken en Claes (oud 24 en 17 jaar) als zoon en dochter van Claes Lambrecht 
Claessen, aan Joan Backx als schout, en aan Cornelis Claes Huybrechts van Duern en Cornelis Adriaen 
Leyten als schepenen in Princenhage.30 

Uit dit huwelijk, ged. te Princenhage: 

1. Maeyken Claes Lambrecht Claesz., ged. 7-11-1635, tr. Princenhage (schepenbank) 5-4-1664 
Nicolaes Claes Adriaen Claes Naelden. 

2. Anna, ged. 1-1-1640, overl. tussen 1645-1661. 
3. Claes, volgt VI. 

VI. Claes Claesz.Lambrechts, ged. Princenhage 13-3-1643 (postuum), over 1. tussen 1686-1690, tr. 
Princenhage (schepenbank) 18-2-1680 Elisabeth Gerit Claes Pebergh, geb. Princenhage, wsch. 
dr. van Gerit Claes Jacobs (Pebergh) en Peer ken Jan Adriaen Oonincx. 
Zij hertr. Princenhage (schepenbank) 17-9-1690 Jan Adriaensz. van Keessel, geb. Princenhage. 

Uit dit huwelijk, ged. te Princenhage: 

1. Pieternella Claes Lambrechts, ged. 15-6-1681, tr. Princenhage ( schepenbank) 3-4-1701 Hendrik 
Jan Bunsaers, geb. Princenhage, wsch. zn. van Jan Henrick Peter Bunsaers en Adriaentjen 
Adriaen Claes Lambrechts. 

2. Joanna, ged. 25-11-1682. 
3. Claes, volgt VII. 
4. Gertrudis, ged. 3-7-1687. 

VII. Claes Claesz. Lambregts, ged. Princenhage 4-1-1684, schepen van Princenhage (1733-1734)' ', 
wonend in Westril<, wsch. begr. Princenhage 5-4-1758, tr. (1) Princenhage (schepenbank) z1- 11-

1706 Maria Goris Dirven, wsch. ged. Princenhage 9-4-1684, overl. tussen 1722-1729, dr. van 
Gregorius Jan Goris Adriaen Dirven en Margriet Jan Adriaen Cornelis Lodders; tr. (2) Princen
hage (NG) 28-8-1729 Barbara Jan Vincenten, geb. Princenhage, begr. ald. 13-1-1780. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Princenhage: 

1. Elisabeth, ged. 12-9-1707. 
2. Goris, volgt VIII. 
3. Nicolaus, ged. 4-2-1711, overl. tussen 1711-1715. 
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4. Cornelia Nicolaas Lambregts, ged. 5-1-1713, begr. Princenhage 14-5-1765, tr. Princenhage 
(schepenbank) 23-10-1740 Adriaan Frans Nooren, ged. Princenhage 21-1-1705, begr. ald. 
3-12-1766, zn. van Franciscus Nooren en Geertrudis Eyckmans, en wedr. van Cornelia van 
Beeck. 

5. Nicolaus Lambregts, ged. 7-1-1715, overl. tussen 1715-1729. 
6. Joannes, ged. 12-4-1717, over 1. tussen 1717-1722. 
7. Adrianus, ged. 8-8-1719. 
8. Joannes, ged. 20-10-1722, overl. tussen 1722-1731. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Princenhage: 

9. Nicolaus, ged. 16-10-1729, overl. tussen 1729-1733. 

10. Joannes, ged. 10-4-1731. 
11. Nicolaus, ged. 30-12-1733, wonend in Westrik, wsch. begr. Princenhage 8-4-1768. 
12. Jenneken Nicolaas Lambregts, ged. 11-1-1737, over 1. Princenhage 20-1-1810. 
13. Cornelius, ged. 11-9-1741. 

VIII. Goris Claesz. Lambregts, ged. Princenhage 12-2-1709, begr. ald. 14-2-1773, tr. Princenhage 
(NG) 26-4-1739 Cornelia]oannis Meuwsen, ged. Princenhage 30-1-1708, begr. ald.10-11-1779, dr. 
van Joannes Meu wsen en Jacoba van IJ sel. 

Uit dit huwelijk, ged. te Princenhage: 

1. Adriaan, volgt IX. 
2. Jenneke Goris Lambregts, ged. 17-12-1742, wonend op het Moleneind, begr. Princenhage 20-

2-1784, tr. Princenhage (schepenbank) 22-2-1767 Frans Jacob Nooren, ged. Princenhage 
26-12-1737, landbouwer, overl. ald. 5-5-1815, zn. van Jacobus Franssen Nooren en Jacoba 
Cornelisse Leyten. Hij hertr. Princenhage (schepenbank) 12-12-1784 Cornelia Laurijs van 
Rooy, ged. Princenhage 24-2-1741, over 1. ald. 1-3-1814, dr. van Laurentius Peters van Roy en 
Dympna Peters Wouters. 

3. Cornelius, ged. 6-1-1748. 
4. Marinus Goris Lambregts, ged. 27-7-1750, overl. Princenhage 27-6-1827, tr. Princenhage 

(schepenbank, r.-k.) 20/22-2-1778 Anthonetta Smits, ged. Princenhage 30-3-1748, overl. 
ald. 25-9-1832, dr. van Adrianus Smidts en Joanna van Welt. Hieruit nageslacht. 

IX. Adriaan Goris Lambregts, ged. Princenhage 19-2-1740, wonend op de Beek, overl. Princen
hage 14-7-1818, tr. (1) Princenhage (schepenbank) 20-9-1767 Adriana Hendrik van Raack, ged. 
Princenhage 20-6-1741, begr. ald. 8-4-1774, dr. van Henricus van Raack en Elisabetha J oannis 
Lij ten, en wed. van Peter Antonisse Dirven; tr. (2) Princenhage (schepenbank, r.-k.) 23-11-1777 
Maria Domen, geb. Rijsbergen, begr. Princenhage 14-5-1782, wsch. dr. van Walterus Adriaens 
Ooms en J enneken Marynis Geers. 
Kinderen van Adriaan Lambregts werden begr. Princenhage 20-9-1780, 2-7-1782 en 26-8-1782. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Princenhage: 

1. JanLambregts, ged. 2-7-1768, wonend op de Beek, ongehuwd overl. Princenhage 17-4-1833. 
2. Peter, volgt X. 
3. Jacoba, ged. 10-1-1773. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Princenhage: 
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4. Marynus, ged. 2-2-1778. 
5. Cornelia Lambregts, ged. 26-1-1780, overl. Princenhage 21-3-1846, tr. Princenhage 3-2-1812 

Antonius (Antonie) van Dorst, ged. Princenhage 9-11-1776, landbouwer, overl. ald. 31-3-
1846, zn. van Joannes Peter van Dorst en Catharina Pauwelse. 

6. Georgius, ged. 22-4-1782. 

X. Peter Lambregts, ged. Princenhage 23-3-1771, landbouwer, wonend op de Beek, overl. ald. 
20-1-1829, tr. Princenhage 3-2-1812 Cornelia Bastiaanssen, ged. Princenhage 4-5-1778, overl. 
ald. 3-6-1818, dr. van Bastiaan Bastiaanssen en Adriana Hermens. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adriaan, volgt XI. 

XI. Adriaan Lambregts, geb. Princenhage 12-12-1812, landbouwer, wonend op de Beek, overl. 
Princenhage 13-9-1891, tr. Princenhage 25-8-1831 Emerentiana Dirven, ged. Princenhage 15-12-
1809, over 1. ald.13-3-1895, dr. van Joannes Dirven, landbouwer, en Digna de Vroom. 

Uit dit huwelijk, geb. te Princenhage: 

1. Petrus Lambregts, geb. 2-9-1832, landbouwer, ongehuwd over 1. Princenhage 31-1-1917. 
2. CorneliaLambregts, geb. 7-8-1834, overl. Princenhage 26-8-1834. 
3. Johannes Lambregts, geb. 25-8-1835, over 1. Princenhage 7-2-1838. 
4. Anna Cornelia Lambregts, geb. 21-9-1837, landbouwster, ongehuwd overl. Princenhage 27-

10-1859. 
5. DingenaLambregts, geb. 26-10-1839, overl. Princenhage 25-1-1848. 
6. Johannes, volgt XII. 
7. MariaLambregts, geb. 9-11-1844, ongehuwd overl. Princenhage 23-3-1933. 
8. Catharina Lambregts, geb. 9-4-1847, overl. Etten-Leur 3-12-1918, tr. Princenhage 22-1-1873 

Antonie Luijten, geb. Etten-Leur 6-6-1840, landbouwer, over 1. ald. 17-10-1907, zn. van Cor
nelis Luij ten, landbouwer, en Adriana van de Riet. 

9. Gregorius Lambregts, geb.13-1-1849, landbouwer, over 1. Etten-Leur 25-2-1900, tr. Etten-Leur 
13-1-1876 Maria CatharinaLuijten, geb. Etten-Leur 4-6-1849, overl. ald. 19-10-1897, dr. van 
Cornelis Luijten, landbouwer, en Adriana van de Riet. Hieruit nageslacht. 

10. DymphnaLambregts, geb. 8-4-1851, ongehuwd overl. Princenhage 20-9-1899. 
11. Emerentiana Lambregts, geb. 13-8-1856, overl. Princenhage 15-11-1936, tr. Princenhage 1-6-

1881 Lambertus van der Pas, geb. Princenhage 8-2-1858, landbouwer, over 1. ald. 28-11-1940, 
zn. van Jacobus van der Pas, landbouwer, en Anna Cornelia Tak. 

XII. Johannes Lambregts, geb. Princenhage 9-7-1842, landbouwer, over 1. Etten-Leur 15-11-1918, 
tr. (1) Etten-Leur 11-5-1870 ElisabethLuijten. geb. Etten-Leur 22-9-1842, over 1. ald. 6-12-1877, dr. 
van Cornelis Luijten, landbouwer, en Adriana van de Riet; tr. (2) Etten-Leur 21-8-1878 Dingena 
Bartels, geb. Etten-Leur 25-11-1849, overl. ald. 11-8-1916, dr. van Antonie Bartels, landbouwer, 
en Anna Catharina Oonincx. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Etten-Leur: 

1. Adriana Marijnta Lambregts, geb. 1-3-1871, overl. Etten-Leur 2-8-1964, tr. Etten-Leur 1-2-
1899 Hendrik Boot, geb. Rijsbergen 28-1-1860, landbouwer, overl. Etten-Leur 10-12-1913, 
zn. van Cornelis Boot, landbouwer, en Cornelia Verheijen. 

2. Adrianus Cornelis, volgt XIII. 
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3. Cornelis Josephus Lambregts, geb. 22-3-1873, overl. Etten-Leur 21-8-1873. 
4. Maria Cornelia Lambregts, geb. 30-12-1874, overl. Oudenbosch 15-9-1952, tr. Etten-Leur 

30-10-1902 Christiaan Marijnus Kuijstermans, geb. Oudenbosch 10-11-1868, landbouwer, 
over 1. ald. 5-3-1951, zn. van Christiaan Kuijstermans, landbouwer, en Maria Rommens. 

5. Cornelis Antonius Lambregts, geb. 14-4-1876, over 1. Etten-Leur 20-10-1876. 
6. Cornelis Antonius Lambregts, geb. 20-10-1877, landbouwer, ongehuwd overl. Etten-Leur 28-

2-1955. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Etten-Leur: 

7. Elisabeth Cornelia Lambregts, geb. 23-5-1879, overl. Oudenbosch 5-2-1937, tr. Oudenbosch 
5-5-1909 Cornelis Godefridus van de Lindeloof, geb. Oudenbosch 2-5-1872, landbouwer, 
overl. ald. 9-12-1953, zn. van Cornelis van de Lindeloof, landbouwer, en Paschasia Buijs. 

8. Anna Cornelia Lambregts, geb. 29-7-1880, overl. ald. 19-9-1960, tr. Etten-Leur 29-4-1909 
Adriaan Otjens, geb. Etten-Leur 17-8-1877, landbouwer, overl. ald. 30-5-1961, zn. van Adri
aan Otjens, landbouwer, en Joanna Dielemans. 

9. Antonius Lambregts, geb. 8-10-1881, landbouwer, overl. Rucphen 10-1-1965, tr. Etten-Leur 
19-5-1917 MartijnaBrouwers, geb. Etten-Leur 25-6-1888, over 1. ald.14-6-1960, dr. van Mar
tinus Brouwers en Anna Cornelia van Oorschot. Hieruit nageslacht. 

10. EmerentianaJosephinaLambregts, geb. 9-3-1883, overl. Rucphen 26-3-1968, tr. Etten-Leur 20-
6-1912 Petrus Mulders, geb. Rucphen en Sprundel 11-11-1885, landbouwer, overl. Ouden
bosch 22-9-1971, zn. van Johannes Baptist Mulders, landbouwer, en Johanna Hennekam. 

11. Johanna Lambregts, geb. 19-4-1884, overl. Roosendaal 2-4-1937, tr. (1) Etten-Leur 9-11-1905 
Jacobus Mulders, geb. Rucphen en Sprundel 4-5-1878, landbouwer, overl. Roosendaal 
15-6-1920, zn. van Johannes Baptist Mulders, landbouwer, en Johanna Hennekam; tr. (2) 
Roosendaal 27-1-1925 Cornelis van Dongen, geb. Roosendaal 9-1-1869, landbouwer, overl. 
ald. 18-12-1930, zn. van Cornelis van Dongen, arbeider, en Johanna Mens, en wedr. van 
Cornelia van Hees. 

12. Petrus Lambregts, geb. 26-8-1885, landbouwer, overl. Etten-Leur 29-9-1968, tr. Etten-Leur 
8-1-1920 Anna Cornelia Boot, geb. Etten-Leur 3-12-1889, over 1. ald. 7-11-1955, dr. van Adria
nus Cornelius Boot, landbouwer, en Adriana Bouwens. Hieruit nageslacht. 

13. DimphenaLambregts, geb. 28-10-1886, over 1. Etten-Leur 1-2-1888. 
14. CatharinaLambregts, geb.1-6-1889, overl. Etten-Leur 29-5-1959, tr. Etten-Leur 22-5-1919Jo

hannes Gerardus van de Riet, geb. Etten-Leur 5-1-1888, landbouwer, overl. ald. 24-4-1965, 
zn. van Adriaan van de Riet, landbouwer, en Willemijna Coevoets. 

15. Johannes Lambregts, geb. 1-3-1891, landbouwer, overl. Etten-Leur 18-11-1959, tr. Etten-Leur 
8-2-1923 Adriana Aarts, geb. Etten-Leur 25-7-1897, over 1. Nijmegen 28-2-1957, dr. van Jo
annes Aarts, arbeider, en Maria van den Broek. Hieruit nageslacht. 

XIII. Adrianus Cornelis Lambregts, geb. Etten-Leur 26-2-1872, landbouwer, over 1. ald. 31-1-1957, 
tr. (1) Etten-Leur 22-10-1903 Petronella Maria van der Sanden, geb. Etten-Leur 15-2-1873, over 1. 

ald.14-9-1916, dr. van Petrus van der Sanden en Catharina Oonincx; tr. (2) Etten-Leur 24-4-1918 
Maria Johanna Dielemans, geb. Rucphen en Sprundel 6-7-1879, overl. Etten-Leur 14-12-1953, 
dr. van Franciscus Dielemans, landbouwer, en Willemijna van Steen. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Etten-Leur: 

1. Petrus Johannes Lambregts, geb. 8-4-1906, over 1. Etten-Leur 17-2-1930. 
2. Johannes Cornelis Lambregts, geb. 29-1-1912, overl. Etten-Leur 28-12-1912. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Etten-Leur: 
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3. Johannes Franciscus Petrus, volgt XIV. 
4. Wilhelmina Petronella Jacoba Lambregts, geb. 12-11-1921, tr. Etten-Leur 21-6-1949 Josephus 

Jacobus Lambertus Verbaten, geb. Princenhage 8-7-1916, landbouwer, over!. Bergen op 
Zoom 6-8-1995, zn. van Petrus Jacobus Ver baten en Anna Cornelia van der Pas. 

XIV. Johannes Franciscus Petrus Lambregts, geb. Etten-Leur 5-10-1919, landbouwer, veehouder, 
overl. ald. 27-6-1989, tr. Etten-Leur 7-1-1947 Dymphena Elisabeth Leijten, geb. Terheijden 30-

12-1917, overl. Etten-Leur 27-8-1997, dr. van Antonius Leijten, landbouwer, en Cornelia Segers. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adrianus Antonius MariaLambregts, geb. Etten-Leur 7-11-1947, landbouwer, tr. Oudenbosch 
25-9-1979 Lamberdina Antonia Cornelia Maria van Poppel, geb. Etten-Leur 12-7-1954, 

tuinarchitecte, dr. van Adrianus van Poppel en Petronella Hagens. 
Uit dit huwelijk, geb. te Breda: 
a.Antonius]ohannes Cornelis MariaLambregts, geb.14-5-1989. 
b. Petronella Johanna Helena MariaLambregts, geb. 25-5-1994. 

2. Antonius Adrianus Maria Lambregts, geb. Etten-Leur 3-2-1949, manager Volkshuisvesting, 
tr. Rotterdam 14-9-1992 Maria Anna Theresia Zimmerman, geb. Rotterdam 29-7-1957, 

kunstenares, dr. van Antonius Johannes Gerardus Zimmerman en Anna Maria Smits. 
Uit dit huwelijk, geb. te Rotterdam: 
a. Timo Roma Lambregts, geb. 27-1-1993. 
b.LisaSoniaLambregts, geb. 1-4-1996. 
c. Rhea Yasmin, geb.1-4-1996. 

3. Rumoldus Johannes Adrianus Lambregts, geb. Etten-Leur 19-9-1950, grondwerker, tr. Oud 
en Nieuw Gastel 16-8-1974 Anna Cornelia Johanna Maria Scheepers, geb. Oud en Nieuw 
Gastel 12-12-1950, gezinsverzorgster, dr. van Wilhelmus Jacobus Adrianus Scheepers en 
Elisabeth Maria Dingemans. 
Uit dit huwelijk, geb. te Roosendaal: 
a.Jan WillemRumoldLambregts, geb. 15-5-1977. 
b. Adrianus Wilhelmus Franciscus Lambregts, geb. 7-7-1979. 
c. FrederikAdrianus Cornelis Lambregts, geb. 28-4-1981. 

4. Maria Cornelia Johanna Lambregts, geb. Etten-Leur 19-9-1950, personeelsconsulente, tr. (1) 

Etten-Leur 10-11-1971 Cornelis Theodorus Maria Maas, geb. Etten-Leur 6-8-1946, journa
list; tr. ( 2) Breda 25-4-1991 Petrus Joannes Keesom, geb. Rotterdam 16-1-1932, fotograaf, zn. 
van Willem Antonius Keesom en Christina Maria de Jong. 

5. Cornelia Wilhelmina Maria Lambregts, geb. Etten-Leur 15-11-1953, doktersassistente, tr. Et
ten-Leur 22-8-1973JacobusAdrianus Maria van Loenhout, geb. Wouw 18-11-1950, hovenier, 
zn. van Cornelis Johannes van Loenhout en Johanna Maria van Tilburg. 

6. Johannes Adrianus Maria Lambregts, geb. Breda 14-12-1955, verpleegkundige/adviseur, part
ner (geregistreerd Amsterdam 11-2-2000) van Frank Oscar van Veen, geb. Rotterdam 6-5-
1960, beleggingsadviseur, zn. van Nijsbert van Veen enJaantje Timmers. 

Noten 
Vestprotocollen van Princenhage (vest= het vastleggen van onroerend goed). 

1. Stadsarchief Breda, archief schepenbank 6. Ibidem, nr. 715, fol.105. 
Breda, nr. 710, fol. 183vso. 7. Ibidem, nr. 715, fol.175. 

2. Ibidem, nr. 711, fol. 126vso. 8. Ibidem, nr. 715, fol. 253. 
3. Ibidem, nr. 711, fol. 158-158vso. 9. Ibidem, nr. 715, fol. 156. 
4. Ibidem, nr. 711, fol. 158vso-159. 10. Ibidem, nr. 715, fol. 16vso-17. 
5. Ibidem, nr. 715, fol. 86-86vso. 11. Ibidem, nr. 715, fol. 17. 
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12. Ibidem, nr. 715, fol. 122. 25. Stadsarchief Breda, archief schepenbank 
13. Ibidem, nr. 716, fol. 92. Breda, nr. 718, fol. 150-15ovso. 
14. Ibidem, nr. 716, fol. 92-92vso. 26. Ibidem, nr. 718, fol. 18ovso-181. 
15. Ibidem, nr. 715, fol. 156. 27. Ibidem, nr. 718, fol. 182vso-183. 
16. Ibidem, nr. 718, fol. 18ovso-181. 28. Ibidem, nr. 719, fol. 9-9vso. 
17. Ibidem, nr. 718, fol. 150-15ovso. 29. Stadsarchief Breda, archief schepenbank 
18. Ibidem, nr. 718, fol. 15ovso-151. Breda, nr. 504, fol. 127 (vestprotocollen van 
19. Ibidem, nr. 718, fol.151-151vso. Breda). 
20. Ibidem, nr. 719, fol. 9-9vso. St.Jansdag is 24 30. Stadsarchief Breda, archief schepenbank 

juni. Princenhage, nr. 68/31 (voogdijrekeningen 
21, Ibidem, nr. 719, fol. 9vso-10. van Princenhage). 
22, Ibidem, nr. 718, fol. 219vso-220. 31, Stadsarchief Breda, archief dorpsbestuur 
23. Ibidem, nr. 718, fol. 220. Princenhage (benoemingsakten van schepe-
24. Maria, gedoopt Princenhage 13-9-1609, doch- nen van Princenhage), nr. 542. 

ter van Cornelius Nicolai Lamberti. De naam 
van de moeder is niet vermeld, DTB 140, fol. 
10 vso. 

rubriek wegwys 
Is moeder altijd wel zo zeker 

DOOR G.H. PAETZEL-VEENSTRA 

In Gens Nostra jaargang 61, pagina 560, 
schreef de heer B. van Dooren over De fabel 
van tien procent, het biologische vaderschap 
dat lang niet altijd vaststaat. Dat bracht me 
op een voorval in onze familiegeschiedenis. 

Toen mijn moeder alle personen op de oude 
familiefoto had opgenoemd, bleef een meisje 
over. Op mijn vraag wie dat was, gaf mijn 
moeder heel gegeneerd antwoord: dat is 
Kree, het kind van tante Anne. Haar opa had 
er zoveel verdriet van gehad. Hij werd ook 
vaak geplaagd door zijn collega's, ze stopten 
dan bijvoorbeeld een kinderschoentje in zijn 
jaszak. Voor hedendaagse mensen is zoiets 
geen schande meer en Kree hoorde in elk ge
val in de genealogie opgenomen te worden. 

686 

Dus werd haar geboorteakte gezocht en die 
leverde een verrassing: Everdina Lucretia, 

geboren Oude Pekela 29 juli 1893, dochter 
van Harm Stoker en Maria Witt. Ze was inge
schreven als kind van haar grootouders. Ter
wijl het dorp wist hoe de vork in de steel zat. 
Haar oma was op dat moment 44 jaar. 

