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De joodse familie Polak 
te Rotterdam rond 1800 

DOOR TON HOKKEN 

De in het begin van de genealogie Brandel genoemde Esther Brandel blijkt een 
nakomeling uit het eerste huwelijk van Rebecca Joseph te zijn.' Hoewel de 
naam Brandel is ontleend aan de familie van Rebecca Joseph leidt de genea
logie van Esther in rechte lijn terug naar Samuel Polak. Het resultaat van een 
onderzoek naar deze Samuel Polak is hieronder weergegeven. ' 

Fragmentgenealogie Polak 

I Barend/Baruch/(Benedictus}osua) Polak, over!. Rotterdam3 16-6-17854, tr. (?) 
Blommetje Samuels, begr. Rotterdam (gaarder) 16-11-1784 ( als wed. van Benedic
tus Polak, 87 jaar, wonende Boompjes). 

De huwelijksakte heb ik niet kunnen vinden, ook niet in Amsterdam.' 

Het reglement van de vereniging 'Chewrah Kaddiesjah Menachem Abeûim' 
( troost der treurenden)44, aquarel 1801, ware grootte van 10,5 x 18,5 cm 

(Gemeentearchief Rotterdam archiefNederlands Israëlitische Gemeente) 
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'Volledigheidshalve' wordt hier Barent Polac vermeld, die op 24 augustus 1714 tot vijf jaar werkhuis 
en twaalf jaar verbanning uit Holland en Westvriesland wordt veroordeeld: 'Alsoo Barent Polac alias 
Beertie Polac geboortigh van Amsterdam, oudt 30 jaer althans alhier gevangen/ bekent heeft ende de 
waerheij t zulx is, dat hij in den jaere 1703 tot Amsterdam voorde eerste mael is gevangen geweest, dat 
hij in den jaere 1710 aldaer wederom is gevangen gehouden zijnde alsdoen voor een tijt van twaalf 
jaeren uijt dersz. stadt is gebannen, alsoo hij wiert beschuldigt van zigh te geneeren met gestolen 
goederen te copen het welck hij evenwel bleeff ontkennen. Dat hij gevangen als doen in desen stadt is 
comen woonen, en alhier het selve quaed vant coopen van gestolen goederen gecontinueert zoo als hij 
daer van reets door J osep Co hen en Hij man