Een bevriende genealoog, met wie ik hier
over sprak, bleek een soortgelijk geval in de 
familie te hebben. Ik vraag me nu af hoe vaak 
zoiets voorkwam. En hoe betrouwbaar zou 
de Burgerlijke Stand dan eigenlijk zijn? Het 
is niet de enige malversatie die ik vond. Met 
een akte van bekendheid kun je ook heel leu
ke dingen doen en de geschiedenis een beetje 
naar je hand zetten. 

Gens Nostra 61 (2006) 



Uitdagingen rond Zwolle 
de kwartieren van Jan na Jans, voorouder van veel Sallanders 

deel 1: Dalfsen 
DooRB. VANDOOREN 

Inleiding 
"Als u in deze buurt tot 1775 terug komt, mag u uw handen dichtknijpen." Met deze ontnuch
terende mededeling werd mijn eerste bezoek aan het Zwolse gemeentearchief, ongeveer 15 

jaar geleden, opgevrolijkt. Toen ik enige tijd daarna]anna]ans uit Berkum (Zwollerkerspel) 
als nieuwe voorouder ontdekte, dacht ik: "nu heb ik dus een probleem". Zo belanddeJanna 
voorlopig op de plank. 
In de jaren daarna liep ik wel eens een cursus en daar leerde ik dat je iets nooit als een pro
bleem moet bekijken. Nee, iets is een uitdaging! Zodoende pakte ikJanna weer bij de kop. Dat 
zal begin deze eeuw zijn geweest. Waar deze "uitdagingen rond Zwolle" toe leidden, wordt 
hierna beschreven. Janna kreeg vijftien kinderen van wie er tien een huwelijk aangingen. Zij 
zal daarom in veel Sallandse kwartierstaten als voorouder kunnen voorkomen. Maar velen 
zullen ook van haar ooms, tantes, oudooms en oudtantes kunnen afstammen. 

Janna]ans trouwde op 19 juni 1774 in Wijhe met Jan Rietberg. Bij dit huwelijk werd vermeld 
dat zij op de Dute woonde, een boerderij in Herxen onder Wijhe, maar afkomstig was van 
Berkum. Janna's voorouders, zo bleek al snel, woonden niet alleen te Berkum, maar ook in 
het aangrenzende Emmen, een buurtschap onder Dalfsen. Behalve de archieven van Zwoller
kerspel moesten dus ook die van Dalfsen worden doorgenomen, een tijdrovende klus. In een 
vorig artikel over de Veerman van Haerst' (zie ook de correctie aan het eind van dit artikel) is 
al ingegaan op de specifieke omstandigheden waaronder het onderzoek in deze streek moest 
plaatsvinden. Hierna wordt vooral aandacht besteed aan de voorouders uit Dalfsen. De voor
ouders uit Zwollerkerspel en de kwartierstaat komen in een volgend artikel aan bod. 

J anna' s voorouders uit Dalfsen 
De connectie met Dalfsen liep viaJanna's moeder Margjen]ans. Zij was dochter van]anLamberts 
en Lutgert Henricks. De moeder van Jan Lamberts,Jennichjen Everts, kwam uit Westenholte, maar 
haar vader kwam uit Emmen. Dat gold ook voor Lutgert Henricks: zij werd in 1698 gedoopt in 
Dalfsen, haar ouders woonden in Emmen. Aan het onderzoek naar de voorouders van zowel 
Jennichje als Lutgert zijn de hiernavolgende paragrafen gewijd. 

Zwolle: 

Lambert 
Jans(12) er. 

Jan Lamberts (6) 

Dalfsen: 

Jennichjen 
Everts (13) 

er. 

MargjenJans (3) 

1 
JannaJans (pro band) 

Dalfsen: 

Henrick 
Jans (14) er. 

Dalfsen: 

Hendrine 
Willems (15) 

Lutgert Henricks (7) 

Schema 1. Overzicht voorouders J anna Jans met kwartiernummers en verwijzing naar de plaats van herkomst 
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Jennichjen Everts (kwartier 13) en het leengoed. 
In genealogisch opzicht wasJennichjen Everts een voorbeeldig voorouder. Ze liet veel sporen na 
en had voldoende kinderen om uit de vernoemingen te kunnen afleiden wie haar ouders ge
weest zouden kunnen zijn. Ze trouwde in 1694 en kreeg haar laatste kind in 1713. Daaruit kon 
een geboortejaar worden berekend rond 1670. In het kaartsysteem op de Zwolse archieven2 

waren rond dat jaar maar vier Jennichjes te vinden, van wie er één dadelijk afviel. Van de an
dere kwam op grond van de vernoemingen de dochter van Evert Berents en Willemtje Wychers in 
aanmerking. Verder onderzoek maakte al snel duidelijk dat dit juist was. Verrassend was dat 
Jennichjen met haar tweede en derde echtgenoot voorkwam in de Essense leenregisters. Ze 
werd beleend met de helft van een stuk land, genaamd de Noest, uit het erve Naminck onder 
Berkum. Dat land was gekomen van haar vader, die er op zijn beurt mee was beleend als erfge
naam van zijn vader Berent Jansen na de dood van zijn oudoomHenrickEverts. Dit erve Naminck 
werd in de loop der jaren in steeds kleinere stukjes in leen uitgegeven aan verschillende leen
mannen. Het was al vaker gebleken dat leenmannen onderling verwant waren. Verheugend 
was daarom de vondst van een HenrickEverts die in 1639 met een stuk land uit erve Naminck 
werd beleend na het overlijden van zijn moeder Aeltje, huisvrouw van HermanAelberts. In het 
rechterlijk archief van Zwollerkerspel werd deze Aeltje teruggevonden als Alydt Alberts, we
duwe van Evert Lubberts.3 Zij bleek ook een zoon Jan te hebben, die dan wel de vader zou zijn 
van Berent Jansen, de vader van Evert Berents, nietwaar? Maar er klopte iets niet. Na de dood van 
deze HenrickEverts werd namelijk diens dochter Evertien beleend. En waarom zou een neef (i.c. 
EvertBerents) leengoed erven wanneer er een dochter was die al beleend werd? Daarbij werd Jan 
Everts nergens meer aangetroffen, zeker niet als vader van een Berent Jansen. Aangezien Evert 
Berents in 1667 trouwde, zou hij omstreeks 1640-1645 geboren kunnen zijn. Zijn vader Berent 
Jans zou dan omstreeks 1615-1620 geboren kunnen zijn, terwijl diens veronderstelde vader Jan 
Everts in 1610 nog minderjarig was. Het zou allemaal kunnen, maar de geboortes volgden dan 
wel erg snel op elkaar. 

Het rechterlijk archief van Dalfsen werd nu doorgenomen om na te gaan of hierin iets te 
vinden was. Nu is dit voor genealogen een schraal archief. De gegevens die werden gevonden, 
vormen dan ook geen hard bewijs voor afstamming, maar zijn wel een behoorlijk sterke aan
wijzing. Allereerst werd enige malen een Berent Jansen in Emmen gevonden, de buurtschap 
waaruit Evert Berents afkomstig was. Hij was gehuwd met Hendrickje Lamberts. In 1638 werd dit 
jonge echtpaar genoemd als schoonzoon en dochter van Lambert Everts enJennichjen Henricks, 
die hun goederen aan hen overdroegen in ruil voor geld en levensonderhoud. 4 En er werd een 
testament gevonden van de ons al bekende oudoomHenrickEverts, die woonde in de Hoeve on-

EvertN.N EvertLubberts tr. AlydtAlberts tr. (2) Herman Alberts 

Henrick Everts (Emmen) 
tr. 

Egbertien Dercl,s 

LambertEverts tr.Jennichjen Henricks 
1 

Berent Jansen er. Henrickjen Lamberts 

1 
Evert Berents tr. Willemtje Wychers 

1 
Jennichjen Everts 

1 

Hen riek Everts (Berkum) 
1 

Evertien Henricks 

tr. (1) Jan Henricks 

tr. (2) Berent Rutgers 

Schema 2 . Overzicht samenhangvooroudersJennichjenEverts (kwartier 31) en 
HenrickEverts te Emmen en te Berkum 
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der Emmen en was gehuwd met Egbertien Dercks. 5 In dit testament wordt gezegd dat zij geen 
kinderen hadden (dus waren er inderdaad twee Hendrieken Everts die land in erve Naminck 
hadden: één in Dalfsen en één in Zwollerkerspel). Henrick schonk als prelegaat aan zijn erf
genamen het land genaamd de Noest, liggend bij de Hoeve langs de Vecht, Essens leengoed 
zijnde. Er kan nu met redelijke zekerheid worden gesteld datHendrickEverts een broer was van 
Lambert Everts en dat na Hendricks dood de leengoederen op ondermeer de zoon van zijn nicht 
HendrickjeLamberts en haar man Berent Jansen vererfden. 

Hendrine Willems (kwartier 15), de moeder van Lutgert Henricks 
Hendrine Willems trouwde in 1691 in Dalfsen met Henrick]ans als j.d. uit de Marshoek. Omdat 
de doop- en trouwboeken van Dalfsen pas in 1679 beginnen, was haar doop niet te vinden. 
Daarom werd geprobeerd haar in het rechterlijk archief op te sporen met haar familie. Helaas 
vonden we haar nergens vermeld. Wel vonden we een paar personen die misschien haar vader 
of ouders zouden kunnen zijn. Er bleek enige malen sprake van een Willem Jansen in Emmen 
en een Willem in de Marshoek. Het was niet meteen duidelijk of dit dezelfde persoon was. Willem 
Everts, die in 1665 te Zwolle in ondertrouw ging met Lutgert Lamberts uit de Hoeve, leek niet in 
aanmerking te komen als vader van Hendrine, hoewel Hendrine een dochter Lutgert en een 
zoon Lambert had. Deze Lutgert leek eerder in verband te moeten worden gebracht met Hen
drine' s man Hen riek Jans, die ook uit de Hoeve kwam. 

In eerste instantie schoten we dus met het rechterlijk archief niets op. Daarna bleek echter 
hoe belangrijk het is om elk detail te noteren en te gebruiken. In 1728 hadden namelijk Lam
bert Hendriks van der Beeke en Geesien Pikkers het erf 't Knoppers in Emmen gekocht.6 Dit goed 
bleek Lambert ook in zijn testament te noemen, naast Lubbert Hillebrantsland/ dat we in het 
rechterlijk archief voor 1700 niet konden traceren. Deze Lambert nu was de zoon van Hendrine 
Willems en broer van voorouder Lutgert. Bij het opnieuw doornemen van oude aantekeningen 
uit het rechterlijk archief van Dalfsen viel het opeens op dat in 1667 ene Willem Jansen en Hen
rikien Willems van Geert]aspers twee morgen hooiland min een kwart kochten, genaamd Knop
persland, gelegen in Emmen.8 Hier hadden we een echtpaar te pakken dat we onder de loep 
moesten nemen. Uit oude aantekeningen van Zwollerkerspel bleek al snel dat ook daar een 
Willem Jansen werd genoemd, "vulgo Willem in de Marshoek". Daarmee leek aangetoond dat 
déze Willem was getrouwd met Henrikien Willems. Potentiële dochter Hendrine noemde haar 
tweede dochter Henrikien, dus qua vernoeming klopte alles prima. Maar een stevig bewijs 
voor ouderschap was het nog niet. 

In de lidmatenregisters van de gereformeerde kerk van Dalfsen, die ook beginnen in 1679, 

werd nu gezocht naar Willem Jansen en Henrickien Willems. De lidmaten staan er per buurt
schap geregistreerd en gedurende een aantal jaren zijn de nieuwe lidmaten ingevoegd per 
"woonverband". Allereerst vonden we een Willem Jansen met huisvrouw Fennigien]ansen. Uit 
het rechterlijk archief bleek dat de vader van deze Willem Jannes heette en dat hij vaker voor
kwam als Wülem]annissen. 9 Verder vonden we als lidmaten Willem Jansen in de Marshoek met 
zijn vrouw Henrickien Willems en als latere toevoegingen Fennigien, Derck en Jasper Henricks en 
Marrigien Willems. Bij Derck stond "filius" (zoon) in de Marshoek en een attestatie in 1690 naar 
Raalte. In de trouwboeken vonden we van alle vier een huwelijksinschrijving. Bij Derck stond 
dat deze de nagelaten zoon was van Hendrick Dercks. Nu konden we de hypothese opstellen 
dat Henrikien Willems eerst was gehuwd met HendrickDercks en daarna met Willem Jansen. Het 
echtpaar Hendrick-Henrikien vonden we inderdaad terug in het rechterlijk archief, evenals 
een Hendrick Dercks met een Fennichien]ansen. Nu heette één van de dochters uit de Marshoek 
Fennichien Hendricks. Zij zou de dochter kunnen zijn uit Hendrick Dercks' tweede huwelijk en 
vernoemd naar diens eerste vrouw. 
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Analyse van enige vondsten uit het rechterlijk archiefleverde het volgende op: 
1. in 164 3 kochten Hen riek Dercksen en Fennichien Jansen circa acht morgen, genaamd Noord

broekskam p, oost belend Vilsteren.10 

2. in 1656 bleek Fennichien ziek en maakte met haar man een testament. Daarin werd vast
gelegd dat de langstlevende aan de erfgenamen van de kortstlevende 100 rijksdaalders 
moest uitkeren. 11 Blijkbaar had het echtpaar geen kinderen. 

3. in 1662 verkochten Hendrick Dercksen en Hendrickien Willemsen 40 ggln jaarlijkse rente uit 
vier morgen land op het Noortbroek, gemeen liggend met LuijchienJans in acht morgen, 
oost de juffr. Vilsteren, en uit twee morgen op de achterste weide, te lossen met 1000 ggln." 
Het gaat hier om hetzelfde stuk land als in 1643 gekocht door Henrick en Fennichien. 
Mogelijk was Luijchien haar erfgenaam en afgegoed met de helft van het land in plaats 
van de 100 rijksdaalders. 

Hiermee hadden we Henrickien Willems intussen goed in beeld, maar het bewijs dat zij en 
haar tweede man ook inderdaad de ouders van "onze" Hendrine waren, was er nog steeds 
niet. 

Om het net rond haar te kunnen sluiten, werd gezocht naar de kinderen van haar vermoe
delijke (half)broers en -zusters. Het bleek al snel dat Fennigien en Derck allebei een dochter 
Hendrine hadden, respectievelijk gedoopt te Zwolle (19 september 1686 en 25 januari 1701) 

en Raalte (12 februari 1693), en Jasper mogelijk ook. Hij laat twee dochters dopen met de 
naam Hendrickien (Dalfsen 5 september 1686 en 6 december 1696), maar vanaf 1710 is er een 
HendrineJaspers te Dalfsen die kinderen laat dopen. '3 De naam Hendrine, veel zeldzamer dan 
bijvoorbeeld Hendrikien, komt voor 1720 maar weinig voor onder de namen van moeders die 
kinderen in Dalfsen laten dopen. Naast Hendrine Willems en Hendrine Jaspers vinden we nog 
slechts een HendrineJans. Naar wie de Hendrines vernoemd zijn, is niet te vinden. Mogelijk 
was er een dochter vanHendrickDercks en Henrickien Willems, die jong overleed. Willem Jansen en 
Henrickien Willems noemden vervolgens hun jongere dochter naar deze Hendrine en de broers 
en zusters van de overleden Hendrine vernoemden een dochter naar haar. Ook deze gegevens 
vormden geen bewijs, maar het net begon zich wel meer te sluiten. Bij het nagaan van de do
pen in Dalfsen bleek vervolgens dat de naam Hendrine pas vanaf 1697 onder de dopelingen 
voorkomt. Tot 1707 werden er slechts acht Hendrine's gedoopt. Eén daarvan viel nog op: zij 
was de dochter van Jan Hendriks en Margien Willems in Emmen. Uit de lidmatenregisters was 
al gebleken dat een Margien Willems tot het gezin van Willem Jansen en Henrickien Willems be
hoorde. Die was echter in 1687 getrouwd metDerckHenricks Snelle, niet metJanHenriks. Nu was 
het laatste kind van Derck Snelle in 1697 gedoopt als Derkien, dus mogelijk vernoemd naar de 
vader. Deze zou dan zijn overleden, Margien was dan hertrouwd en zij werd ouder van de zo
veelste Hendrine in de familie. Helaas waren de trouwinschrijvingen uit Dalfsen vanaf 1697 

tot 17 41 niet bewaard. 
Intussen waren ook de marke-archieven van Emmen bekeken. En daarin werden evenmin 

bewijzen gevonden, maar wel weer extra aanwijzingen. Rond 1685 was een lijst opgemaakt 
,net een scha tting voor de ve rponding, een soort belasting ... Op die lijst vonden we het an

dere land terug dat in Lambert Hendriks' testament voorkwam, het "Lubbert Hillebrants". Als 
gebruiker ervan werd genoemd Willem in de Marshoek. Het bleek dus dat de twee goederen die 
Lambert in zijn testament noemde, het Knoppersgoed en het Lubbert Hillebrantsland, al
lebei 70 jaar daarvoor in verband konden worden gebracht met Willem in de Marshoek. In het 
verpondingsregister dat omstreeks 1700 werd opgesteld, 15 werd als gebruiker van het Lubbert 
Hillebrants Jan Henricks Koldenhoven genoemd. Zou dat de Jan Henricks van Margien Willems 
zijn? We vonden Koldenhoven wel in de doopboeken van Dalfsen, maar niet met Margien. 
Hij liet vanaf 1701 kinderen dopen uit een huwelijk met Hendrickien Dercks. Zou het nu kun-
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nen zijn dat de weduwe van Derck Snelle was hertrouwd met Jan Koldenhoven, die vervolgens al 
weer snel weduwnaar was geworden en hertrouwd met Hendrickien Dercks? Het co hier voor het 
zoutgeld van 1701 leverde een belangrijke aanwijzing op.'6 Hierin werd genoemd]anHenricks 
in de Mershoek "tevoren Derk Snellen". Daarmee leek wel duidelijk dat Margien Willems inder
daad met een]anHenricks was hertrouwd. Maar was het inderdaadJanHenricks Koldenhoven? De 
oplossing voor deze vraag werd uiteindelijk gevonden in Zwolle. Daar trouwde op 24 januari 
1699 Jan Henrix Koldenhove met Marchie Willems ( die overigens j .d. werd genoemd!!) én trouwde 
op 10 september 1700 een] an Hendricks, weduwnaar, met Hendrickien Dercks. 

In het rechterlijk archief van Dalfsen noch van Zwollerkerspel waren erfdelingen te vinden. 
Blijkbaar gebeurde dat steeds ondershands. Dat in 1685 Willem in de Mershoek het Lubbert Hil
lebrants pachtte en rond 1700 Jan Koldenhoven, die gehuwd was geweest met dochter Margien 
Willems, was intussen verklaarbaar. Maar de cohieren vertelden meer. Bij de verponding van 
circa 1700 werd Hendrik in de Hoeve, vader van Lutgert Hendriks en man van Hendrine Willems, 
genoemd als eigenaar en gebruiker van de Dorencamp en als gebruiker van een achtste deel 
van Knoppertland en van land uit de Beke. Uit het overzicht van 1685 bleek dat de Dorencamp 
toen gebruikt werd door Willem in de Mershoek. '7 

Daarmee was het aantal aanwijzingen intussen zo groot dat het verantwoord is om aan te 
nemen dat Willem in de Marshoek en Henrikien Willems de ouders van Hendrine Willems zijn. 

Fennichien Jansen rr. Henrick Dercks tr. Henrickien Willems tr. Willem Jansen in de Marshoek 

Derck Fennechien Jasper Hendrine Marrighen 
tr. rr. rr. rr. tr. (1) 

Anneken Barrel Jans Albertien Henrick Derck Henricks Snelle 
Mentinck van Rechteren Jacobs Jansen rr. (2) 

1 1 ~ ~ 
Jan Henricks Coldenhove 

1 Hendrine Hendrine Hendrine (?) Lurgert (1698) 
(1693) (1686, 1701) ( 1686/1696) Henrickien (1701) HendrineJans (1700) 

Lambert(1703) 

Schema 3. De Hendrine' sin de familie 

Willem Jansen en Hendrikien Willems (kwartieren 30/31) 

De ouders van Hendrine Willems moeten voor 1640 geboren zijn. Uit die tijd zijn geen kerke
lijke registers van Dalfsen bewaard gebleven. Daar ook de erfuitingen zelden zijn overgele
verd en erfdelingen weinig zijn aangetroffen, zal men geluk moeten hebben om Hendrine's 
grootouders te kunnen vinden, bijvoorbeeld door een testament of boedeloverdracht (zoals 
bij Berent Jansen en Hendrickje Lamberts). Bij Willem Jansen en Hendrikien Willems bleken we geen 
geluk te hebben. Van Willem werd wel gevonden dat hij in 1687 erfgenaam was van Merghjen 
Engberts. 18 Hij kocht toen van Rutger Everts en Aeltje Berents in die hoedanigheid de helft van een 
katerstede in Herfte, waarvan hem de andere helft bij magescheid al was toegevallen. Dat ma
gescheid bleek niet te vinden, noch in Zwolle, noch in Dalfsen. We vonden slechts de koop van 
de katerstede in 1650 door Rotger Everts en Marregien Engelberts te Emmen,'9 waarmee duidelijk 
werd dat deze Rotger als weduwnaar van zijn eerste vrouw de helft van deze katerstede had 
geërfd. Hoe Willem verwant was met Marregien, werd niet ontdekt. 
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Henrick]ansen (kwartier 14) en Lutgert Lamberts (kwartier 29?) 

De combinatie van de voornaam Hendrik en het patroniem Jansen is één van de meest voor
komende in deze streek. In de rechterlijke archieven van Dalfsen bleek er geen Henrick]ansen 
zodanig voor te komen dat hij herkenbaar was als "onze" Henrick. Deze trouwde in 1691 als 
j .m. in de Hoeve. Die woonplek bood een mogelijkheid voor verder onderzoek. 

In de lidmatenregisters van Dalfsen werd onder Emmen in 1679 als lidmaat gevonden Lut
gert in de Hoeve. In 1684 was onder haar naam toegevoegd Henrick]ansen, j.m. in de Hoeve. Aan
gezien de inschrijvingen per "woonverband" plaatsvonden, en Henrick een dochter Lutgert 
had, leek het niet onwaarschijnlijk dat deze Lutgert de moeder was van Hendrik. 

Nu werd gevonden dat op 19 september 1665 te Zwolle een Lutgertjen Lamberts in de Hoeve te 
Dalfsen trouwde met WillemEverts. Aangezien Hendrik naast een dochter Lutgert ook een zoon 
Lambert had, leek dit huwelijk een schot in de roos. Lutgert hertrouwde op 23 januari 1674 te 
Zwolle als weduwe van WillemEverts en wonend te Emmen metHendrickDercks,j.m. te Ittersum. 
Bij de huwelijksinschrijving stond dat Lutgert erfuiting moest doen, uiteraard in Dalfsen, 
maar die werd daar niet in de stukken aangetroffen. De huwelijksinschrijving uit 1665 bleek 
een notitie achter in het Zwolse huwelijksregister te zijn. Hier werd bijgehouden welke huwe
lijken er waren voltrokken op attestatie van elders, waarbij er geen ondertrouw te Zwolle was 
geweest. Uit de huwelijksinschrijving werd dan ook niet duidelijk ofLutgert bij haar huwelijk 
met WillemEverts weduwe was en of ze toen ook al erfuiting moest doen. Ook in het rechterlijk 
archief van Dalfsen werd niets gevonden over haar en de eventuele vader vanHenrick]ansen. 

Gezien de vernoemingen Lutgert (een wat zeldzamer naam) en Lambert en het feit dat Lut
gert in de Hoeve en Henrick]ansen in het lidmatenregister bij elkaar worden genoemd, lijkt het 
waarschijnlijk dat zij moeder en zoon zijn. Onomstotelijk bewezen is dit echter niet. 

Oudere gegevens die betrekking hadden op de Hoeve werden nu verzameld. Het bleek dat 
dé Hoeve niet bestond. Er was sprake van de Reedenhoeve, die zo werd genoemd omdat in 
1602Adriaen vanReede daarvan eigenaar was. Maar in 1602 was er ook al sprake van een]ohan in 
de Hoeve naast Reedes Hove. ' 0 En rond 1685 is er sprake van de Reedenhoeve naast de Ander
halve Hoeve. In 1704 werd de Agterste Hoeve genoemd, waarinJan Olstman een deel pachtte.'1 

Mogelijk was dit de Anderhalve Hoeve waarvan in 1685 Olstman een deel bleek te gebruiken. 
In 1702 werd een Middelijke Hoeve in Emmen vermeld, waarin Berent Teunissen en Hermen Lef 
fers delen pachtten." Omdat hierbij de heer van Dotecem werd genoemd, die eigenaar was van 
de Reedenhoeve, 23 is dit mogelijk de Reedenhoeve. 

In de verponding van circa 1700 worden naast elkaar genoemd Claes Gervers op de Ree
denhoeve (de tweede man van voorouder Jennigje Everts, kwartier 13) en Henrick in de Hoeve 
op Dorenscamp, het onderzochte kwartier. Deze had de Dorenscamp van zijn schoonvader 
overgenomen. In de verponding van circa 1685 komt de tweede man van LutgertLamberts voor: 
Hendrick Dercks van de Reedenhove.'4 Hij gebruikte tevens een deel in de Anderhalve Hoeve. 
En in de verponding van circa 1670/75 wordt een Lambert Egberts genoemd als gebruiker van de 
Reedenhove. ' 5 Deze Lambert nu zou de vader van Lutgert Lamberts kunnen zijn. 

Lambert Engberts en nog een Janneken Everts (kwartieren 58/59) 
Bij het zoeken naar Lambert E(n)gberts in het kaartsysteem van Zwolle werden twee huwelijken 
gevonden. Een Lambert Engberts, wonend in de Hoeve onder Dalfsen, trouwde in 1619 met een 
weduwe uit Berkum en hertrouwde in 1638, wonend te Berkum, met]annekenEverts, wonend te 
's-Heerenbroek, dochter van Evert Jans. In 1641 liet Lambert Engberts een dochter Lutgert dopen, 
waarbij de moeder niet werd genoemd. Gezien de drie verwijzingen naar de Hoeve (1619, 1665 

en 1670/75) betreft het hier Lutgert Lamberts, de mogelijke moeder van Henrick]ansen in de Hoe
ve. Lambert Engberts was zoon van Engbert Lamberts die in 1601 onder Emmen werd vermeld. '6 
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Bij het zoeken naar Evert Jans in het kaartsysteem viel het oog al snel op een Evert die in 
1609 als j.m. te Berkum trouwde met Lutgert (!) Gerts. Kinderen uit dit huwelijk werden niet 
gevonden in de doopboeken (hiaat!). Een Evert Jans te Berkum trouwde in 1620 met een Griet
gen Geerts. In 1622 werd een Lutgert gedoopt als dochter van een Evert Jans te Berkum en in 1627 

een Jacob, zoon van Evert Jans en Griete Geers. Een Lutgert Everts trouwde in 1644 als doch ter van 
Evert Jans, wonend te Emmen, met Jan Reyners te Herfte, en hertrouwde een jaar later met Jan 
Dercksen. Uit beide huwelijken werden geen kinderen gedoopt. In het rechterlijk archief van 
Zwollerkerspel werden Evert Jansen en Grietgen Geerts meerdere malen aangetroffen. In 1638 

werd van een Evert Jans gezegd: voorheen te Berkum, thans te Emmen wonend. In Dalfsen 
werd het echtpaar ook in de rechterlijke archieven aangetroffen. Ze maakten in 1647 hun 
testament,27 waarin de drie kinderen uit Everts eerste huwelijk genoemd werden:Jannechien, 
Grietien en Aeltien, en vijf kinderen uit Everts huwelijk met Geertien, onder wie wel Jacob, 
maar niet Lutgert, die al overleden was.28 Een Grietien Everts, dochter van Evert Jans, wonend te 
Schelle, trouwde in 1644 met GerritDercks, zoon van DerckJansen te Wytmen. Deze Grietien liet 
in 1651 voogden benoemen over haar kinderen (onder wie een Lutgert):JanDercksen, broer van 
haar overleden man, en Lambert Engberts te Emmen die met haar zuster was gehuwd. Hiermee 
was wel bewezen dat Evert Jans en Lutgert Gerds de ouders waren vanJenneken Everts die in 1639 

met Lambert Engberts trouwde. 

Cranenberch: complexe familieverhoudingen 
Evert Jans, hierboven genoemd, was de zoon van Jan "voor de Cranenberch" te Berkum. Die 
Kranenburg was een kasteel van behoorlijke omvang, dat in 1580 werd verwoest door Ren
nenberg, die vergeefs had geprobeerd Zwolle in te nemen. Het slot was bezit van de familie 
Mulert. In 1638 bleek een Lambert op de Cranenberch gerechtelijk gedaagd te worden omdat hij 
voogden van vaderszijde moest benoemen als oom van het weeskind van Jan Egberts. Hij gaf 
te kennen er twee in Dalfsen of daaromtrent te zullen zoeken.29 Als Lambert oom was van 
vaderszijde, zou hij heel goed Lambert Egberts kunnen heten en dus identiek zijn met de hier
boven besproken Lambert E(n)gberts. Die bleek in 1619 in de Hoeve in Emmen te wonen en later 
ook weer, maar in 1638 woonde hij in Berkum. En in 1619 was hij getrouwd met Griete Willems, 
weduwe van Jan Jansen in Berkum. Nu was er één notitie waaruit bleek dat Jan voor de Cranen
berch ook wel]ohanJansen werd genoemd en dat hij voor oktober 1618 was overleden.30 Het lijkt 
er veel op datLambertEgberts door zijn huwelijk met de weduwe vanJanJansen is terechtgeko
men op de Cranenberch. Griete Willems is vermoedelijk niet de moeder van Evert Jans, hoewel 
deze een dochter Griete heeft. Everts dochter Janneke zou dan namelijk in 1638 getrouwd zijn 
met de weduwnaar van haar grootmoeder en dat ligt niet zo voor de hand. 

Evert vertrok uit Zwollerkerspel naar Emmen onder Dalfsen. En in 1651 is er sprake van 
Lambert Engberts in de Hoeve.3' Vermoedelijk gaat het hier om schoonvader en schoonzoon, 
welke laatste dus terugkeerde op de Hoeve.32 

Jan Jans 

op de CRANENBERG tr. Grietien Willems 
1 tr. (1619) 

Evert Jans op VALKENBERG (1626) 
tr. (1609) 

Lu tger Gerts 

LambertEngberts uit de HOEVE (1619) 
tr. op CRANENBERG (1636) 
(1638) indeHOEVE(1651) 

~------- Janneken Everts 

1 
Lutgert in de HOEVE 

Schema 4. Verwantschap van de bewoners van de Hoeve en de Cranenberch 
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De Soesel-connectie: complexe familieverhoudingen 
Al eerder is opgemerkt dat het ontbreken van complexe familieverhoudingen een genealo
gisch bewijs kan ondergraven. Omgekeerd betekent dit dat het vinden van deze verhoudin
gen kan betekenen dat je op het goede spoor zit. 

Een van de zoons van Henrick]ans en Hendrine Willems, Lambert, trouwde in 1750 als we
duwnaar met Grietje van Santen, weduwe van Gerrit van Soesel. Bij het zoeken naar de mogelijke 
kwartieren van HenrickJans bleken we steeds opnieuw op het Soesel of Soeslo te stuiten, een 
belangrijk erf in de buurtschap Wythem, waarvan de pachters blijkbaar veel connecties had
den met de pachters van de Hoeve. Hieronder volgt een overzicht. 

Evert Jansen (kwartier 118) trouwde in tweede huwelijk in 1620 met Griete Geerts, dochter 
van Geert Pauwels. Een andere dochter van Geert, Swane geheten, trouwde in 1603 met Derck 
Jansen te Berkum. Deze Swane maakte in 1651 haar testament33 en noemde ondermeer de kin
deren van haar overleden zoon Gerryt bij Grietien Everts. Swane werd toen weduwe van Derck 
op Soesele te Wytmen genoemd. Zoon Gerryt Dercks trouwde op 23 juni 1644 te Zwolle als j.m. 
van Wytmen en zoon van DerckJansen met Grietien Everts, j.d. te Schelle en dochter van Evert 
Jansen (kwartier 118). Uit Everts testament bleek dat zij uit zijn eerste huwelijk met Lutgert 
Geerts stamde. Grietien Everts was al in mei 1651 hertrouwd en benoemde toen ondermeer haar 
zwager Lambert Engberts (kwartier 58) tot voogd over haar kinderen Willem, Lutgert, Derckien en 
Gerrichien.3• 

Lambert Engberts nu was de zoon van Engbert Lamberts en mogelijk Berentien Gerdtsen. Tegen 
deze laatste werd een proces gevoerd door haar broer Arendt die aan Berentiens overleden 
zoon Jan Engberts geld had geleend, toen Jan in Wytmen woonde" op het goed waar nu ( = 1637) 

Derck van Soesselt op woont" .35 

Wat opvalt is dat Evert Jansen en Grietien Geerts een zoon Arent hadden. Niet onmogelijk is 
datArentGerdsen uit Emmen een broer was van Grietien en Swane Geerts. Dan zou Berentien ook 
een zus van hen geweest zijn. 

Terug naar de kinderen van Grietien Everts: in 1678 testeerden de zieke zusters Lutgertie en 
Gerrichien Gerrits. Ze benoemden elkaar tot erfgenaam en schonken hun moeder GrietienEverts 
de legale portie.36 De zusters overleefden echter de ziekte. In 1714 testeerde Evertien van Zoetsele 
in Wytem. Zij noemde in haar testament haar zusters Lutgertien en Gerridjen van Soetsele, haar 
neef Gerrit Willemsen, zoon van haar broer Wilm Gerridsen, haar broer Albert Derks op Soetsele 
en haar zuster Derkjen op Yrte.37 Op 1 november 1722 werd dit testament geopend in bijzijn van 
Albert Derks tot Soesele, Gerrit Willems Mulder, Willem Gerrits en Derkjen Gerrits, echtelieden, Lut
gerda van Soesele en Gerrigien van Soesele.38 

Lambert Hendriks van der Beek trouwde in 1750 met de weduwe van Gerrit van Soesel. Gepoogd 
werd een aansluiting te vinden tussen deze Gerrit en de oudere Van Soesels. Dat bleek voor
alsnog niet mogelijk. Gerrit was de zoon van Jan Willems en Egbertien Gerrits.39 Deze Jan Willems 
trouwde in 1692 met Egbertien Gerrits, hij als j.m., wonend in Emmen, en zij als j.d., wonend in 
Wytem. In dezelfde maand kwam Jan Willems met attestatie van Dalfsen te Zwolle. Egbertien 
Gi:rrits bleek gedoopt op 13 februari 1666 als dochter van Gerrit Egberts en Willemtje Jans. Over 

hen werden nog geen andere gegevens gevonden. In de lidmatenregisters van Dalfsen werd 
nu gezocht naar eenJan Willems in Emmen. Het bleek dat eenJan en Willem Willems in de Hoe
ve daar belijdenis hadden gedaan op 24 juni 1687. Deze Jan en Willem zouden wel eens kinde
ren kunnen zijn van Lutgert Lamberts in de Hoeve en Willem Everts. Jan zou dan zijn vernoemd 
maar Lutgerts eerste echtgenoot, de vader van HenrickJans. Een hard bewijs hiervoor was niet 
te vinden, maar Jan Willems bleek zowel een doch ter Lu tgertj e te hebben als een zoon Evert. 

De oudere Van Soesels, de kinderen van GrietienEverts, waren rooms-katholiek. De latere, de 
kinderen vanJan Willems, waren protestant. 

694 Gens Nostra 61 (2006) 



Een zoon en een dochter van Jan Willems trouwden met een zus en een broer Van Santen. 
Leden van deze familie trouwden met meerdere leden van de familie Rietberg 40 zoals pro band 
Janna]ans zou trouwen met Jan Rietberg. 

Geert Pauwels 

Berenrien Arendt Grietien 
Gerts 

tr.(1620) 
Lutgert Gerts er. Evert Jansen 

Gerts Gerts 
tr. 

Engbert 
Lamberts 

Jan 
Engberts 
(opSoesel) 

Lucgert 
Hendriks 

(1609) 1 

1 Arendt 

1 (1638) 1 

Lambert tr.Jenneken 
Engberts 

I 

Evercs 

Lutgert Lamberts 

er. (1) 
Jan N.N. 

1? 
HenrickJansen 

tr.(1691) 
Hendrine Willems 

1 
Lambert 
Hendriks 

er. (2)(1665) 
Willem Everts 

1? 
Jan Willems 

cr. (1692) 
Egbercien Gerrics 

Lucgert 
van 

Soesel 

Gerrit van Soesel 
er. 

tr. Geertien van San een 

Hendrik Duicman er. Jan na Gerrits van Soesel 

Swaentien 
Gerts 

tr. (1603) 
DerckJansen op Soesel 

1 (1644) 

Griecien tr. Gerrit Dercks 
Evercs op Soesel 

Willem Derckien 
Gerrits Gerrits 

Lucgert van Soesel 
er. 

Lulof van San een 

Gerrichien 
vanSoesel 

Schema 5. Verwantschap bewoners de Hoeve en Soesel 

Omdat aan het bewijs voor kwartier 29 getwijfeld kan worden, volgen hier de mogelijke kwar
tieren van Henrick Jansen, los van de" grote" kwartierstaat die in het volgende deel volgt. 

14. Henrick]anssen, j.m. uit de Hoeve (1691), landbouwer, bel. Dalfsen 1684, tr. Dalfsen 5-4-

1691 Hendrine Willems, j.d. uit de Marshoek (1691), bel. Dalfsen 24-6-1687. 

28. Jan N.N., tr. 
29? Lutgert Lamberts, ged. Zwolle 2-3-1641, overl. na 2-10-1684;4' tr. (2) Zwolle 19-9-1665 Willem 

Everts alias Willem in de Hoeve;•' tr. (3) Zwolle 23-1-1674 Hendriclt Dercl,s, j.m. te Ittersum. 

58. Lambert Engberts alias Lambert op de Cranenberch, won. in de Hoeve (1619, 1651) Berkum 
(1638), otr. (1) Zwolle 3-1-1619 Griete Willems, wed.Johan Jansen te Berkman (= kwartier 236); 

tr. (2) Zwolle 1-4-1638 

59. JennekenEverts, won. 's-Heerenbroek (1638). 
In 1625 was Goesen Winolts te Berkman, stiefvader van een voorouder van]anna]ans in mannelijke 
lijn, borg voor LambertEngberts te Berkman die land in Haerst pachtte.43 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Zwolle: 
a. Grietien, ged. 29-9-1639 (moeder niet vermeld). 
b. Lutgert (=kwartier 29; moeder niet vermeld), ged. 2-3-1641. 
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116. EngbertLamberts Snel, won. Emmen (1601), tr. 
117? Berentien Gerdts. 

Engbert Lamberts pachtte in 1601 in Emmen een kotterstede met 6 schepel land, drie mud gersteland 
en een weide van twee mud. 44 In 1602 werd hij als Engbert Snellen vermeld in het verpondingsregis
ter onder Emmen.45 Hij had toen vier paarden, twee varkens, 32 schapen en drie "eijmen" (bijen
korven).•• 

Berentien Gerdtsen, weduwe van Engbert Lamberts, kocht in 1631 met Jan Henricksen en Meriken om
trent anderhalf morgen, deels hoog zaailand, deels haver- of weiland, gelegen onder het kerkdorp 
Dalfsen. 47 In 1637 voerde ze een proces tegen haar broer Arent Gerdtsen. Zij had hem namelijk vijf 
jaar daarvoor gevraagd om 100 ggln te lenen aan haar intussen overleden zoon Jan Engberts, die 
deze nooit had terugbetaald. Arent probeerde nu de schuld op zijn zuster te verhalen. Zij verklaar
de echter zich nooit borg te hebben gesteld voor haar zoon en liet vastleggen wat deze van haar 
ontvangen had, wat meer was dan de andere kinderen als vaderlijk erfdeel nog tegoed hadden. 48 In 
één akte werd gesproken vanEngbertLamberts Snel. Of zijn weduwe Berentien ook de moeder is van 
Lambert Engberts (kwartier 58) is niet bekend. 
Uit dit(?) huwelijk: 
a. Lambert (=kwartier 5 8 ). 

b.Jan, overl. tussen mei 1632 en 2-2-1637. 

c. Evert, vermeld 16-2-1637.49 

118. Evert Jans (op de) Valckenberch alias Evert op de Brinck, won. Berkum (1609, 1620), nadien te 
Emmen (vanaf 1638), overl. voor 3-7-1655,50 tr. (2) Zwolle 21-5-1620 Grietgen Geerts, won. 
Genne, dr. van Geert Pauwels enJenneken N.N.;5' tr. (1) Zwolle 6-6-1609 

119. LutgertGerdts, overl. tussen 18-5-161952 en 21-5-1620. 
Evert Jans te Berkum verkocht in 1614 een rentebrief van 6 ggln per jaar uit Dulmens goed te Em
men aan Arent Geerts en Griete Essiens. 53 Everts landheer, de rooms-katholieke en Spaansgezinde 
jonker Engelbert van Ensse tot de Groote Scheer, werd enige malen gerechtelijk aangesproken wegens 
schulden. Evert op de Falckenberch of op de Brinck nam vervolgens op zich de schuld te betalen.54 

Tien dagen daarna verkochten hij en Lutgert twee morgen in de Diezermark in de stadsvrijheid 
van Zwolle die ze bijna twee jaar eerder hadden gekocht," mogelijk een gevolg van de aanspraak 
op hun landheer. Ook Evert opten Brinck zelf werd enige malen gerechtelijk aangesproken.56 In 
1628 verkochten Claes Jansen Wildeman en Anna Geerts aan Evert Jans en Griete Geerts 18 ggln jaarlijks 
uit het Cleijne Spijckien en drie mud gezaai in de Belten te Berkum.57 Evert Jansen Falckenberch en 
Grete Gerris kochten in 1630 omtrent één morgen buitendijks land in Berkum en de helft van een 
halfbroekslag in de Berkumer Broekslagen, komend uit het erve Voorstergoed5' en in 1635 twee 
daders, zes roeden breed, in de Berkumer Broekslagen.59 In 1642 en 1643 kochten ze stukken grond 
in Emmen uit de erven Dieze en Badinck.6° In 1638 werd Evert Jans, voorheen te Berkum wonend en 
nu te Emmen, voogd over de kinderen van Goossen Herms en Merrigien Geerts, zijn schoonzuster en 
zwager die in 1620 op dezelfde dag trouwden als hij en zijn tweede vrouw. 61 

Uit het eerste huwelijk: 

a. Janneken (=kwartier 59 ). 

b.Aeltien. 
c. Grietien, won. Schelle (1644 ), tr. Zwolle 23-6-1644 Gerrit Dercksen, zn. van DerckJ ansen en 

Swa ne G eerts, won. Wytme n op Soesel. 62 

Uit het tweede huwelijk: 
d.Lutgert, ged. Zwolle 10-11-1622, tr. (1) Zwolle 22-4-1644 Jan Reijners; tr. (2) Zwolle 25-3-

1645Jan Dercksen; hij tr. (2) Zwolle 18-5-1646 Agnes Dercksen. 
e.Jacob, ged. Zwolle 1-1-1627. 

f. Jan. 
g.Arent. 
h. Geertien. 
i. Jan. 
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236.Johan]ansen voor/op de Cranenberch, geb. circa 1546, woont Berkum, over 1. voor 25-10-1618, 63 

tr. ( z?) Griete Willems, geb. circa 1566; zij otr. ( z) Zwolle 3-1-1619 Lambert Engberts (=kwartier 

58). 
In 1601 gebruikte Jan voor de Cranenborch een erf te Berkum, toebehorend Erenst Mulert, groot twee 
mud gezaai en twee morgen "leechland", waarvoor hij 16 ggln per jaar moest betalen.•• Hij werd 
zijdelings betrokken bij een twist binnen de familie Mulert, eigenaars van de Kranenburg in Ber
lmm.Jan voor de Cranenbarch kreeg met problemen tussen de aangetrouwde neven Erenst Mulert en 
Unica van de Rutenberg te maken toen Erenst beslag wilde leggen op panden vanwege achterstallige 
pacht. Rutenberg vocht de panding voor het gerecht aan omdat deze buiten hem om was gebeurd. 65 

Enige tijd later werd Jan vanwege Unica van Rutenberg en diens schoonmoeder aangeklaagd om 20 
ggln te betalen en de gerechtskosten.66 Eind 1607 moest hij op verzoek van Rutenberg getuigen 
voor het gerecht hoe er zes van de beste eiken van de Kranenburg waren omgehakt en door Erenst 
Mulert verkocht in Dalfsen. 67 In 1616 legdenJan op de Kranenburch en zijn huisvrouw, oud omtrent 70 

respectievelijk 50 jaar, een getuigenverklaring af over het weghalen van stenen van de (nog steeds 
geruineerde) Kranenburg. 68 

238. Gerdt Valckenbarch, woont Berkum op de Brink (1601), 69 bij het Bergklooster (1609, 1620 ). 
In 1601 gebruikte Geert Valckenbarch te Berkum een erf van Evert van Ensse, groot vierenhalf mud 
gezaai en twee morgen "leechland". Hij betaalde daarvoor 28 ggln per jaar.7° Evert of Everard van 
Ensse was drost van Coevorden en de vader van de bovengenoemde Engelbert van Ensse. Ook hij was 
Spaansgezind.7' 

Kinderen: 
a. Lutgert (=kwartier 119 ). 

b. Willem, tr. Zwolle 9-7-1620 Gese Geerts, wed. HendrickRoleffs. 

CORRECTIES: 
• In het artikel "Zwemmen of verzuipen" (Gens Nostra 60 (zoos), pag. 705 en 712) zijn wat 

foutjes ingeslopen die hier worden gecorrigeerd. De onderste regel van het schema op pag. 
705 was verkeerd ingevuld.Juist is onderstaand schema: 

naam gebied HH 

Zwollerkerspel 1748 535 

Zwolle buiten de Kamperpoort 1748 251 

Herxen (Wijhe) 1748 51 

Emmen (Dalfsen) 1748 66 

Zwoller kerspel 1795 

Toelichting: 
HH: aantal huishoudens 
HB: aantal mannen/hoofdbewoners(= categorie 1) 
AN: aantal achternamen van hoofdbewoners 

HB 

499 

201 

41 

56 

416 

%: percentage achternamen op totaal aantal hoofdbewoners. 

AN % 

130 26 

150 75 

32 78 

7 13 

265 64 

• Van Werner Alberts (kwartier 84) werd vermeld dat hij is overleden tussen 16-5-1617 en mei 
1617. Dit moet zijn: tussen 16-5-1611 en mei 1617. 
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Afkortingen 
HCO: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; OHB: Overijsselse Historische Bijdragen; osa: 
oud stadsarchief; ra: rechterlijk archief; St. Arch.: Statenarchief 

Noten 
1. B. van Dooren, 'Zwemmen of verzuipen. Op 

zoek naar de Veerman van Haerst', in: Gens 
Nostra 60 (2005), pag. 703-713. 

2. Zie noot 3 bij bovengenoemd artikel. 
3. HCO, ra Zwolle RA001-00603, pag. 557-558. 
4. HCO, ra Dalfsen 3, fol. 22v. 
5. HCO, ra Dalfsen 2, fol.101v. 
6. HCO, ra Dalfsen 9, fol.129v. 
7. HCO, ra Zwolle RA001-00623, pag. 398, zie 

tevens pag. 370. 
8. HCO, ra Dalfsen 4, fol. 25v. 
9. Zie bijvoorbeeld HCO, ra Dalfsen 3, losse bij-

lage fol. 361v. 
10. HCO, ra Dalfsen 3, fol. 126v. 
11. Idem, fol. 271v. 
12. Idem, fol. 321 v. 
13. Een enkele maal wordt in de doopboeken 

een Hendrine genoteerd als Hendrikien. 
14. HCO, marke-archieven 311. 
15. HCO, St. Arch. 2499. 
16. HCO, St. Arch. 2393. 
17. HCO, marke-archieven 311. 
18. HCO, ra Zwolle RA001-00613, pag. 150. 
19. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag.130. 
20. HCO, St. Arch. 2457. 
21. HCO, ra Dalfsen 34, 13-11-1704. 
22. Idem, 4-5-1702. 
23. HCO, ra Dalfsen 5, fol. 31v. 
24. HCO, marke-archieven 311. 
25. HCO, kerspel Dalfsen 44. 
26. HCO, St. Arch. 2455. 
27. HCO,raDalfsen3,fol.185. 
28. Haar weduwnaar Jan Dercksen trouwde op 

18 mei 1646 met Agnes Dercksen. 
29. HCO, ra Zwolle RA001-00667, pag. 433, 434, 

438; N.B.: op pag. 433 staat Cranenberch, op 
pag. 434 drie keer Valckenberch, maar dat 
is de eerste keer doorgehaald en vervangen 
doorCranenberch, op pag. 438 staat Valcken
berch. 

30. HCO, ra Zwolle RA001-00662, pag. 680. 
31. HCO, ra Zwolle RA001-00672, pag.159. 
32. In 1663 wordt nog een Lambert Hoevinck te 

Emmen vermeld (ra Zwolle RA001-00675, 
pag. 96, 97). Het is niet duidelijk of het om 
Lambert Engberts gaat, aangezien er in 
Zwolle in 1646 een pannebakker Hendrick 
Hoevinck woonde, gehuwd met Hendrickien 
Lamberts (HCO, ra Zwolle RA001-00029, 

698 

pag.360). 
33. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag.197. 
34. Idem, pag. 160. 
35. HCO, ra Dalfsen 1, fol. 153. 
36. HCO, ra Zwolle RA001-00114, pag. 240. 
37. HCO, ra Zwolle RA001-00618, pag. 371. 
38. Idem., pag. 377. 
39. Zie o.m. HCO, ra Zwolle RA001-00618, pag. 

460, notitie in de kantlijn, en RA001-00620, 
pag. 225. 

40. Zie daarvoor DeNederlandscheLeeuw118 (2001), 
kol. 372 en 375, 119 (2002), kol. 123 en 120 
(2003), kol.145, 146. 

41. HCO, ra Dalfsen 29. 
42. Vgl. HCO, ra Zwolle RA001-00677, pag. 22 en 

pag.25. 
43. HCO, osa Zwolle 5138. 
44. HCO, St. Arch. 2455, fol. 95 e.v. 
45. HCO, St. Arch. 2457. 
46. HCO, St. Arch. 2604. 
47. HCO, ra Dalfsen 2, fol. 31. 
48. HCO, ra Dalfsen 1, fol. 153,155,156,158. 
49. HCO, ra Dalfsen 1, fol.155. 
50. HCO, ra Zwolle RA001-00030, pag. 419. 
51. HCO, ra Zwolle RA001-00603, pag. 296. 
52. HCO, ra Zwolle RA001-00026, pag. 148. 
53. HCO, ra Zwolle RA001-00603, pag.173. 
54. HCO, ra Zwolle RA001-00663, pag. 23, zie te-

vens RA001-00662, pag. 719. 
55. HCO, ra Zwolle RA001-00026, pag.148 en 22. 
56. HCO, ra Zwolle RA001-00663, pag. 77,142. 
57. HCO, ra Zwolle RA001-00604, pag. 47. 
58. Idem, pag.185. 
59. HCO, ra Zwolle RA001-00605, pag.133. 
60. HCO, ra Dalfsen 3, fol. 119,126. 
61. HCO, ra Zwolle RA001-00605, pag. 342. 
62. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag. 160 en 

197. 
63. HCO, ra ZwolleRA001-00662, pag. 680. 
64. HCO, St. Arch. 2455, fol. 52v. 

65. HCO, ra Zwolle RA001-00660, pag. 55. 
66. Idem, pag. 63. 
67. Idem, pag. 305. 
68. HCO, ra Zwolle RA001-00662, pag. 571. 
69. HCO, ra Zwolle RA001-00659, pag. 54. 
70. HCO, St. Arch. 2455, fol. 52. 
71. Zie voor Van Ensse: A.J. Gevers en A.J. Men

sema, 'De havezaten van Salland en hun bewo
ners', Alphen aan de Rijn 1985, pag. 139 en 
OHB 102e stuk (1987), pag. 12. 
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Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Nr.314 

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 machtiging 
tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco aan 
de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB0666363366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN: NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging 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 (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, HeraldischA rchief en Dienst 
Micro.fiches): 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,Dienstinformatie, Communicatie enPromotie(vrcP): p/a Postbus 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. 

Jaarverslag van het Secretariaat over 2005 
Algemeen 
In de achter ons liggende jaren moest onder andere vanwege gebrek aan belangstelling en bereidheid 
van de leden voor het vervullen van vacatures in het afdelingsbestuur besloten worden tot opheffing 
van de afdelingen Overkwartier van Gelre, 's-Gravenhage e.o. en Midden-Gelderland. In 2004 werd de 
vrees uitgesproken voor een domino-effect en helaas moet worden gemeld, dat de bestuurssituatie van 
enkele afdelingen opnieuw reden geeft tot grote zorg. De omvang van het bestuur van de afdeling Ach
terhoek en Liemers is zorgwekkend en iets dergelijks dreigt ook in de afdelingen Betuwe en IJssellan
den. Gelukkig kwam het bestuur van de afdeling Gooiland weer op sterkte. De situatie blijft evenwel 
zorgwekkend en het hoofdbestuur (HB) heeft zich om die reden in het verslagjaar georiënteerd op het 
onderwerp werven van vrijwilligers. In het komend jaar hoopt het HB de afdelingsbesturen op dit vlak 
een handreiking te kunnen doen. 

Het HB van de NGV spreekt dank uit aan al die functionarissen en vrijwilligers, die ook in 2005 weer 
bereid bleken om voor de vereniging de handen uit de mouwen te willen steken. Ook dit jaar onder
streepte het HB deze dank weer door hen een zakagenda voor het jaar 2006 aan te bieden. De heer J. 
Kuijntjes, penningmeester van de afdeling Betuwe, ontving als blijk van waardering voor zijn inzet 
voor de NGV de zilveren speld van verdienste. 

2005 was ook het jaar, waarin het HB een ontstaan conflict met het bestuur van de afdeling Computer
genealogie moest oplossen. Het door het HB aan de Algemene Vergadering gepresenteerde beleids
voornemen aangaande wijziging van het stemrecht deed de toch al gespannen verhouding met dit 
afdelingsbestuur escaleren tot een conflict, met betrekking waartoe het HB er voor koos de Algemene 
Vergadering te informeren. In een lange najaarsvergadering beoordeelde het HB het voorstel van de 
afdeling Amsterdam e.o. tot een bemiddelingspoging door middel van een commissie van goede dien
sten als niet werkbaar. Uiteindelijk heeft de Algemene Vergadering het voorstel van het HB om de 
leden van het bestuur van de afdeling Computergenealogie namens de AV dringend te verzoeken om 
- op straffe van ontzetting uit het lidmaatschap door het HB - hun functies ter beschikking te stellen, 
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ruim gesteund. Aan het verzoek is door deze bestuursleden in december gevolg gegeven en sedert dat 
moment, wordt het bestuur van de afdeling waargenomen door het HB. Dat alles heeft voor het HB in 
de laatste maand van het verslagjaar veel werk opgeleverd onder andere het treffen van voorzieningen 
om de continuïteit te waarborgen, zoals onder andere ten aanzien van het programma GensDataPro, 
het tijdschrift Gens Data en de werkgroepen. Voorts werd gezocht naar potentiële bestuursleden en 
werden voorbereidingen getroffen voor een afdelingsledenvergadering. 

NGV ledental 
In het verslagjaar daalde het aantal leden met 433 en kwam per 31 december 2005 uit op 9.925. Daarmee 
komt het ledental van de vereniging op het niveau van vóór 1995. Van de 433 leden gaven er 128, al dan 
niet gevraagd een reden op voor de opzegging. 

Reden opzegging Aantal % 

Kosten levensonderhoud 32 25,0 
Gezondheid/leeftijd 28 21,9 
Geen tijd meer voor de hobby 16 12,5 
Belangstelling verdwenen 14 10,9 
Omstandigheden 9 7,0 
NGV geen meerwaarde 8 6,3 
Emigratie 6 4,7 
Situatie rond afdeling CG 5 3,9 
Niet meer actief 4 3,1 
GensNostra 3 2,3 
Divers 3 2,3 

Totaal 128 100,0 

Dit is het zesde achtereenvolgende jaar dat de vereniging wordt geconfronteerd met een daling van het 
aantal leden en de daling is aanmerkelijk hoger dan in 2004 (- 271). 

Regionale afdelingen 
De meest opmerkelijke daling van het aantal leden betreft de afdeling Kwartier van Nijmegen, die 32 

(ruim 8%) van de aldaar ingeschreven leden verloor. Van het aantal buitenlandse leden verloor de ver
eniging er 20 (ruim 24%). De afdeling Flevoland is met ruim 4 % de sterkst gegroeide regionale afdeling 
en net als vorig jaar groeide ook de afdeling Betuwe. Zij staat op de tweede plaats met een toename van 
2%. 
Functionele afdelingen 
Het aantal bijkomende inschrijvingen bij de afdeling Computergenealogie groeide in het verslagjaar 
met 5,4% van 2833 tot 2985. Dit zal zeker mede te danken zijn aan het succes van het genealogiepro
gramma GensDataPro en de vorig jaar gewijzigde vormgeving van Gens Data. 
Het aantal leden van de afdeling Familieorganisatie steeg met 3% tot 136. Anders was dat bij de afdeling 
Heraldiek, waarvan het aantal leden met 5,2% afnam tot 254. 

Samenstelling hoofdbestuur 
In het verslagjaaL- was de bescuurssa1ncnscelling als volgt. Aftredend waren de heren H.J. Trap, R.K. 

Vennik en J. de Wit. Allen werden bij acclamatie herkozen. De heer J. Th. Wessling werd door de Alge
mene Vergadering bij acclamatie in de vacature 2 ' secretaris benoemd. Het HB is vanaf de Algemene 
Vergadering van 23 april 2005 als volgt is samengesteld: H.J. Trap, voorzitter, ing. K. van Louvezijn, 
vice-voorzitter,J.F. van der Horst, 1' secretaris, Th.J. Wessling, z' secretaris, M.J. de Lange, 1' penning
meester, H.R. Elen baas, z' penningmeester, M. E. M. Aalsma, lid, R. K. Vennik, lid en J. de Wit, lid. In het 
najaar overleed laatstgenoemde, waardoor een vacature ontstond. Aan het einde van het verslagjaar 
legde de heer Van der Horst zijn functie neer. In de najaarsvergadering werd de heer J.Th. Wessling 
door de Algemene Vergadering gekozen als zijn opvolger. 
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vragen 
565. VANDERKUIJL(KUIL,KUYL) 
Johanna van der Kuijl, geb. Papendrecht 1721/22 (doop niet gevonden), woonde te Amster
dam in de Huidenstraat (1746), in de Walenweesstraat bij de Weteringstraat (1779), begr. 
Amsterdam (Heiligeweg en Leidsche kerkhof) 14-11-1779, otr. Amsterdam 21-10-1746 Cornelis 
Andriesz. van Emmerseel, geb. Amsterdam 1717/18 ( doop niet gevonden), woonde Baan gracht 
(1738/46), overl. vóór 5-6-1772, wdr. van Catrina Kouw/Koun, zn. van Andries van Immerzeel 
en Ariaantj e Eland. 

Gevraagd: nadere gegevens omtrent Johanna van der Kuijl en haar voorgeslacht. 
SEYNCKES (SINCKENS, SCHIN(C)KES) 
Maria Benjaminsdr. Seynckes, geb. Beesd ca. 1715/20, overl. verm. Herwijnen, otr./tr. (Geref.) 
Herwijnen 12/28-4-1743 Aaldert Jansz. de Joode, geb. Herwijnen ca. 1715/20, woonde te Her
wijnen (1743), over 1. ald., zn. van Jan Petersz. deJoode en Aartje Willemsdr. Boon. 

Gevraagd: nadere gegevens omtrent Maria Seynckes en haar voorgeslacht. 
C.B. van der Burch, Amsterdam 

566. MI(E)NTJES 
Elisabeth Mientj es, over 1. Nijmegen 1867 (91 j r), tr. Huissen 3-9-1804 Jean Maillolas. Elisabeth, 
zou geb. zijn te Nijmegen, maar ald. niet gevonden. Gevraagd doopgegevens en ouders van 
Elisabeth. 

Jan Mintjes tr. Elst 22-4-1808 Geertrui Danen, 49 jr, geb. Elden. Gevraagd: informatie over 
beiden. 

Jan Mintj es tr. Rindern (D) 1718 Aleyda Vingerhoet. Gevraagd: nadere informatie over Jan en 
zijn voorgeslacht. 

Jan Mintjes tr. Margaretha Wessels, dr. van Bonefacius Wessels en Theodora Janssen. Uit dit 
huwelijk acht kinderen, allen gedoopt Zyfflich (D). Gevraagd: nadere informatie over Jan en 
zijn voorgeslacht. 

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 
N.A Hamers, Vogelenzang 4, 6881 CR Malden 
W.H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 
M.Jongsma, De Leeuwerik 3, 9231 KD Surhuisterveen 
P. Nou wc, B·cahn1.slaan 2 1., 5583 Z'G'Waal.re 

G. H. Paetzel-Veenstra, Dr. P. Oosthoekstraat 51, 7462 JR Rijssen 
R.F. Vulsma, Sarphatipark 94 twee, 1073 EB Amsterdam 

B.G. Corbeek,Arnhem 

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

De genealogische software van de NG vis GensDataPro, verkrijgbaar via: info@ngv.nl. 
ISSN 0016-6936 
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Rooyen: Prinse van Serendib [o.a. Anthonius van 
Rooy, van Amsterdam, vestigde zich in 1830 te 
Kaapstad] . 

Idem, 2005, Nr. 4. Anthonius van Rooyen en 
sy Nageslag [van Amsterdam, tr. Clanwilliam 
1833 Elsje Sophia G.J. Visser]; Jacobus Pienaar 
(1715/18-1787)-A correction [waarschijnlijk klein
zoon van Jacques Pinard tr. Delft 1687 Esther 
Fouche]; Familieregister van Samuel Jacobus 
Smit en sy Nasate [1804-1837]; Nie hier die Maria 
Visser nie, maar die ander Maria Visser - eggenote 

van Frederik Brand [Maria Slabbert, dochter van 
Floris, vertrok in 1699 uit Middelburg naar Kaap 
de Goede Hoop; zij tr. ald. 1717 Johannes Visser; 
zijn nicht Maria Visser tr. Stellenbosch 1733 Fre
derik Brand; grootvader Jan Coenraad Visser was 
afk. van Ommen]; Die Nageslag van Cornelis Gre
gorius Buitendag (1846-1934); Die nakomelinge 
van Jan Gerhardus Lodewikus Booysen (1862-
1914) en Maria Salome Snyman. 

M. Vulsma-Kappers 

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 antwoordporto 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 Gens Nostra). 

antwoorden 

560. ALLART/ALLARD/ALLARDT (61(2006), pag. 600) 
Op grond van de namen der doopgetuigen heb ik aangenomen dat Benjamin Allan en Sara 
Vers tra ten de ouders zijn van schoolmeester Benjamin Allard. 
I. Benjamin Allard, schoolmeester van Heusden, begr. Heusden ( op het kerkhof) 29-8-1748, 
tr. Sara Verstraten. 

Uit dit huwelijk (voor zover bekend): 

1. Benjamin Allard, j .m. van Oudheusden, schoolmeester te Heesbeen (1723), Poederoijen 
(1726), Veen (1731-1752), lidmaat te Veen met att. van Gouderak 21-1-1731, overl. tussen 
1752-1769, otr. Wijk, tr. Heesbeen 15-12-1726 Adriaantje van Bommel, j.d. van Heesbeen, 
belijdenis Veen 9-4-1732, overl. Veen (impost pro deo aang. door zoon Benjamin Allard) 
13-3-1776. 

2. Pieter, ged. Heusden 15-2-1714. 
Misschien bestaat er verwantschap met Pieter Allardt, geweldige provoost in het garnizoen te 
IJzendijke (Archief Staten van Zeeland, inv.nr.1671, fol. Su., 30-6-1685). 

A.J. Stasse, Utrecht 
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Malek, Manitius, Mann, Marty, Matiszik, Mehls, 
Meinicke, Melchior, Meltzer, Meyer, Meyhöfer, 
Mikisch, Moede, Möller (met Klee, Polikein), von 
Montowt, Mrongo(vius). 

Der Archivar, 59. Jg., Heft 3, Juli 2006. Archive in 
Essen: Stadtarchiv, Fotoarchiv des Ruhrlandmu
seums Essen, Das Archiv Ernst Schmidt [histori
cus, geb. Essen 1924], Deutsches Plakat Museum 
Essen, Das Historische Archiv Krupp, Archiv 
Schloss Hugenpoet (Freiherren von Fürstenberg 
2u Hugenpoet), Die Sammlungen von Essener 
Geschichtsvereinen und -initiativen; E-Gover
nance und elektronische Aufzeichnungen; Das 
österreichische Archivwesen während des letzten 
Dezenniums; Nachlässe in den Bibliotheken: die 
Erschliessung des Kuczynski-Nachlasses in der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. 

Computergenealogie, 21. Jg., 2/2006. M. Weiden
bach: Genealogie als Profession [een beroepsgroep 
voorgesteld]; übersetzungen: Mensch oder Ma
schine? [pleidooi voor het inzetten van gekwali
ficeerde vertalers en tolken]; In der Frei2eit über
setzen [Translation-Team, internet-hulp]; Wer 
kann Omas Briefe entziffern?; Familiendaten on
line verwalten und präsentieren; Bliek über den 
Zaun: Siebenbürgen - Land 'jenseits der Wälder'; 
Die Archivgemeinschaft Schwarzenbek vereint 
fünf Archive im Kreis Herzogtum Lauenburg 
[http: // archi vgemeinschaft.sch warzen bek. de]; 
Alle Hannoveraner Untertanen in einer Daten
bank [volkstelling 1852]. 

Hessische Familienkunde, Band 29, Heft 1/2006. 
J. Pannekoek: Die von Calenberg zu Rothwesten, 
Lichtenau und Husen [13e-18e eeuw; uitvoerig van 
bron verwijzingen voorzien]; H. Hübsch: Familiäre 
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Zusammenhänge der Familien Hörle und König 
in der Wetterau [17e eeuw]; S. Mossel: Hessen im 
reformierten Kirchenbuch von Essenheim (1623-
1798); Umstadt in den Jahren der grofsen Pest 
1634-1636 [naamlijst; o.a. Folzen/Volt2en, Fries, 
Füscher, Graff-Hardtman, Hauck, Heisen, Kno
bloch, Körner, Kunckhel, Kuntzelman, Leng
felter, Lippen, Minch, Mohrat, Pfodt, Röhrig, 
Rübbusch/Riepusch, Schnabel, Schodt, Schütz, 
Schwan, Seyfrit, Uhrig, Umbster, Vögler, Went
zel]; Ergänzung zu Goethes Ahnen in Franken
berg [Conrads, Usener, vonder Nuhne]; Bürger 
von Mengeringhausen 1560 [naamlijst]; Genealo
gen in Hessen - ihre Ahnentafel VII. Ahnenliste 
Marie-Louise Seidenfaden geb. Bormuth [1922-
2005; -, Pullmann (te Grols-Zimmern), Rochow, 
Weber (te Hochheim, Osthofen)]. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für 
Familienkunde, Band 42,Jg. 94, Heft 6, April-Juni 
2006. E. Kroth: 'Piraterie' auf der Mosel - Aufstieg 
und Niedergang der Familie von Metzenhau
sen [15e-18e eeuw]; M. Gädtkef[h. Wieczorek: Die 
Aufschwörtafel des Wilhelm von Streithagen. 
Versuch einer neuen Deutung [Hartman, Buck/ 
Bock, von Havert, von Oesen, von den Driesch, 
van de(n) Veels; 15e eeuw]; H. W. Eiden: Forschung
sergebnisse zur Eiden-Familie; M. Rohde/F. Giese: 
Wer waren die Auswanderer, die 1747 von Odern
heim am Glan nach Müggelheim in Branden burg 
zogen? 

Zuid-Afrika 
Familia (http://www.ggsa.info), jg. 42 (2005), Nr. 
1. Die Meij's van Volksrust; Arentz Tönneson 
[geb. Noorwegen 1826]; Wie was Christiaan Vil
jon? [vermeld als 'ystersmid' in 1749; niet aan te 
sluiten bij de familie Viljoen]; Christiaan Pieter 
Brand van Melkbos - wie se seun was hy? [tes
teerde in 1786]; Jacob Seligmann in the Orange 
Free State [1846-1900] . 

Idem, 2005, Nr. 2. Aanv. Corr. Robert Brand 
[Visser en Slabbert]; Th. du Preez: The Unreliabi
lity of Genealogical Sources: Tips for Beginners. 
~ 2.005, Nr. 3 . R . Ball: The S ta m v ad c t·s W il 

lem and Arie van Wijk [Willem van Wijk (over!. 
1702), tr. (1) Kaapstad 1685 Trijntje Hillebrants]; 
C.I. Steenkamp m.m.v. A. Steenkamp: Die Herkoms 
van Jan Harmensz Steenkamp [afk. van Nieuw
kerken]; C.G.S. de Villiers: Louise Joubert, 'n On
bekende Kind van die Stamouers [ged. 1699 ];J. Mc
Kinnon: Family Myths, Tragedies and Skinder Sto
ries [Kapp, Van Dyk, Visser, Laing, Peo, Joubert]; 
D. Mowlam: James Luke Church [geb. Cloucester 
1794, tr. 1819 Elizabeth Greenacre]; E. Unde-Van 
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et paroisse de Soumagne de 1790 à 1795. Notes sur 
les families : Bolland, Lamarche, Dehousse, Gil
son, Culot (Coulot, Culoz), Rensonnet, Closset; 
La communauté d'Evegnée de 1790 à 1795. 

Heraldicum disputationes (users.pandora.be/ 
homunculus), jg. 10, nr. 1, jan.-maart zoos. 'Van 
een omboordsel voorzien'; M. Van de Cruys/H. Lam
brechts-Augustijns: De verdwenen obiits van de Sint
Cordulakerk te Schoten [Ullens, Beeckmans, Van 
der Beken - Pasteels, Van Praet; 18e-19e eeuw]; 
]. Melssen: Het spoor van Spoor opgespoord [te 
Eindhoven]; M. Van de Cruys: Inhoeking? [getand]; 
H. van Heijningen: Wapens en vlaggen: een band 
of niet?; Heraldische kunstenaars (s). D. Delgrange: 
Joseph Van Driesten [geb. Lille-Moulins 1853 
(zijn vader werd te Leeuwarden geboren), over!. 
1923]. Disputationes: Helmtekens. 

Idem, nr. 2, april-juni 2005. C.E. Kuipers: Ge
knotte herautstukken; H. van Heijningen: Temse: 
een vlag die het toch niet haalde; P. Donche: Het 
wapenkabinet Laurijn uit de Brugse St.-Jacobs
kerk [familie Lauwerin of Laurin, 15e-17e eeuw; 
de juiste volgorde van acht kwartierschilden, 
m.n. de Baenst en Van Vive]; D. Coutereels: De 
leeuw als noordeuropese wapenfiguur; Heraldi
sche kunstenaars (6). M. Van de Cruys: Marco Fop
poli [geb. Brescia 1967]; W. Coolen: Schildvoeten, 
(gras)gronden, bergen en zeeën. Disputationes: o.a. 
Antw. Helmtekens. 

Idem, nr. 3,juli-sept. 2005. Het zegel van de ab
dij van Zonnebeke; H. de Vries: De Siciliaanse kro
ningsmantel uit heraldisch oogpunt; Heraldische 
kunstenaars (7). Chr. Coppens: Otto Wappler [geb. 
(Amsterdam) 1917]; C.E. Kuipers: Zuilen. 

Idem, nr. 4, okt.-nov. 2005.J. Goolenaerts: Een he
raldisch grafmonument te Zandhoven [Ardt van 
Liere, ridder (over!. 1560; exm. de Moelnere) en 
Cunera van Meerdervoort (exm. Van der Mee
ren); met hun(wapen)kwartierstaten(4 gen.)];A. C. 
Zeven: Rood-frankeerstempels met wapens; C.E. 
Kuipers: Verenigde herautstukken; G.Haudenhuyse: 
Het helmteken van Daesdonc en de 'goedendag' 
[Van der Daesdonck ]; H. van Heijningen: Codering 
bij het aanduid en en b eschrijve n van vlaggen ; I(. F. 
Laing: Over de oorsprong van de fleur-de-lis. 

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 364, Ao. LXI, 
juillet-août,4/2006.L.Lindemans: GenealogieRen
tiers [te Brussel; (1se-) 16e-17e eeuw]; Verv. Familie 
Hu bot; Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Pa
roisse Saint-Nicolas [Abeet t/m Campion]; Verv. 
Dispenses matrimoniales pour l'archidiaconé de 
Hainaut (XVIIe siècle) [o.a. Hardenpont, Cour
bet, Lenoir, Taintenier, Boucaut]. 
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Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke geschied
en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kem
pen, deel LXXVII (2005).J. Boone: In naam van het 
Franse volk: Twee 'kapiteins van de opstandelin
gen', Pieter Corbeels en Albert Meulemans, voor 
de krijgsraad. Tweede Deel [eerste deel in LXIX 
(1997); boerenkrijg-leiders; doodvonnis voltrok
ken Doornik 1799; samenvatting eerste afleve
ring; militair en gerechtelijk kader, werking van 
de rechtspraak van twee krijgsraden; schets van 
de organisatie van de Franse legermacht ten tijde 
van de Boerenkrijg; het Franse leger in de Bataafse 
Republiek, enz.]; N. Paepen: De Aard van de Zes 
Dorpen 1332-1822. Casusonderzoek naar een Kem
pense gemene heide(deel 2) [o.a. bestuursfuncties, 
bestuursaspecten; het betreft de dorpen: Gierle, 
Beerse, Vosselaar,Lille, Wechele/Wechelderzande, 
Vlimmeren]; J. Jansen: Dagelijks leven in de Sint
Andrieskerk te Balen in de 17de-18de eeuw. 

Duitsland 
Altpreu8ische Geschlechterkunde, band 27 
(2005). Ahnenliste des Werner Boeck [geb. Bog
dahnen 1921; Boek, Vaak, Zerrath, Arius]; Stamm
folge Zerrath [Sirrat, Serrat, Serat]; Ahnenliste 
des Heinz Hennemann [geb. Goldap 1925; -, 
Pflaumbaum, Nabrotzky (oorspronkelijk: Neu
rot > 'verpoolst'), Emrich; veel kwartieren - tot 
in de 15e eeuw terug - in Salzburgerland {Alten
markt); tevens kwn. in Zwitserland en Sieger
land]; Ahnenliste der Christel Peterson [geb. Kr. 
Labiau 1919; -, Schikowski, Stepputat, Perlbach]; 
Nachfahrenliste Peterson [oudst bekende: Ni8 Pe
terson, geb. in Zweden 1606, over!. Sielkeim 1685; 
Bijlagen: Giesler, Trutnau, Szon (Zun), Engelke, 
Schultz (te Valtinkratsch), Smalakys]; Nachfah
renliste des Johann Christian Tischler aus Broni
schen, Kr. Goldap [met o.a. Obermeit]; Nachfah
renliste der Familie Ignatowitz; Nachfahrenliste 
der Familie Deyda [met o.a. Lewuhn]; Ahnenliste 
Pilaski [met Naraschewski, Schroeder]; Familie 
Schwarz -Tenkitten [met Saemann en Gronau]; 
Die Ahnenliste des Ulrich Vorhoff [geb. Theut/ 
Kr. Labiau 1919; -, Olnhoff, Freimann, Goerke; 
s ca mrceks Vorhoff]; Ahnen-Teillisce des Willy 

Brosch; Die Hoffheinz - Geschichte einer Fami
lie in und aus Ostpreu8en [afk. van Eibelshau
sen/Amt Dillenburg/Wiesbaden]; Ahnenliste der 
Geschwister Murza; Die Familie Embacher aus 
dem Pinzgau [St. Veit im Pongau, 17e eeuw; emi
gratie rond 1700; stamreeks 15e eeuw - heden]; 
Ahnenliste Kosack [met o.a. Marquardt, Neu
mann, Riemann, Blumenau, Tulke, Mulack]; 
Aanv./Corr. Lübbert; Aus dem Nachla8 Quassow
ski: Mac Lean/Maclean aus Schottland, Mahraun, 
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GeneVer {Zuid-Limburg), jg. 9, nr. 3, aug. 2006. 
Verv. Kwst. van Rosa W.B. Bisschops {II en slot) 
[o.a. Vroomen, Lafarre, Stijfs]; S.J.H. Vranken: 
Een tweede 'huwelijksketen': Sint Pieter (circa 
1662/1663-1738) [Janssen, Van Wijlre, Herten, 
Schrijnemakers, Hamelers, Dassen, Van Lijfj; 
M.H.M.N. Senden: Genealogie van kinderen van 
Joannes Pisters en Maria Helena Gelissen (te 
Beek, Meerssen, Ulestraten enz.; stamreeks gen. 
1-VI en vijf gezinnen in gen. VII (17e-2oeeeuw] . 
Hollands Noorderkwartier, afl. 67, jg. 20, nr. 3, 
sept. 2006. Red.: Een familie Spruit {Spruijt) [gen. 
V-VII; 19e-20e eeuw; gen. 1-IV volgen nog];J. Groen
tjes: Kwartierstaat Groentjes-Vleugel (Pancratius 
J. Groentjes (1932 Castricum 1998) tr. Alkmaar 
1959 Adriana C. Vleugel; -, Hageman, Vleugel 
(afk. van Naarden), Zijp]; P. Aaij: Water wordt 
land [overzicht droogleggingen, landwinningen; 
Geestmerambacht]; W: Hermanus: Alkmaarse te
lefoongids uit 1905 [namen, adressen, beroepen]; 
Red.: Een 'rijdende' rechter in de 18e eeuw [conflict 
tussen Cornelis Dirksz Vonk en zijn buurman 
Cornelis Ariëns, te Oostdorp 1714]. 

bo!!an~s 
noor~rerkwartirer 

afleverlng 67 

In dit nummer o.a.: 
Genealogie Spruit {deel 1) 
Het Alkmaarse telefoonboek van 1905 
Een 'rijdende rKhter' In 1714 
Water wordt land ... 

jaargang 20 
nummer3 

september 2006 

~ :~~!:~ aat Anja, Karin en Mariëlle Groentjes 

West Noord-Brabant, jg. 16, nr. 2, mei 2006. F. 
Buijs: Fragment Van der Molen/Vermolen (oudst 

bekende: Bartholomeus van der Molen, schepen 
te Ginneken 1460; te Breda 16e-begin 17e eeuw]; 
Verv. Kws t. van Petrus Raats; T. Goverde: Kwartier
staat van Maria Adriana Kokke (1873 Klundert 
1938, tr. ald. 1895 Antonius Heijnen; 5 gen.: -, 
Van Doren (te Fijnaart), Kuijstermans, Gabriëls]; 
Verv. Kwst. Verkooijen; M. Kusse: Afstamme
lingen van Jan Willemse van Dijk, metselaar te 
Steenbergen (deel 1) (begr. ald.1742, tr. (1) ald.1707 
Helena Michiels van Pulderbosch] . 
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Wij van Zeeland, Se jg., nr. 3, aug. 2006. De stich
ting Genealogisch Centrum Zeeland (http://club
net.nl/s tgen]. 

België 

WIJ VAN ZEELAND 

Mededelingenblad 
&e J•-,g•ng, nummer 3 

augu1tu12ooe 

Cercle Hisrorique de Fléron. mars 1989. Moulins 
dans la vallée de la Magne. N otes sur les families 
Detroz/de Trooz, de Tilff, Foulon, Bartholdy, 
Lezaack, Thiriart; Le bénéfice de la chapelle cas
trale de Wégimont [Lovinfosse alias Boulanger, 
Moreau]; Contrats d'admission au prieuré de 
Beaufays (Flor kin, Slins, Chavaux, Legrandgillet, 
Deshayes, Jacquemotte, Grisard]; Dommages de 
guerre à Vaux-sous-Chèvremont en 1794 [namen 
van personen met schade]; La communauté des 
Troischênes de 1789 à 1794; Jean-François Nico
las, dernier Jésuite anglais de Liège (geb. Chante
melle 1732; met fragment Nicolas]; Lafosse Crahay 
au hameau du Maireux à Soumagne (met frag
menten Crahay/le Craheau, Dejond, Delonaux, 
Delreid, Goffart, Lecomte, Loison]; Familie du 
batelier Grégoire Delcour (16e-19e eeuw]; Descen
dance batarde du seigneur de la rochette Warnier 
de Gulpen (testeerde 1563, over!. 1564; bij zijn 
dienstmeid Catherine, dochter van Antoine Del
heur, had hij vier kinderen, waarvan dochter Ma
rie Delheur alias Gulpen tr. 1587Thiry Fisen]. 

Idem. juin 1989. Documents nouveaux sur les 
fenderies liég oises. Note sur la familie Gilman; 
La communauté du Bois de Beyne au 17e siècle; La 
propriété des jésuites anglais à Vaux-sous-Chèvre
mont (Motte dit Falize, Magnée, Beyne; genealo
gie Donceel/Donckier/Donckier de Donceel]; La 
communauté de Vaux-sous-Olne et Nessonvaux 
de 1790 à 1794; Descendance de Franck Spirlet 
Ie jeune et de Marguerite Piron (1650-1988); La 
communauté de José de 1754 à 1795. Notes sur 
les familles: Leclercq, Cheslet, Burhenne, Wer
gifosse, Chèvremont et Fassotte; La communauté 
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Zicht op Haringcarspel (harenkarspel.geschie
denisbank-nh.nl; secr.: P. Kruijer, De Praam 19, 
1747 TK Tuitjenhorn; contr. € 7,- p.j.), nr. 29, 15e 
jg., mei 2006. In Memoriam C.H.A. Keesom van 
Haringcarspel 1917-2005; Jeugdherinneringen 
Klaas Vlam 1923 tot 1947, deel 3; Indiëganger 
Toon Hof uit Kerkbuurt 1945-1948; Indiëganger 
Jan Pronk uit Kalverdijk 1945-1949; Harm van 
der Spoel uit Dirkshorn; De Geus, De Moor en 
Diepsmeer [korenmolenaars Geus, loodgieters 
De Moor; droogmakerij de Diepsmeer]; Zij hiel
pen de Diepsmeer bedijken [aanbestedingen in 
aug. en sept.1594; namen]. 

"ZICHT OP 
HARINGCARSPEL" 

Zijper Historie Bladen (Postbus 14, 1750 AA Scha
gerbrug), 24e jg., nr. 2, mei 2006. P. Schager: De 
brandweer van Petten in 1904/1905 [met namen 
en functies van het personeel]; Schagerbrug tus
sen 1915 en 1933, deel 5: Groote Sloot noordelijk 
van de brug [o.a. herinneringen van Marie Geertje 
Numan-Swarthof (geb. 1911) aan de bewoners]; 
P.T. Klant: De 2ee neemt en de zee geeft [aange
spoelde stoffelijke overschotten tussen 1914-1918]; 
]. Prij: Ouderen vertellen over vroeger: Smederij 
Van Bodegraven in Schagerbrug [Hilda van Bo
degraven, geb. ald. 1922, achterkleindochter van 
Klaas, die zich in 1834 uit Groet in Schagerbrug 

ZIJPER 
HISTORIE 
BLADEN 

l·IIS'l'ORISCHE VERENlOlNO DE ZIJPL 
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vestigde als smid]; J.T. Bremer: De Kop in kaart 
(6). De kaart van Anthonis Adriaansz Metius 
(1618/19). 

Uit onze afdelingsbladen: 
Aqua Vitae (Betuwe), 9e jg. (2006), nr. 2. Kennis
maken met ... (1). De heer D. van Baaien (lidnr. 
100474); Kennismaken met ... (2). De heer M. de 
Graaf (lidnr. 131074) en mevrouw A.C. de Graaf
Uidam (lidnr. 131075); Verwantschap Gijsbert 
van Ton met bestuursleden NGV-afdeling Betu
we [afstammingsreeks via Ton, Van Kranenburg, 
Van Rees (te Tricht)> Cornelis Kemp (1673 Tricht 
1712), tr. ald. 1696 Maria van Heteren]; D.G. van 
Maren: Erfpachters te Beesd omstreeks 1690 van 
het Convent van Maria Magdalena te Wijk bij 
Duurstede [o.a. Pieck, Van Meerwijck, Van Ma
ren, Cnoop, De Leeuw, Van Dorth]. 

AQUA VITAE 

Delfland, jg. 15, no. 2, juni/juli 2006.J. Broer: Voor
ouders (Stolk) [een grootmoeder van de auteur 
en zijn schoonmoeder hebben gemeenschappe
lijk het echtpaar Jan Stolk tr. Bleiswijk 1834 Wil
lemijntje Bos]; T. Hokken: De informacie van 1514 
[over Zoetermeer en andere dorpen in Holland en 
West-Friesland]. 
Genealogica (Flevoland), 22e jg., nr. 2, juli 2006. 
H. Manders: Parenteel van Christiaan (Cornelis) 
( Chris) Wichgers (Wiggers) [over 1. Vierakker1847, 
tr. Steenderen 1813 Theodora Wiggers (geb. De 
Voorst 1781); genealogie]. 
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en tekeningen van Cornelis Jetses]; Van Reynaert 
tot Bommel. Nederlandstalige dierenverhalen; 
Bloemmozaïken in De Zilk; Ren je fit; Bleekneus
jes en vakantiekolonies in jeugdboeken; Voor
jaarsstamppotten; De kaasmarkt in Alkmaar. 

Tussen de Voorn en Loevestein, nr.127, jg. 42, april 
2006. J. Groenendijk: In de voetsporen van de Van 
Randwijck's [stamreeks 14e-2oe eeuw; 16 genera
ties];J.P.M. van Santen: Oorlogsherinneringen aan 
de Bommelerwaard; D.J. Smeenk m.m.v. S.E.M. van 
Doommalen: Met een goed woordje van vader. Pier
re Claude Bijleveld, burgemeester van Zaltbom
mel 1856-1874 [geb. Nijmegen 1828 (exm. Rau). tr. 
Arnhem 1857 Gosuina A. R. Ketjen]; Indonesische 
afgevaardigden op bezoek in Kerkdriel, 1949. 

Van Zeeuwse Stam. nr. 132, maart 2006. C. Droog
ers: Droogers [drie kwstn.: Cornelis Willem Droo
gers (1872-1939; - . Knegt, Beaufort, Kievit); Sop
hia Dora Hoek (1874-1950; Hoek { te Katwijk a/Z}, 
Logger, Van Poortvliet. Stormezand); Andreas 
Frederik Pollie (1882-1963; -, Goudzwaard, Vlek
ke, Opree); stamreeks van Maatje Giljam (1883-
1953)]; M.P. Neuteboom-Dieleman: Bernouille. De 
Antwerpse afkomst van de 'Zeeuwse tak' [door 
uitgebreid onderzoek kon de aansluiting gevon
den worden; 16e-17e eeuw]; A.Jansens: Afstamme
lingen en aanverwanten van Jan (Jansen) Jacobs 
[over!. 1727, tr. (1) Cornelia Leuris. tr. (2) Janneke 
van der Heijden; te Lillo en Liefkenshoek]; A. 

Flikweert: Speld in een hooiberg/de eerste Zon
dervan in Zeeland [Jacoba Zondervan tr. Oos
terland 1804 Jan van Westenbrugge]; Antw. De 
Voogd [te Oostkapelle]; Aanv. Van de Gruiter en 
Van de Velde; Reactie Onderzoek Van Zweden 
[Van Sweden. Voortrap]. 

Veluwse Geslachten, jg. 31 (2006), nr. 3. Verv. Kwst. 
Schut [gen. X en hoger];J.F. van der Wal: De Coö
peratieve Stoomzuivelfabriek 'Gelria' te Zuuk bij 
Epe. en directeur Jan van der Wal [geb. Nijega 
1873 (exm. Dijkstra). aangesteld in 1900, over!. 
1934, tr. 1902 Jansje Aberson (1875-1959; exm. 
Volkers)]; Ve r v. Zeg e ls va n Veluw n :tre n in h e t 

Gemeente-archief van Wageningen, deel 4: Ot
ters, Jasperse, Van Kreel, Van Raaij, Ramaker, 
Schep en De Veer; G. van den Ham: Boerderij 'De 
kleine Holshorst' [in de Valk onder Lunteren; 
oudst gevonden vermelding in 1649 [(van de) 
Kap. Van den Ham, Van den Brink. Van de Horst, 
Van Zwetselaar (1841-44)]; A.C. Zeven: Biografie 
van Wageningen - verschillende jaren [1693 t/m 
1807]; C. van Sil.fhout-van Ravenswaaij!A. van Silf 
hout: Genealogie van Dibbet Janssen per genera-
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tie [wonende buurtschap Doesburg onder Ede; tr. 
(2) Bennekom 1728 Jacomijn Hendricksen Buijs; 
Dibbet(s)]; E. de Jonge: Uit onbekende archieven 
[notities uit Huis-archieven, w.o. Ampsen en fa
miliearchief Jordens]; Zegels van Veluwnaren. 
Aanvulling [Van Bassenn]; A.J. van Overbeek: Ver
warring [Klomp x Kremer: twee gelijknamige 
broers trouwden met twee zussen 1828 resp. 1839 
te Voorst]; Kwst. Schut (verbetering) [Wilbrinck, 
Van Bronckhorst. Geessinck]. 

Wi Rutu (Surinaamse genealogie), jg. 5, nr. 2, dec. 
2005. H.G. Dijs: Huwelijken tussen Chinezen 
en geëmancipeerden tijdens de periode van het 
Staatstoezicht. Een overzicht [met lijst huwelijks
aankondigingen 1863-1873]; M.A. Hering: 'Ben je 
familie van ... ??' [o.a. Constantin Hering (1800-
1880), geb. in Oschatz/Saksen; ging in 1826 als lid 
van een wetenschappelijke expeditie naar Surina
me; homeopatisch arts, en zoon Christiaan Johan
nes Hering (1827-1907); hun levensloop]; G. Faken: 
Het boekje van Boedie (een vooraankondiging) 
[geschreven door Denise de Hart. tante van de 
auteur]; M. Northolt: Nageslacht van Carolina van 
Emicke en Hans Joachim Emicke [familie afk. 
van omgeving Plau/Mecklenburg-Schwerin; 18e 
eeuw; hun dochter Johanna M.Ph. (ca.1787-Am
sterdam 1846) had uit een relatie met Jan Hendrik 
Geyer vier kinderen Reyeg; wederwaardighe
den nageslacht; Marsais]; W. Man A Hing: Sranan 
Roots. Louis Sen-A-Kauw, de eerste Surinaamse 
nationale damgrootmeester; Ph.Dikland: Landme
ters in Suriname 1667-1861 (deel 1) [landinrichting 
voor de plantagelandbouw; uitrusting van een 
landmeter; ontsluiting binnenland; lengtematen 
in Suriname; chronologische lijst van landmeters 
in Suriname 1667-1861];].J. Vrij: Jan Nepveu en de 
vrije Alida [1719-1779; 1762]. 

Wi Rutu 
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De Rijp 1823; exm. Vermeer); met lijst van per
sonen die in 1886 in het weeshuis verbleven, o.a. 
Addekes, Hoek, Leurs, Dekker, Van Oenen]; M. 
Wensveen: De geschiedenis van de boerderij Strij
bis en zijn bewoners [te West-Graftdijk; Aldert 
Groot, veehouder aldaar, testeerde en overleed 
1821, tr. Maartje Klaas Avis; zoon Klaas Groot tr. 
Geertje Heijnis, beiden aan de cholera overleden 
in 1866. Het bezit ging uiteindelijk over naar de 
kinderen van dochter Guurtje Groot(tr. 1851Jacob 
Dekker); schema Groot - Dekker; laatste bewo
ners het echtpaar Trien Dekker- Cor Strijbis];J.P. 
Leguit: Hoe de onderwaterzetting (inundatie) in 
1945 bijna de levens van kinderen kostte; Hellen 
van Meene [expositie]. 

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 20, nr. 
2, juli/aug. 2006. G. Rooijakkers m.m. v.]. Brouwers/ 
A.]. Bijsterveld: Feit en fictie. Eric Dolné en zijn 
studie naar de geschiedenis van het bisschoppe
lijk paleis te Breda; Een nieuwe toekomst voor 
de Kilsdonkse molen [te Dinrher, al in 1433 ge
noemd; molenaarsfamilie Potters]; Op bezoek bij 
heemkundekring Het Land van Ravenstein. 

Nijmeegs Katern, jg. 20, nr. 3, juni 2006. Inter
view met Tom Smits over het oudste Nijmeegse 
kerkorgel [in de lutherse kerk; Nijmeegse orgel
bouwers: Matthijs van Deventer (burger 1742, 
over!. 1757), Anthonius F.G. Heyneman (burger 
1781, over!. 1804)]; Een reactie op ... en Biessels het 
'n knol [familie Biessels in de 19e eeuw]. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 14e jg., 
nr. 4, juli 2006. Verv. Over mombers, binnenmoe
ders, regentessen en weesmeesters (slot). De zorg 
voor onmondige ouderloze kinderen vanuit ge
nealogisch perspectief; Verv. Speurtocht naar de 
Middeleeuwen (12) [onderzoek in de recognitie
boeken van Harderwijk; Dageraet; 15e-16e eeuw]; 
T. Hokken: Reizen in tijd en ruimte. Interview met 
mr. G.J.J van Wimersma Greidanus; A.F. W.Duij
verman: Stamreeks Duijverman [Deuverman, 
Douverman, Duive(r)man(s); te Utrecht, Leiden; 
17e -2o e eeu w }; B e roepe n e n functies van vro e g er 

(Presmeester- put(jes)schepper);JW: Koten: Wat is 
een gen? [epigenetica, omgevingsinvloed, wetten 
van Mende!, enz.]. 

Oud Bathmen (Oudheidkundige Kring Bathmen; 
secr.: mevr. H. Jonker-Bronzewijker, De Kuipe
rij 15, 7437 CW Bathmen; okb@planet.nl; contr. 
€ 16,50 p.j.), 26e jg., nr. 1, maart 2006. Midwinter
wandeling 2005, een fotoverslag en een impres
sie; In gesprek met: Piet van Elst [geb. buurschap 
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Dortherhoek 1933, zoon van Marinus (molenaar) 
en WilhelminaJurriëns; herinneringen] . 

Idem, nr. 2, juni 2006. Brand bij Koersen [vlees
warenfabriek; begin jaren dertig; eigenaar J.H. 
Koersen]; C.G.O. van Herwijnen/G.J. Wissehnk: De 
geschiedenis van de OBM Bathmen 1934-2005. 
Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij 'Bath
men' W.A. 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl), nr. 62, mei 2006. B. Klappe: Het register van 
naamsaanneming uit 1811 [met lijst met 66 per
sonen]; W. Veer: Wie niet wil wijken moet dijken 
(1) [de beveiliging van Schokland in de 18e en 
19e eeuw; discussie over het behoud van Emme
loord];]. Spitse: Het bezoek van J. D. Huichelbos 
aan Schokland in juli 1797 [voor onderzoek naar 
onenigheid tussen municipaliteit en enkele in
gezetenen en om de orde te herstellen]; De foto
galerij: Johanna Maria Mossel [Vollenhove 1890 
- Kampen 1984, tr. Jacobus Net]; Reglement voor 
vissers en vrachtvaarders. 

Idem, nr. 62a, juni 2006. Portret van een 'Schok
kernazaat' nr. 30 [Theo Grootjen (exm. Van It
tersum)] . 

'n Sliepsteen, nr. 86, 22e jg., voorjaar [= zomer] 
2006. ]. Hemken: De Stadsmeten. Natte stadswei 
werd luxe villawijk; Verv. Korte geschiedenis van 
de Enschedese kruisverenigingen (3). Het Wit
Gele Kruis [op katholieke grondslag]; R. Jansen: 
HetBlijdensteinfonds (1911-1962) [opgericht n.a.v. 
het 50-jarig bestaan van de Twentsche Bankver
eeniging en het afscheid van oprichter en hoofd
bestuurder Benjamin Willem Blijdenstein (1839-
1914)]; Kleine monumenten (48). Huismerk Ter 
Kuile; H. Gieskes: Frits van Hall, beeldhouwer 
[1899-1945]. 

Traditie, jg. 12, nr. 1, voorjaar 2006. Honderd 
jaar Ot en Sien [tekst van Hinricus Scheepstra 
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Kondschap (Brederwiede), 22e jg., nr. 2, juni 
2006. In Memoriam Tiemen Roebert Stegeman 
[Emst 1916 - Meppel 2006]; R. Maat: Bewoners 
huisperceel tegenover de Doopsgezinde Kerk in 
Giethoorn Zuid [eigenaar in 1832 Koop Hendriks 
Drost (1767-1842), bakker, doopsgezind leraar 
(1810-1832 te Bovenknijpe), tr. Giethoorn 1790 
Trijntje Roelofs Wuite; nageslacht Jager, Steen
beek]; Sporen in het landschap. Spoor 12: Dui
ventillen [namen uit het registratieregister 1814-
1836]. 

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap 
Crommenie; secr.: R. Ofman, Pr. Hendrikstraat 
33, 1561 ZG Krommenie; secretaris@hgc-krom
menie.nl; www.hgc-krommenie.nl), no. 42, juni 
2006. G. Palmboom: De dokterwoning op Padlaan 
13 [eigenaars in 1840 de broers Van Leyden, zeil
doekfabrikanten; Jan van Leyden Cornelisz tr. 
1844 Cornelia E. Wasmoeth; verkoop in 1873 aan 
Louris Schaap (tr. 1859 Jacoba Schots); in 1898 
aan HermanJ. M. Schoo, arts; daarna volgden nog 
zes artsen w.o. J.L. Labberté]; M. Roos: Ooievaars 
in Krommenie. Een historisch overzicht; Gerrit 
Nielen [geb. Krommeniedijk 1896; interview uit 
1984; met stamreeks]; J. Rem: Hoe een dorp zich 
ontwikkelde; Sport uit vroeger dagen; Zangver
eniging Johan J. Verhuist 100 jaar (1867-1967) 
[foto met namen]. 

KROMMENlEiSR 
KRONIEK ~--.:: 

Kroniek (www.historisch-amersfoort.nl), jg. 8, nr. 
2, juni 2006. R.A. Hulst: Archeologisch onderzoek 
op kasteelterrein Stoutenburg; A. van Engelenho
ven: Restauratie van een 18de-eeuwse malenhoeve. 
Een nieuwe toekomst voor Bosserdijk;Jukeboxen 
& zo [ tentoonstelling over muntautomaten]; F. van 
Kan: Lodewijk Napoleon, koning van Holland; 
Het Amersfoorts: plat of dialect? [hulp gevraagd: 
l.e.i.m.jongen@let.leidenuniv.nl]. 
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Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 34, nr. 
2, juni 2006. I. Lommen-Sa/den: Lijst van Selfkant
se emigranten naar Amerika [2e helft 19e eeuw; 
o.a. Beckers, Dauven, Dohmen, Hou ben, Jütten, 
Kaesmacher, Penners, Rabben, Renneberg, Rüt
ten, Spaetgens, von der Lieck, Wurm]; Th. Wie
ers: De dertig voorouders van Thieu Wieërs [geb. 
Geistingen/Ophoven 1942, bestuurslid Sectie Ge
nealogie LGOG; Wij ers/Wiers, Rutten, Verlinden, 
Scheepers]; Verv. Het turbulente leven van Geurt 
Hermens en Catharina Daemen (1654-1728). 

Misjpoge, 19e jg., 2006-3. Verv. Leerlingen op een 
openbare school in Amsterdam in 1823 (9). David 
Colaço Ozorio (1772-1853) [zijn familie, en leer
lingenlijst, o.a. Brandon, Bueno de Mesquita, 
Franco Mendes, Henriques de Castro, De Leon, 
Lopes Salzedo, De la Mar, Spinoza Cattela]; R. van 
het Groenewoud: Het Rembrandthuis [eigenaren/ 
bewoners, 17e-19e eeuw; David Franco Mendes 
(1713-1792); Vereenvoudigd Parenteel Isaac Aron 
Melodon (Spitz); Manufacturenfirma De Vries 
van Buuren in 1830 gesticht door Care! de Vries en 
zijn zwager Jesaijas Abraham van Buuren]; Het 
pieuze genootschap Talmoed Touro in Almelo (2) 
[op de lijst van inschrijvers o.a. Salomonson, De 
Groot, Meijers, Meibergen]. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXIII, No. 3, juni 
2006. H. Vermeulen: Het geslacht Van Bronkhorst 
en de boedelscheiding van 26 oktober 1328 [ tussen 
Johanna van Batenburg weduwe Willem heer 
van Bronkhorst en haar drie zoons; onderzocht 
werd of de zegelaars en getuigen verwanten zou
den kunnen zijn]; D. van Tol: Het verschijnen van 
een oude geslachtsnaam in een familie die enkele 
generaties achtereen uitsluitend een patroniem 
voerde (Van Tol) [16e-17e eeuw; 'Bij het verkrij
gen van (al dan niet gehonoreerde) functies als 
blijken van aanzien en macht, was een oude ge
slachtsnaam dan ook wel degelijk van belang'.]; K. 
Kuiken: 18de-eeuws klatergoud? Twee Leidse wa
penkaarten en hun bronnen [de wapenkaart van 
Jan Reeland (veiling van zijn boeken Haarlem 
1736)] ; Nieuwe bronnen: Het digitale oorl<onden.

boek van Groningen en Drenthe: www.cartago.nl 
[dynamisch systeem, d.w.z. er wordt nog steeds 
aan toegevoegd]. 

Een nieuwe chronyke van het Schermereiland. 
jg. 23, nr. 2, juni 2006. F. Hoek: Portret van Ger
behij - Nibbering, binnenvader en binnenmoe
der van het Gemeene Wees en Armenhuis in De 
Rijp [Hendrik Gerbehij (geb. De Rijp 1821; exm. 
Metz) tr. 1846 Neeltje Nibbrig/Nibbering (geb. 
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veerponten in Diemen [pontwachters Arie van 
de Meent en zonen, 1910-1951]; Gesprekken met 
de neven Gerrit en Gert Portengen [Gerrit (geb. 
1922; exm. Mus); Gert (geb. 1932; exm. Pothoff); 
rietdekkers, watermolenaars; Vensermolen]; W. 

Krook: De Vensermolen aan de Weespertrekvaart; 
Idem: De Diemerpoldermolen aan de Kanaaldijk; 
W. van Koningsbrugge: De ontwikkelingsgeschie
denis van waterschap tot watercyclusbedrijf. Van 
waterbeheersing naar zorg voor water [interview 
met Jan Portengen (Abcoude 1951) en Henk Son
nenberg (Ommen 1938)]; r. ten Dam: 1794: Begra
fenis Pieter Nieuwland aan de Weespertrekvaart. 
Met het stadsjacht naar Diemer brug; 1909: Ramp
zalig ongeluk op de Keulsevaart. Pont met arbei
ders kantelt [acht doden]; Voorts bijdragen betr. 
Wildplassen [1910], Dirk Witte [verdronken in de 
Weespertrekvaart 1932], Water als speelterrein. 

Historische Kring Laren (www.historielaren. 
nl), nr. 95, 2006-1. Mijn oude buurt. Kerklaan 8 
[jeugdherinneringen 1944-1954 van Cees Majoor 
(geb.1941)]; Het Rosa Spier Huis [Rosa Spier, 1891-
1967; levensbeschrijving] . 

I.çkm, nr. 96, 2006-2. De koperen bruiloft van 
Toon en Marie Meulenkamp [foto; 1940]; R. Hel
mich: Dirk den Exter, Amsterdam 1903 - Hilver
sum 1953 [kunstschilder]. 

Historische Kring Loosdrecht (Acacialaan 2, 1231 
BT Loosdrecht; contr. min. € 11,-; www.hkloos
drecht.nl), nr.151, 33e jg., voorjaar 2006. Hendrika 
Marretje Doets-Grootendorst [geb. 1906; inter
view in 1987]; Watersport in Loosdrecht tijdens 
de oorlogsjaren; De hamer van Piet Wingelaar; 
Loosdrecht in de oorlogsjaren; ]. Mol: Een win
terse tocht in Loosdrecht [foto's van boerderijen 
met beschrijving]. 

Idem, nr. 152, zomer 2006. Zuinigheid en vlijt 
in de linnenkast van vroeger; Brandweer in Loos
drecht (6). Brandverslagen (2) [1877; de brand bij 
Bartelt Roosma kostte zijn vrouw Willemijntje 
van Spengen (eerderweduwe van Dirk van Alte
na), Gerritje Barmentlo en Dirk Masmeijer het 
l e ven]; Brandweer (7). A larmerin g; Een gcs pt·clc 

met Thij men van Wettum [in 1963; overl. 1986]; 
Vertrouwde zeilschepen 13 [de Regenboog]. 

Historisch Overijssel, jg. 2, nr. 1, maart 2006. W. 
Coster/B. Looper: Honderd jaar sport in Overijssel; 
G. Buist: Talen naar sport [zegswijzen en uitdruk
kingen, ontleend aan de sportwereld); Overijssel
se schatten: Beb Bakhuijs (1909-1982), midvoor 
met machtige poeiers; Bedreigd boerenland langs 
de IJssel. 
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Idem, nr. 2, juli 2006. G. Buist: De eerste de bes
te. Erfgoedrecords in de I]sseldelta [voorproefje 
van de toeristische kaart met erfgoedrecords in 
Overijssel (verschijnt in september); monumen
ten, musea, objecten, in hun soort het oudst, het 
grootst, het kleinst of het meest uniek]; Overijs
selse schatten: De liefdesbrieven van Johan Rudolf 
Thorbecke; Twee nieuwe delen van het Overijs
selse woordenboek; Frits de Zwerver Prijs 2006 
[ alias van verzetsleider Frits Slomp; prijswinnaar 
Eddy Aan geen brug (16) uit Emmeloord). 

De Indische Navorscher (www.igv.nl), jg. 19 
(2006), nr. 2. D.F.M. Rugebregt: Nakomelingen van 
Jan Rugebregt [geb. Osterburg/Saksen-Anhalt ca. 
1697, vertrok in 1721 als soldaat naar Indië); R.M. 
Dumas: De matrilineaire afstamming van Loura 
Bachri [geb. Djakarta 1981), Daphne Dagmar de 
Vries en Dagmar Daphne de Vries [geb. Zwolle 
1979 resp. 1982; achterkleindochters van de Soen
danese vrouw Mariah tr. Soekaboemi 1922 Pieter 
Antoon Battiau); R.G. de Neve: Indische familie
netwerken II. Mixties burgers, Mardijkers en 
compagniesdienaren. De aan elkaar geparenteer
de Bataviase families Bouman, Greving, Jonk
waart en Steufhaas met hun verwanten [inleiding 
bevolkingscategorieën; (fragment)genealogieën); 
R. Melger: De matrilineaire afstamming van Saskia 
Marinka Bosch [geb. A 111scerda1n 1965; Melger, 

Verdam, Fuhri, Neijndorff, Chinese vrouw) . 

KB.nl (www.kb.nl), jg. 5, nr. 2, juni 2006. De Eu
ropese Digitale Bibliotheek [www.theeuropeanli
brary.org); Bibliografie van Literaire Tijdschriften 
in Vlaanderen en Nederland [www.kb.nl/bltvn); 
Interview [met Peter Potters; onderzoek naar ge
zonken schepen); Digitale duurzaamheid wereld
wijd in kaart gebracht [http://www.saur.de). 
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dorp. De families Langelaar en Van Rosmalen. 
Molen De Wandelaar [molenaar Klaas Bakker, 
1884 uit Krommenie]; Operatie Bulldozer [de ont
ruiming van bouwsels van Wouter Hagen (geb. 
Eemnes 1910)]; De geschiedenis van Bussum, deel 
5. De periode van 1813 tot 1873. Burgemeesters 
[Besançon, Thierens, Banis, De Roeper, Vogel
poot, Van Zeventer, Keijzer, Westen berg]. 

Caert-Thresoor, jg. 25, 2006-2. F. Ormeling: De 
weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940; 
L. Peterson: The Mirror of the Worlde van Elizabeth 
Tanfield Cary: een vroege Engelse vertaling van 
Ortelius [Elizabeth Tanfield tr. 1602 Henry Ca
ry]; P. van den Brink/M. Hameleers: Nouveau Plan 
de la ville d' Amsterdam, de toeristische kaart van 
Amsterdam, gegraveerd door Willem Cornelis 
van Baarsel en uitgegeven door Johannes Guy
kens (1837-1850). 

The Caledonian Society, Med. 3oe jg., no. 2, juni 
2006.R. Vennik: Het betreurenswaardige lot van de 
Schotse soldaten in Estland in 1574; Verv. Schotse 
zeelui op de oorlogsschepen van de admiraliteit 
van Zeeland in de 17e eeuw (5). 

Dwars Op (www.hkv-voorhout.nl), nr. 25, jg. 9, 
voorjaar 2006. Forenholte Cronique 2005; Oud 
Voorhouts Nieuws; J. Beelen: De Voorhoutse ge
meenteraad na de Tweede Wereldoorlog. Burge
meesters - wethouders en andere voorbijgangers; 
E. van der Hoeven: Het ideaal van Wout Borst: een 
Voorhoutse OV! [Oranjevereniging; 1946; buurt
schapscommissies]; W. van Kempen: Geschiedenis 
van de PaVeiVo [kerkeveiling van de Bartholo
meusparochie; oprichters Th. van der Hulst en 
L. Prins, ca. 1900]; A. Dwarswaard/D. van der Tang: 
Perikelen rond een lapje grond [percelen Heren
straat 53 en 55, oude kosterswoningen, gesloopt 
in1979]. 
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's-Gravendeel door de eeuwen heen (histver@ 
tele2.nl), jg. 12, nr. 2, mei 2006. D.W. Gravendeel 
(t): De vroedvrouwen (1) [in de 17e en 18e eeuw 
op het platteland]; Burt Groenewoud vertelt II 
[kraamverpleegster]; Janny Goudswaard-van 
Nugteren vertelt [geb. Numansdorp]; Marina 
Kranendonk-Robbemond (1916-2005) vertelde 
[over dokter Vetten]; Wie wil er elektrisch licht op 
De Wacht? [buurtschap; in dec. 1932 werd de be
woners gevraagd of ze stroomverbruiker wilden 
worden]; Het portret van Jacob Brand en Aagje 
Willempje de Zeeuw [tr. 1907]; Oud Nieuws; Ar
chiefaanvulling Historische Vereniging. 

Heraldisch Tijdschrift,jg.12, nr. 2, april-juni 2006. 
W. van Ham: Dorps- en stadswapens in Nederland 
(afl. 1); de regionale verschillen tussen Friesland en 
Brabant; A. Daae: Introductie van een nieuw ker
kelijk wapen; A.C. Zeven: Het zeventiende eeuwse 
wapen van Walcheren; T. Metselaars: Heraldiek op 
de motorkap (2). De betekenis van de heraldiek 
voor de logo's van automobielfabrikanten; R. van 
Dijk: Heraldische filatelie (7). Litouwse stadswa
pens en districtwapens van Estland; R. Vennik: In 
Memoriam John Brooke-Little [1927-2006]; Verv. 
Identificatie van onbekende wapenzegels in de 
zegelcollectie van de NGV. 

Historische Kring Diemen (www.historische
kringdiemen.nl; secr.: H. Teiwes, Rode Kruislaan 
145, 1111 NH Diemen; henkteiwes@scarlet.nl), jg. 
16, nr. 1-2006. r. ten Dam: Ballast Nedam pakt de 
zaken op de Sniep grondig aan. Van varkensei
land tot industrieterrein tot woonwijk; Idem: Nes
do en Diemen [Frits Grönloh (1882-1956)]; W. de 
Valk: Rijnschepen voeren eertijds langs Diemer
brug. Utrecht gebruikt vrouwen als trekpaarden 
[verschillende vaarroutes en plannen worden 
besproken]; E. van Meurs: Geschiedenis van twee 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst 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 
Archievenblad, jg. 110, nr. 6, juli 2006. E. Wol
bink: Kippenvel [aanwinsten van het gemeente
archief Hardenberg; Van Barneveld (1878), Van 
Riemsdijk (1776)]; R. van Dijk: Voor alle duide
lijkheid [door fusies en andere moderniseringen 
worden oude vertrouwde archiefnamen vervan
gen door fantasienamen; de auteur stelt zich hier
tegen te weer!]; A. Kroon: Het' geheim' van de vrij
metselarij ontsloten? Een nieuwe wegwijzer naar 
de vindplaatsen van maçonnieke archieven in 
Nederland; E. Ketelaar: Archiefwetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam;]. Weterings: Archie
ven en wetenschappelijk onderzoek. Symposium 
bij afscheid Frank Keverling Buisman; H. Strij
kers: Unieke beelden laten Limburgs mijnverle
den herleven [dvd-serie; € 16,95 te bestellen: www. 
winkelvandenostalgie.nl]; Juridische Wegwijzer 
voor digitale beschikbaarstelling van archief- en 
museumcollecties in voorbereiding; SNAAI'er in 
beeld: Karel Engbers (28). 

Arneklanken (www.arnehistorie.com),jg. 11, nr. 2, 
juni 2006. Wetenswaardigheden van het geslacht 
Marijs; L. van Belzen: De familie Huiszoon in Ar
nemuiden [eind 18e - begin 20e eeuw];J.Adriaanse: 
De scheepswerf van Meerman [Jacob Meerman 
uit Biezeli n ge lco ch t in 1786 d e werf; eerd e re e i

genaren Pieter Boers (uit Sliedrecht, 1763), Gillis 
Fafa (uit Schiedam, 1765), Jan Basseveld (1776), 
Jacob Ossewaarde en Steven Bouwman (1776)]; 
Verv. Aspecten van het economisch en maatschap
pelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550 (23). 
De Rederijkerskamer; A.H.G. Verouden: Dirck van 
Delen, de teloorgang van een belofte [verslag uit 
de kerkenraadshandelingen van Arnemuiden 
over de periode waarin de stadsresoluties ontbre
ken m.b.t. de handelingen van Dirck van Delen 
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1659-1671]; G.-J. Wondergem: Ds. J.T. Doornenbal 
(1909-1975) [geb. Doorn]. 

Ic Beaken (Fryske Akademy), jg. 67 (2005), nr. 
3/4. A. Dyhstra: Tjalling Halbertsma (1829-1894) 
en het Lexicon Frisfrum (1872); S. Dyk: Historisch 
overzicht van de bestudering van het Schiermon
nikoogs [o.a. Jan Jelles Hof(1872-1950; journalist, 
dialectoloog), L.P.H. Eijkman (-1907-1925 -, fo
neticus), Cornelis Grilk (1885-1961, onderwijzer 
en journalist), Jac. van Ginneken (1877-1945), 
Jacob Botke (1877-1939, leraar), Klaas Sierksma 
(geb. 1918), Fedde Dykstra (1917-1988, drukker
uitgever, theoloog), Douwe Fokkema (1890-1983, 
leraar) en broer Klaas Fokkema (1898-1969, hoog
leraar Fries), H. T.J. Miedema (geb. 1922, hoogle
raar), de Deen Arne Spencer, Teake B. Hoekema 
(1923-2003)]. 

Burgerzaken & Recht, 13e jg., nr. 6, juni 2006. 
Idem, nr. 7/8, juli/aug. 2006. D. Cuvelier: Patro
niem, wel of niet in de GBA [geen onderdeel van 
de achternaam, 'dus' voornaam? In Rusland 
wordt het patroniem nog gehanteerd voor bin
nenlands gebruik, maar weggelaten voor buiten
lands gebruik; Met naschrift van E. Gubbels over 
tussennamen]. 

Bussums Historisch Tijdschrift (www.histkring
bussum.nl), jg. 22, nr. 2, juli 2006. Themanum
mer: de geschiedenis van de Eng. Hierin o.a.: H. 
Jonker: De Hilversumse periode [van de Oostereng 
en de Westereng]; Idem: Het uitbreidingsplan 
1939; Chr. Leenders: De Kolonel Palm kazerne 1939-
2005 [François Palm, kolonel der mariniers 1672]; 
C. van de Ree: Het woonwagenkamp aan de Laar
derweg. Werkkamp Gooiland; De varkensmeste
rij van Griffioen; N. Krijnen-van Gog: Dorpje in een 



aanwinsten 
Gisbert Berwe, Familienbuch fürGisbert Berwe, z. pl. 2003. 

Martha Böger, Biege, Beuger, Böger. Väter-Söhne-Enkel, Neustadt (Aisch) 1977. 

Alje Bolt, Geschiedenis van Uithuizen van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978, Uithuizen 
1982. 

J. G.M. Boon, Vreeswijk voorheen, Nieuwegein 1972. 

A. van Buysen, Minibuys. Herinneringen aan de vroegste jeugdjaren in en om het ouderlijk huis aan de 
Dam 8 te Schiedam van 1890-1900. Bevat fragment genealogie van Buysen, Vlaardingen 1969. 

J.Th. Gantvoort, Twee Schiedamse geslachten Verboom, resp. Weber, Rotterdam 2005. 

Els Giesen,Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland 1842-1875. Strafarresten en dossiers, Haarlem 
2005. 

Jan Gobels, Genealogie van de familie Gobels I, Zaandam 2005. 

Reimer Hansen (e.a.), Deutschlands Grenzen in der Geschichte. Heruitgave van Alexander De
mandt, München 1991. 

J.A. Heese, Suid-Afrikaanse Geslagregisters 7. South African Genealogies 7. Deel Q;Ph, Stellen
bosch 2002. 

J.A. Heese, Suid-Afrikaanse Geslagregisters 8. South African Genealogies 8. Deel Pi-Q, Stellen
bosch 2002. 

Jacob van Hinte (e.a.), Netherlanders in America. Nederlanders in Amerika. A Study ofEmigration and 
Settlement in the nineteenth and twentieth Centuries in the United States of America, Michigan 1985. 

J. van Huis e.a., Stedum. Het verleden in beeld, z.pl., z.j. 
Martin Joseph, Der Dreissigjährige Krieg in der Vogtei Merzen. Ereignisse, Folgen und Auswirkungen 

des Westfälischen Friedens. Schriftenreihe des Kreisheimatbundes Bersenbrück (KHBB) 29, 

Quakenbrück 1997. 

Helmut Kiehn, Kiehn. Sippe Hohenhorn, Börnsen, Wento,f. Teil II: Teil der Hohenhorner Bauernvogtsli
nie, Neustadt a.d. Aisch, 1958. 

Jozeph A. Klaver, Wie niet snapt hoe het was weet niet hoe het nu is .... De Familie Klaver in woord en 
beeld, Beverwijk 1999. 

J.L. Kleinepier, Het geslacht Sneep, uitg. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, Fijnaart 
2002. 

J.C. Klompenhouwer en Z. Hissink-Kerkdijk,Aalten, Liberale gifte 1748. Publikatie van Oostgel
ders tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek, Warnsveld/Colmsgate 2005. 

Gerhard Köbler, Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart, München 1990. 

J.J.A.M. Koenen, Inventaris van de archieven van de parochie van de H.Joseph te Roosendaal 1914-1987. 

Inventarisreeks XI Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Roosendaal 1990. 

B. Koerhuis, W. van Mulken, Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922, uitg. Stichting Ar-
chief Publicaties, 's-Gravenhage 1986. 

H.J. Marinus, Stamboom van het geslacht Miljoen, Raalte 2004. 

M. Molenaar-Valk, Valken in de Zaanstreek. Coenraad Barendsz Valk, z. pl., z.j. 
Cor W. Moolenaar, Gegevens van 6000 bidprentjes. Deel 3, Santpoort-Noord 2002. 

W. H. van der Horst-Harkema 
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r tb i.,, boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
A. Roosendaal, De familie Roosendaal uit Enk
huizen, Driehuis 2005, 275 pp., ill. + index. 
Hoewel er verschillende families Roosendaal 
( of varianten) zijn in Enkhuizen, zijn het niet 
onderling aantoonbaar verwante families. De 
eerste die de naam in deze familie gebruikt, 
is Christiaan Thijsz Roosendaal in 1802 (en 
mogelijk al iets eerder bij de dopen van zijn 
kinderen in 1795 en 1798). De stamreeks gaat 
echter nog een eeuw verder terug tot stamva
der Aeldert Christiaensz, die in 1694 te Enk
huizen trouwt met Neeltjen Maertens. De 
eerste generaties zijn in stamreeks-vorm uit
gewerkt en met de introductie van de fami
lienaam is de gekozen vorm een genealogie. 
Achterin zijn schema's opgenomen. 

I(wartierstaat 

D E J<'AMILIE 

ROO SENDAAL 

u it Enkhui zen 

1',.11ttn,1q; , _lo,icm,olodod1"4fnod,,._.clt 
•11<6ftl<I ,,u, ól ~ .... •·•n il<' lom Hit R•-""""'• 

w"r1otdr,..htli•<r•·•n1thb(,,kh<"-1. 

B. van Beek, Kwartierstaat Niënhaus - Van Beek, 
St. Michielsgestel 2006, 125 pp., index. 
De geboortes van Eva en Christijn Niënhaus 
in respectievelijk 2004 en 2005 waren de aan
leiding tot het maken van deze kwartierstaat. 
De reeks Niënhaus eindigt met Johann Hein
rich Nienhaus (zonder umlaut), die tussen 
1845 en 1857 overleed. In de vierde generaties 
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komen voor de namen: Niënhaus/Roelofs, 
Kuijpers/Poortman, Van Beek/Van Munster, 
Bleijendaal/Van der Kolk. De oudste gegevens 
dateren uit de late 14' en vroege 15' eeuw. 

Stads-, dorps-en streekgeschiedenis 
D.F. Kuiken en H.J.E. Hartog, Ondertrouw
boek van de Stad Groningen 1611-1623, Groningen 
2005, 1076 pp., Groninger bronnen en toe
gangen nr. 22. 

In de serie Groninger bronnen en toegangen 
is wederom een goed stuk werk afgeleverd 
door de heren Kuiken en Hartog. In 2001 en 
2002 verschenen reeds transcripties van de 
ondertrouwboeken over respectievelijk de 
periodes 1595-1603 en 1603-1611. Met dit deel 
is de serie over de periode 1595-1623 com
pleet. Deel vier zal later verschijnen en be
treft de index op deze drie delen, samen goed 
voor bijna 2000 pagina's. Een belangrijk na
slagwerk voor onderzoekers in Groningen 
en Ommelanden, waarbij de ommelanden in 
dit geval ruim moeten worden gezien: veel 
Friezen, Drenten en Oost-Friezen hebben in 
Groningen hun sporen nagelaten. 
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Nieuwe website voor ArchiefEemland 

Enkele weken geleden is de website van Ar
chief Eemland compleet vernieuwd. Hier
bij is rekening gehouden met verschillende 
nieuwe applicaties die aan de pagina gekop
peld worden. Tevens is gedacht aan de wens 
van de bij Archief Eemland aangesloten ge
meenten en het waterschap om als zodanig 
onderscheiden te worden. 

Eindelijk is het nu mogelijk om via de web
site de gedigitaliseerde Amersfoortse kran
ten fulltext te doorzoeken. Hoewel al lang 
geleden aangekondigd, had de realisatie van 
dit project meer voeten in de aarde dan ver
wacht. Uiteindelijk is Archief Eemland de 
eerste archiefdienst in Nederland die raad
pleging van de kranten op deze manier mo
gelijk maakt. Bijzonder is ook dat via de ho
mepage van de site een dagelijks wisselende 
krant van exact 66 jaar geleden kan worden 
gelezen. Op het moment van schrijven staan 
21.633 krantenpagina's over de periode 1872-
1942 online. Van nu af zullen wekelijks pa
gina's worden toegevoegd, totdat alle bijna 
200.000 pagina's er op staan. Op de website 
wordt aangegeven welke kranten dat zijn. 

Een andere interessante applicatie biedt de 
mogelijkheid om een fragment te bekijken 
van de door Archief Eemland uitgebrachte 
dvd Stadsbeeld in beweging II. Het is uiteinde
lijk de bedoeling dat fragmenten van alle 
door Archief Eemland beheerde historische 
films via de website te zien zijn. De complete 
films kunnen in de studiezaal van het Archief 
bekeken worden. 

In de loop van dit jaar worden naar ver
wachting eveneens aan de website gekop
peld: 
> de digitale kadastrale atlas van Amersfoort 

en Hoogland, met de oudste kadastrale 
kaarten en bijbehorende gegevens uit 1832; 

> driedimensionale luchtfoto's van heel 
Amersfoort uit 1932; 
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> ongeveer 700 gedigitaliseerde perkamen
ten oorkonden of charters over de periode 
1342-1795, afkomstig uit het archief van de 
Stichting De Armen de Poth; van aan deze 
charters hangende zegels zijn afzonderlij
ke foto's gemaakt; 

> een database met de namen van stadsbe
stuurders over de periode begin 14e eeuw-

1579; 
> de Eemnesser Courant, 1924; 
> de Leusder Courant, 1970-1994. 

De driedimensionale luchtfoto's zijn vol
gens een speciaal procédé gedigitaliseerd en 
zullen ook driedimensionaal op de website 
bekeken kunnen worden met behulp van een 
3d-brilletje dat bij ArchiefEemland te bestel
len is. De ouderdom van deze 3d-foto's en 
het feit dat het complete grondgebied van 
Amersfoort systematisch is gefotografeerd, 
maken het tot een collectie die uniek is voor 
Nederland. 

De afbeeldingen van de charters worden 
gekoppeld aan daarvan gemaakte uittreksels 
of regesten, waardoor het doorzoeken van 
deze collectie weinig problemen zal opleve
ren. Ook van alle zegels zijn (heraldische) be
schrijvingen gemaakt. 

Overigens wordt nog steeds hard gewerkt 
aan de 'oude databases', zoals de Digitale 
Stamboom en de Beeldbank met gedigita
liseerde foto's en kaarten. Vrijwel dagelijks 
vinden aanvullingen plaats. 

De nieuwe website steltArchiefEemland in 
staat om internetontwikkelingen op de voet 
te volgen en haar digitale dienstverlening op 
een (nog hoger) peil te brengen. Want dat de 
digitale dienstverlening steeds belangrijl<er 

zal worden, staat als een paal boven water. 
Dirk Steenbeek 

[Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort, 
jg. 8, nr. 3, sept. 2006, pag. 12] 
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* Nieuwe bronnen gescand 
Er zijn nieuwe bronnen gescand. Het betreft 
nieuwe digitale beelden van: 
> Alphen en Riel - bevolkingsregisters 1826-

1937 
> Chaam - bevolkingsregister 1821-1939 

>Oosterhout-huwelijken 1811-1924, overlij
den 1811-1950 

> Drimmelen (Made en Drimmelen)- huwe
lijken 1811-1922 

Er staan nu ruim 212.000 scans online. 
Het invoeren van de bijbehorende per

soonsnamenindexen verloopt ook heel voor
spoedig. Er zijn nu ruim 1.590.000 persoons
namen in de genealogische database opgeno
men. 

Een volledig overzicht van de bestanden 

die via de genealogische database te bevragen 
zijn, staat online: 

Overzicht van beschikbare digitale beelden 
en persoonsnamenindexen 

* Nadere toegangen 
Twee nieuwe documenten staan online: 
> protocol uit het schepenbankarchief Geer

truidenberg van april 1589 - februari 1592, 

samengesteld door Arjan van Loon. 
> algemeen protocol uit het schepenbankar

chief Loon op Zand inv.nr. 57 (1547-1557), 
samengesteld door Lia Stadhouders-van 
den Broek. 

[Digitale nieuwsbrief van het RAT, 
22 sept. 2006, pag. 1 en 2] 

Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) 

Collecties Overijsselse musea op internet: 
www.musip.nl 

In 2005 is de inventarisatie van de deelcol
lecties van ruim vijftig musea in Overijssel 
succesvol afgerond. KCO presenteert hier
mee Museaal erfgoed Overijssel. De gegevens 
over voorwerpen in de musea zijn nu voor 
iedereen vrij te raadplegen op de website van 
het nationale Museum Inventarisatie Project 
(www.musip.nl). Hier kan men informatie 
vinden over een groot aantal voorwerpen 
in de meeste musea en collectievormende 
instellingen in Nederland. Het vinden van 
algemene informatie over de musea in Over
ijssel is niet uniek. Maar een compleet over
zicht van de deelcollecties die in Overijsselse 
musea te vinden zijn wel. Door de collecties 
op Internet te presenteren l<rijgt men een in
druk van wat de Overijsselse musea hebben 
te bieden. 

De website biedt een breed publiek de ge
legenheid te zoeken naar deelcollecties van 
de Nederlandse musea. De museumbezoeker 
kan op de websites zoeken naar collecties op 
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een bepaald interesseveld, onderzoekster
rein of onderwijsgebied [en naar informatie 
over gebruiksvoorwerpen in de familie, naar 
aankleding van de genealogie, enz.]. Daar
naast zijn de gegevens over de deelcollecties 
bruikbaar voor musea, die op zoek zijn naar 
voorwerpen voor een tentoonstelling en ook 
onderzoekers kunnen er hun voordeel mee 
doen. Zo is een overzicht gevormd van de 
deelcollecties die zich in een bepaalde pro
vincie bevinden en zijn de provinciale gege
vens met elkaar in verband gebracht om een 
landelijk overzicht te verkrijgen. Deze gege
vens over de geografische gebondenheid van 
collecties zijn tevens interessant voor lokale 
en provinciale overheden. 

MusiP kwam tot stand door een overeen-
1, omst tu ssen d e p rovincies, h e t Minis t e rie 

van OCW en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. De uitvoering werd verricht 
door de provinciale museumconsulenten. 

[Historisch Overijssel, jg. 2, 

nr. 1, maart 2006, pag. 24] 
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Stads- en Streekarchief Zutphen 

Een prijsband voor Gulielmo Becking 
Onlangs is door het Stads- en Streekarchief 
een prijsband aangeschaft. Wat is dat nu ei
genlijk, een prijsband? Daarvoor moeten we 
een aardig eindje terug de tijd in. 

Vanaf het einde van de 16de eeuw ver
zorgde de Latijnse School de vooropleiding 
tot de universiteit. Zolang het Latijn tot ver 
in de 19de eeuw de gebruikstaal was aan de 
universiteiten in ons land, had de Latijnse 
School een duidelijke functie. De school ken
de doorgaans vijf tot zes leerjaren, waarbij 
ieder leerjaar te onderscheiden was in twee 
niveaugroepen van telkens een halfjaar. door 
het lezen en expliceren van Romeinse au
teurs trachtten de leerlingen, die deze school 
gewoonlijk tussen negen- en vijftienjarige 
leeftijd bezochten, zich een fraaie Latijnse 

stijl eigen te maken. Het motiveren en stimu
leren van de leerlingen geschiedde door hen 
een prijsband (ook wel prijsboek genoemd) 
als beloning voor de beste prestaties in het 
vooruitzicht te stellen. 

De prijsbanden werden uitgereikt tijdens 
de halfjaarlijkse promotie in aanwezigheid 
van leraren, medeleerlingen, familieleden 
en andere belangstellenden. -. [het boek is 
in 1768 uitgereikt aan Gulielmo Becking als 
tweedejaars leerling. In het album discip
linorum werd hij als Wilhelmus Becking in
geschreven op 12 januari 1766; hij vertrok op 
26 maart 1770]. Het boek is toegevoegd aan 
het archief van het Stedelijk Gymnasium te 
Zutphen onder inventarisnummer 1068. 

[Kwartaalblad, nr. 3, 2006, pag. 5] 

Huwelijkse bijlagen Rotterdam 1812-1852 

Op de website van het Gemeentearchief Rot
terdam zijn nu alle huwelijkse bijlagen over 
de jaren 1812-1852 in te zien. Ga hiervoor naar 
de 'Digitale Stamboom' en zoek op huwelij
ken tussen 1812-1852. In het detailscherm van 
een persoon klikt u op 'Bekijk scan' . Dit staat 
in een blauw kadertje. 

Sinds 1812 moeten bruid en bruidegom 
voor de huwelijksvoltrekking bewijsstuk
ken, de zgn. huwelijkse bijlagen overleggen. 
Het GA Rotterdam heeft de huwelijkse bij
lagen 1812-1852 van het Nationaal Archief in 
Den Haag overgenomen, gescand en op de 
site van de Digitale Stamboom gezet. Het be
treft ca. 27.000 huwelijken. 

De huwelijkse bijlagen bevatten afschrif-

ten van de geboorteakten van bruid en 
bruidegom. Ook kunnen overlijdensakten 
van eventuele vorige partners aangetroffen 
worden en wanneer een of beide echtelieden 
minderjarig zijn, akten van toestemming 
voor het huwelijk van de ouders. Zelfs infor
matie over de uiterlijke kenmerken van de 
bruidegom kunnen worden gevonden in de 
bijlagen en wel in de akten waarin verklaard 
wordt dat de bruidegom in dienst van de Na
tionale Militie is geweest. Huwelijkse bijla
gen zijn dan ook interessante bronnen voor 
stamboomonderzoekers!! 

[Mededelingenblad afd. Delfland, 
jg. 15, no. 2, juni/juli 2006, pag.1197] 

Regionaal Archief Tilburg 

* De genealogische database 
De genealogische database bevat nu alle be
standen die voorheen in ISIS stonden. De 
enige uitzonderingen hierop zijn de borg
brieven van de diverse gemeenten en de inge-
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komen en vertrokken personen van Tilburg. 
Hiervoor moeten we een andere oplossing 
gaan zoeken. 

Vanaf 1 januari 2007 zal ISIS uit de lucht 
gaan. 
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Koninklijke Bibliotheek (KB) 

* Leeszaal Bijzondere Collecties 
De verbouwing van de KB vordert gestaag en 
verloopt volgens plan. Om de dienstverle
ning te verbeteren en de leeszalen van de KB 
aantrekkelijker en overzichtelijker te maken, 
worden de algemene leeszalen en de leeszaal 
Bijzondere Collecties opnieuw ingericht. op 
de tweede etage is onlangs de nieuwe toe
gang tot de leeszaal Bijzondere Collecties in 
gebruik genomen, samen met een gloednieu
we balie. de ingang is bereikbaar vanuit het 
midden van de Leeszaal van Nederland. 

[KB.nl,jg. 5, nr. 3, sept. 2006, pag. 10] 

• Nieuwe KB-pas 
Volgend jaar wordt, gelijktijdig met de her
opening van de leeszalen, een nieuwe KB-pas 
in gebruik genomen. De nieuwe pas kent 
twee varianten. De KB-jaarpas biedt toegang 
tot àlle informatie en diensten van de KB, zo
wel in de bibliotheek zelf als daarbuiten, op 
papier en/of digitaal. De nieuwe KB-pas is 
een zogenoemde 'smart card', die veel meer 
mogelijkheden biedt dan de huidige kaart, 
waardoor de dienstverlening kan worden 
uitgebreid. Bezoekers kunnen zich bijvoor
beeld thuis of bij binnenkomst in de KB zelf 
registreren en het wachtwoord wijzigen. De 
kosten voor de KB-jaarpas blijven gelijk(€ 15 

per jaar). 
Daarnaast is er de gratis KB-leeszaal-pas 

die toegang biedt tot de KB en waarmee ge
bruik kan worden gemaakt van de studiefa
ciliteiten en de publicaties in de leeszalen, 
waaronder de Leeszaal van Nederland. De 
KB-leeszaalpas vervangt de huidige dag- en 
weelcpas. 

Voor beide passen geldt dat men zich moet 
legitimeren om toegang te krijgen tot de col
lectie. Nu gaat dat nog fysiek, maar in de toe
komst zal dit ook op afstand mogelijk zijn. 

[KB.nl,jg. 5, nr. 3, sept. 2006, pag. 10] 
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• Webarchivering in de KB 
Het web is voortdurend in beweging; de ge
middelde levensduur van een website is niet 
meer dan 75 dagen. In korte tijd is het Neder
landse web uitgegroeid tot ongeveer 1,4 mil
joen actieve websites en zeker zestig miljoen 
webpagina's. Hiermee is het internet een 
van de belangrijkste bronnen voor culturele 
en wetenschappelijke informatie. Daarom 
is de KB gestart met een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het archiveren van Ne
derlandse websites in het e-Depot. Met dit 
project wil de KB ervaring opdoen met het se
lecteren, verzamelen, beschrijven, duurzaam 
opslaan en toegankelijk maken van Neder
landse websites. 

[KB.nl, jg. 5, nr. 3, sept. 2006, pag. 6] 

• Verzamelwoede leidt tot miljoen boeken 
Het Depot van Nederlandse Publicaties heeft 
een mijlpaal bereikt: het miljoenste boek is 
binnen! 

Als nationale bibliotheek heeft de KB de 
taak om van alle publicaties die in Neder
land verschijnen, één exemplaar te bewaren. 
hiertoe is in 1974 het Depot van Nederlandse 
Publicaties opgericht. Uitgevers vullen het 
Depot door van al hun publicaties één exem
plaar gratis ter beschikking te stellen aan de 
KB. 

Op basis hiervan wordt de Nationale Biblio
grafie van Nederland samengesteld. Vroeger in 
boekvorm uitgegeven onder de naam Brink
man's cumulatieve catalogus van boeken nu al
leen nog verkrijgbaar op cd-rom en online 
raadpleegbaar via de webdienst Netuit. 

De laatste tien jaar komen er op jaarbasis 
gemiddeld 40.000 boeken en 1.000 cd-roms 
bij het Depot binnen. 

www.kb.nl/netuit 

[KB.nl,jg. 5, nr.3,sept. 2006, pag. 8] 

703 



archiefnieuws 

Persoonlijke collecties in Zeeuws Documentatiecentrum 

Bent u op zoek naar informatie over een spe
cifiek Zeeuws onderwerp? Grote kans dat het 
Zeeuws Documentatiecentrum een collectie 
heeft die daarover veel informatie bevat en 
waar u via een verwijzing naar een inventaris 
in de catalogus ongemerkt aan was voorbij
gegaan. 

Dit zijn niet alleen grote collecties zoals 
die van de letterkundige P.C. Boutens, maar 
ook kleinere. Zo is er de collectie van de Be
velandse uitgever Bruijns die allerlei infor
matie en foto 's over de Zeeuwse landbouw 
bevat, zijn er diverse collecties met histori
sche informatie over steden en dorpen, zo
als bijvoorbeeld Westkapelle, Biggekerke, 
Zoutelande en Yerseke (zelfs drie collecties) 
en verrassende collecties over bijvoorbeeld 
wielerwedstrijden in Zeeuws-Vlaanderen 
(verzameling Malkus), kraamzorg (collectie 
A.T. de Pree) of nog recente Zeeuwse actua
liteitsthema's zoals van de milieuactiegroep 
Oosterschelde Open. 

Een collectie die niet ontsloten is omdat 
ze nog steeds in beweging is, dat wil zeggen, 
nog altijd wordt aangevuld, is die van Wi
gard-Houterman. Deze bevat informatie 
over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland ( on
der andere geallieerde pamfletten en techni-

sche tekeningen van Duitse installaties ge
maakt door het verzet). 

Naast de geïnventariseerde collecties zijn 
er nog collecties die moeten worden bewerkt. 
Zo wordt thans aan de inventaris van het ar
chief van de dichter Hans Warren gewerkt. 
Dat betekent echter lang niet altijd dat dit 
soort collecties niet kan worden ingezien, in
formeer hiervoor gerust eens bij de balie. 

De bewerkte inventarissen staan in de re
pertoriakast naast de inlichtingenbalie van 
het Zeeuws Documentatiecentrum op de 
tweede verdieping van de bibliotheek. Aan
vragen van collecties kan bij de inlichtingen
medewerker. 

De Zeeuwse Bibliotheek is geopend op 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 
uur, op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en op 
maandag van 17.30 tot 21.00 uur. 

www.zeeuwsebibliotheek.nl 
zbdoc@zeeuwsebibliotheek.nl 

tel.: 0118-654.285) 

[Zeeuws Erfgoed, jg. 5, nr. 3, 
sept. 2006, pag. 10] 

Streekmuseum Hoeksche Waard 

Het aantal bestanden, gemaakt na bewerking 
van de originele bronnen en op de computer 
te raadplegen, is weer iets uitgebreid. Nieuw 
zijn: 
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Heinenoord, Oud Rechterlijk Archief, inv. 
nrs.39en40 

Greup, Oud Rechterlijk Archief, inv.nrs. 3 
t/m10 

[Bulletin 101, aug. 2006, pag. 9] 
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24 25 26 27 28 29 30 3• 
PETRUS JACOBUS JACOBA CHRISTINA FRANCISCUS ANNAMARIA l{ENRICUS SENGER! JOANNA MARIA JACOBUS WILH ELMINA 

DANIELS LUYKERS FELET / FILET MARTENS zn. van Joannes VAN D ER PAS SENGERS VAN DERMASEN 

zn. van Gerardus dr. van Wilhelmus zn. van Willem Filet dr. van Hcnricus Franciscus Scngers en dr. van Stcphanus zn. va n Adrianus dr. van Jacobus va n 
Danicls en Anna Cacha Gerardus Lukas / / Vilet en Petronel la Martens en Petronella Theresia Catharina Henricx van der Pas Antonius Sengcrs en de r Mascn cnAntonia 

rinaBraems Luykcrs en Hcndrina 
Mulders 

hocdcnmakcrskncchc naais ter 

geb./ged . Venlo gcd. Ven lo 
20/2.2-10-1793 14-5-1796 

over!. Nijmegen ove r 1. N ijmegen 

30-10-1874 18-2-1853 

tr. Venlo 23-2.-1816 

JOHANNESHUBERTUS 
DANIELS 

schoenmaker 

'2 

van Driel Tijsscn 

me. smid 

ged. Nijmegen gcd.Cuijk 

24-3-1785 9-10-1777 

over!. Nij mege n over!. Nij megen 

23-11-1829 6-12-1858 

tr. N ijmegen 7-5-1814 

PETRONELLA 
FELET / FILET 

geb. Venlo 15-12-1821 geb. Nijmegen 13-3-1815 
over 1. Nijmegen 6-3-1901 over 1. Nijmegen 28-1-1889 

tr. Nijmegen 28-11-1844 

'3 

PETRUS JACOBUS FRANCISCUS DANIELS 

koopman in lederwaren, wethouder 

geb. Nijmegen 22-10-1845 
overl. Nijmegen 4-2-1930 

de Groen en Catharina Kramps / Johanna Maria Lccnders / Lindcrs 
Cramps de Groen 

winkel ier, schepen herbergier 

gcd . Mcgcn gcd. Oss gcd. Megcn gcd. Megen 

2.9-3-1747 2.4-6-1743 4·1-l794 8-10-1797 

ovcrl. Mcge n overl. Megcn ove rl. Megen over!. Megen 

24-3-1826 6-6-1827 7-1-1848 7-7-1850 

tr. Oss 5-5-1776 tr. Megen 9-8-182.6 

JOANNES FRANCISCUS 
SENGERS 

burgemeester, dijkgraaf, 
lid Provinciale Staten van 

Gelderland, rentenier 

•• 
ANTONIA SEN GERS 

ged. Megen 3-9-1783 geb. Megen 7-4-1828 
over 1. Megen 29-8-1859 over 1. Megen 6-9-1911 

tr. Megen 3-1-1850 

JOHANNA MARIA {CATHARINA) 
SENGERS 

geb. Megen 10-2-1851 
overl. Nijmegen 3-12-1920 

tr. Megen 16-9-1875 

PETRONELLAJOHANNAANTONIAMARIADANIELS 

geb. Nijmegen 31-7-1892 
overl. Edinburgh (Schotland) 6-8-1962 

3-6-1917 

GERSMA 

14-10-1925 

veelzijdig kunstenaar 
5-6-2006 

,, 
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16 17 18 19 

JACOB WIEGERS ESTHER TEEKE WOBBES SJOUKJEN WYBES 

WIEGERSMA 

zn. van Wicgcr Jacobs 
Wicgersma en Korne-
liskc Kornelis de Jong 

onderwijzer, vroed- en 
hcclmcesrcr 

geb. Bovcnknijpc 

over!. Boornbergum 
19-8-1883 

HENDRIKUS 

DEOUDE 

dr. van Hendrik 
Willems de Oude en 
GccsjcnJans Moed 

geb. Luinjeberd 
2.2-6-1820 

over! . Boornbergum 

13-9-1844 

tr. Aengwi rden 9-6-1839 

HENDRIK JACOBS 
WIEGERSMA 

geneesheer 

geb. Boornbergum 10-5-1840 

RINSEMA 

zn. van Wobbc Kornelis 
Rinscma en Mintjc 
Tackcs Tackcma 

landbouwer 

gcb. Uretcrp 
2 1-10-18 13 

ove r!. Drachten 

\VIERING 

dr. van Wybe Libbcs 
Wieringen Wyrske 
Ocbcles van Dijk 

geb. Ureterp 
3-10-1815 

overl. Drachten 
14-12.-1879 4-7-1884 

tr. Opsterland 11-5-1837 

WYTSKE TEEKES 
RINSEMA 

over 1. Stad a/h Haringvliet geb. Ureterp 20-11-1839 
18-5-1887 over 1. Utrecht 7-6-1932 

tr. Opsterland 22-5-1861 

JAKOB HENDRIK WIEGERSMA 

huisarts 

geb. Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen) 
6-5-1863, overl. Zeist 31-12-1931 

20 

BOUDEWIJN 

BLANCKE 

zn. van Barend 
Blancke en Cuncra 

Brocrc 

klerk 

ged. Ams terdam 

overl. Amsterdam 
9-4-182.9 

21 

JACOBA MARIA 

CAVALINI 

dr. van Jean Ma rie 
Joseph Cavalini en 
Barbara Elisabcrha 

Ncvcaux 

ged. Amsterdam 
28-10-1791 

overl. Putten 
17-5-1837 

10 

HENDRICUS ANTONIUS 
BLANCKE 

koopman 

22 

PETRUS JOSEPH 

HAMERS 

zn. van Joannes Hen-
ricus Hamers en Ma ria 

CatharinaJoscpha 
Kirchner 

koopman 
manufacturier 

ged.Amersfoort 

JOHANNA ELIS1 

BETH 

VAN KALKEN 

dr. van Joachim v~ 
Kalken en Hcnric 

Pcclen van den Tw, 

winkel ierster 
koopvrouw 

gcd. Nijkerk 
10-10-1805 

over!. Amersfoort over 1. Amersfoort 
22-3-1867 22-12.-1882 

tr.Amersfoort 5-5-1826 

HENDRICA MARIA 
HAMERS 

geb. Amsterdam 27-11-1828 geb. Amersfoort 2-10-1833 
overl. Vught 15-1-1903 overl. Vught 5-4-1920 

er. Amersfoort 2-8-1859 

ELISABETH JOSEPHINA MARIA BLANCKI 

geb. Culemborg 16-7-1864 
overl. Lith 5-4-1903 

tr. Hilversum 25-6-1889 
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HENDRIKUS JOSEPHUS MARIA WIEGERSMA 

huisarts, kunstschilder 

geb. Lith 7-10-1891 
overl. Deurne 5-4-1969 

tr. Nijmeger 

FRISOWIE 

geb.Deurne 
kunstschilder, tekstschrijver, 

over 1. Amsterdam 
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Bij de kwartierstaat van Friso Wiegersma (1925-2006), 

een veelzijdig kunstenaar 
DOOR DE REDACTIE VAN GENS N OSTRA 

Aan de familie Wiegersma is bijzondere aandacht besteed door Mark de Vries vanwege diens 
grote belangstelling voor Wim Sonneveld en daardoor ook voor diens partner Friso Wie
gersma. Op zijn website' zijn niet alleen goede biografieën van Hendrik Wiegersma en zijn 
zoon Friso opgenomen, maar is ook informatie over Wim Sonneveld te vinden, en dat Friso 
op 31 juli 2001 te Amsterdam met Hans van der Woude is getrouwd. Hij noemt de kwartier
staat-in-wording van Friso wat ongelukkig: Stamboom. Aan vastlegging van een genealogie 
Wiegersma was Friso's oom Gerard - oogarts te Breda - al voor de oorlog begonnen. Helaas 
bevatte zijn gepubliceerde kwartierstaat nog omissies. 

Bij het samenstellen van deze kwartier
staat van Friso Wiegersma (zie volgende 
pagina's) is gebruik gemaakt van de on
derzoeksresultaten van Martinus Jong
sma te Surhuisterveen' en genoemde 
Mark de Vries' die via hun websites de 
(voorlopige) genealogie en kwartierstaat 
van Friso Wiegersma openbaar hebben 
gemaakt.Naast deze websites zijn onder 
meer aanvullingen te vinden in: 
-M.J.M. Daniëls, 'Daniels, een geslacht 

uit het Overkwartier van Gelre', in: 
Gens Nostra 46 (1991), pag. 154-182, spe
ciaal pag. 168, 170, 172-175; 

- Mathé Daniels, ( over diens oom) Da
niels - Archivaris - Archeoloog - Nijmege
naar, Nijmegen 2000; 

- de drie delen van N.A. Hamers, Geschie-
denis van het Brunssumse geslacht Hamers, Friso Wiegersma voor zijn schilderij 'De maannacht' (1990) 

Nijmegen 1994, 1996, 2002; 

- N.A. Hamers (e.a.), 'Kwartierstaat [van de Nijmeegse archivaris] Drs. Matheus Petrus Maria 
Daniëls (1877-1952)', in: L.W.A. Beren broek (e.a.), Zoeklicht op Nijmegen, Nijmegen 1980, pag. 
30-31; en 'Aanvullingen en correcties', in: N.A. Hamers ( e.a.), Zoeklicht zonder grenzen, Nijme
gen 1990, pag. 207; 

- P.M.J.Jacobs, Beeldend Nederland, biografisch handboek, Tilburg 1993, pag. 618-619; 
- M.P.J. Mutter Sen gers, P. Lemmers, Het grote Sengers boek, resultaten van een speurtocht naar onze 

voorouders en hun talrijk nageslacht, [Malden] 1987, pag. 41, 48, 59 en 70; 

- P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, 's-Gravenhage 1970, pag. 593. 

Een afstammingsreeks van Friso Wiegersma vanaf de stamouders van het geslacht Hamers, 
is in september 2006 verschenen in het Hamers Bulletin.3 

Noten 
1. De website van De Vries is te vinden via: http://vriesdemark.schrijft.nl 
2 . De website vanJongsma is te vinden via: http://home.hetnet.nl/-martinus.jongsma/index.html 
3. N.A. Hamers, 'Afstammingslijnen van kunstenaars en die van Friso Wiegersma in het bijzonder', 

in: Hamers Bulletin 22 (2006), pag. 89-91. 
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Ingekomen post en e-mail voor 2003 2004 2005 

Ledenadministratie 2036 2006 1971 
Dienst Bestellingen 851 818 502 
Webmaster 439 294 446 
Hoofdredacteur Gens Nostra 129 146 90 
Redacteur Mededelingen Gens Nostra 25 54 79 
Genealogische Adviesdiens t 65 16 1 
Contactdienst - 14 8 
Directeur Verenigingscentrum 214 260 106 
Interne Dienst Verenigingscentrum - 44 89 
Dienst Bibliotheek-Periodieken 1647 1557 1363 
Dienst Bibliotheek-Boeken 182 162 198 
Biografische Documentatiedienst 37 55 61 
Knipseldienst 16 36 27 
Heraldisch Archief - 22 8 
Dienst Microfiches 4 3 4 

Kadercursussen 
Voor de eerste in 2005 geplande kadercursus, met name bedoeld voor de afdelingen in Noordoost, 
bestond te weinig belangstelling en deze moest worden afgeblazen. De tweede kadercursus, welke ge
pland was in Amersfoort, kreeg een ruime belangstelling. Opmerkelijk hierbij was de grote belangstel
ling van de functionele afdeling FO. De afdelingen in de regio Noordoost werd de gelegenheid geboden 
om bij deze cursus aan te schuiven, waarvan gebruik werd gemaakt. 

Commissie/ Werkgroep Collectiebeheer 
Aan het begin van het verslagjaar bestond de Commissie Collectiebeheer (CCB) uit zes leden, te weten: 
de dames W.H. van der Horst-Harkema, E. Streef en de heren J.A. van Felius (voorzitter), G.J. Goorman, 
S.J. Lems en R.K. Vennik. Na evaluatie van de werkzaamheden van de CCB werd conform het door de 
commissie gedane voorstel de status veranderd van commissie in die van werkgroep (WCB). De heer 
Vennik trad als commissielid terug, zodat de WCB aan het einde van het verslagjaar bestond uit de vijf 
overblijvende leden. 

Incidenteel werden in 2005 door de WCB adviezen uitgebracht over de aanschaf van boeken en pe
riodieken. Het mees te werk vergde het wegwerken van de achterstand bij de bibliotheek periodieken. 
Dit kon in 2005 voltooid worden. Het wegwerken van de achterstand in de verwerking van de losse 
collecties vorderde gestaag. Door een tweetal leden werden voorwaarden opgesteld, waaraan collecties 
moeten voldoen, willen ze in aanmerking komen voor plaatsing in het Verenigingscentrum. Deze voor
waarden werden gepubliceerd in Gens Nostra. 

In het nieuwe jaar zal de WCB haar werkzaamheden aan de losse collecties voortzetten en waar nodig 
adviezen verstrekken over aankopen, abonnementen en schenkingen. Ook bestaat het voornemen om 
een advies uit te brengen over het archief van de vereniging en verdere verpakking en materiële verzor
ging hiervan. 

Commissie Onderhoud Verenigingscentrum 
In het verslagjaar werd het achterstallig onderhoud van het VC aangepakt. Door de commissie werden 
in 2004 offertes beoordeeld voor het aanbrengen van brandvertragende bekleding in de stookruimte, 
h e t h e rs te l va n d e g oo tbeldedi n g e n h e t buite n schilde rwer1c. A l h e t w c rl< werd in de c c t·s tc 11.1.aandc n van 

het verslagjaar uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gijs & Van Cleef uit Naarden. Dit bedrijf verving in 
december 2005 ook het keukenblok in de keuken, door het keukenblok uit de pantry. De samenstelling 
van de commissie, die aan het einde van het verslagjaar nog offerte vroeg voor een wijziging aan het 
trappenhuis, bleef ongewijzigd en bestaat uit mevrouw W.H. van der Horst-Harkema en de heren H.J. 
Trap, ing. K. van Louvezijn, G. Telman en ir. W. van Oudheusden. 

agenda 
(wordt vervolgd) 

12 dec. 20.00 uur. Afd. Rij'n/and 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade za, Leiden. 
Sprekers: mw. Sytske Visscher en Cor de Graaf. Onderwerp: 'Gedrukte media en genealogisch onderzoek'. 
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Bestuursaangelegenheden 
Op 16 februari 2005 mocht de voorzitter in het gemeentearchief Rotterdam het eerste exemplaar van 
het boek 'Gids voor Stamboomonderzoek' uit handen van de schrijver R.K. Vennik in ontvangst ne
men. Dit boek gaat vergezeld van een demo van het genealogieprogramma Gens Data Pro. 

Het HB vergaderde in het verslagjaar 12 maal, waarbij een gevarieerd aantal onderwerpen de revue 
passeerde. In de vergaderingen kwamen onder andere de opheffing van de afdeling 's-Gravenhage e.o. 
en de toedeling van de leden aan de afdelingen Delfland, Rijnland en Amsterdam e.o., de evaluatie van 
de functie- en taakbeschrijvingen van de hoofden van dienst van het Verenigingscentrum (VC) en de 
CCB, de evaluatie van het experimentele regio-overleg, het financiële tekort van de afdeling Computer
genealogie, vorm en inhoud van Gens Nostra, de viering van het 60-jarig jubileum, de uitgave van het 
jubileumboek en de cd-rom 60-jaar Gens Nostra, de statutenwijziging, de positie van Onderzoekruil
dienst en Genealogische Adviesdienst en de bestuurssituatie van de afdeling Achterhoek & Liemers aan 
de orde. Tijdens een dagvergadering werden de beleidsvoornemens met betrekking tot de wijziging 
van de statuten doorgesproken. In verband met de situatie rond het bestuur van de afdeling Computer
genealogie werden drie extra vergaderingen belegd. 

De evaluatie van de functie- en taakbeschrijvingen van de diensten in het VC hebben niet of nauwe
lijks tot wijzigingen geleid. De Commissie Collectiebeheer(CCB) is uit praktische overwegingen omge
zet in een werkgroep, ingesteld door het HB. De evaluatie van het zogenaamde Regio-Overleg heeft tot 
de beslissing geleid, dat dit- gegeven de goede ervaringen - zal worden gecontinueerd. 

In het verslagjaar kreeg het overleg met de voorzitters van de grootste organisaties op genealogisch 
gebied een vervolg. Afgesproken werd, dat een poging zou worden gedaan om een plan te ontwikkelen 
ter stimulering van de belangstelling voor de genealogie en regionale historie. Het advies dat daarover 
werd ingewonnen was echter weinig bemoedigend. 

Met vertegenwoordigers uit de redactie van Gens Nostra werd enkele malen over vorm en inhoud 
van Gens Nostra van gedachten gewisseld. Het Bestuursbulletin verscheen in 2005 in mei en december. 
De heer G.G. Zanoli legde in het verslagjaar zijn functie als hoofd van het Heraldisch Archief neer. De 
honneurs worden voorlopig waargenomen door de directeur van het VC. In de vacature hoofd Dienst 
Informatie & Promotie, ontstaan door het vertrek van mevrouw W.J. Hermanus-Schipper, kon helaas 
nog niet worden voorzien, maar de portefeuillehouders hebben met een kandidaat overleg gevoerd en 
het lijkt waarschijnlijk dat het komende jaar in deze vacature kan worden voorzien. 

Genealogische Dag 
De door de afdelingen Friesland, IJssellanden en Drenthe op 21 mei 2006 in Steenwijk georganiseerde 
Genealogische Dag was bijzonder geslaagd. Aan deze dag, gehouden in schouwburg De Meenthe, werd 
door ruim 200 personen deelgenomen, terwijl een vijftigtal daarvan na afloop nog deelnam aan het 
diner in restaurant De Hiddingerberg. 

Website www.ngv.nl 
Meer dan 144.000 maal werd de NGV-website bezocht. In vergelijking met 2004 een stijging van meer 
dan 33.000, waarvoor de verklaring zeker gezocht mag worden in het online raadpleegbaar zijn van 
een aantal collecties in het Verenigingscentrum. Net als in 2004 komt rond de 87% van de bezoekers uit 
Nederland. De meeste bezoekers van de website kwamen in de maand september (16.328) en de minste 
in juni (8.452). De populairste dag is zondag met gemiddeld 15,8% van de bezoekers. 

Internet Explorer 6 is de meest gebruikte browser (88%) en opmerkelijke tweede is Safari van Apple 
Macintosh (6,7%). Regelmatig worden verzoeken ontvangen van organisaties buiten de NGV voor het 
plaatsen van persberichten op de pagina 'varia'. Bijzonder veel waardering is er onder de leden voor de 
'prikbord pagina'. In het verslagjaar werden daarvoor ruim 150 vragen ontvangen. Achter de schermen 
is in het verslagjaar een aanvang gemaakt met een restyling van de website, die naar verwachting in het 
2006 zal worden afgerond. 

Secretariaat 
Postbehandeling: het aantal inkomende stukken bedroeg 6288 (in 2004: 6533 en in 2003: 6648), waar
van 2516 (in 2004: 2205 en in 2003: 1899) e-mail. Het merendeel van deze stukken was bestemd voor 
de diensten en medewerkers van het HB. Als verzonden werden er 206 (in 2004: 296) poststukken en 
2491 (in 2004: 2125) e-mails geregistreerd. Het overzicht geeft de belangrijkste bestemmingen van de 
inkomende post. 
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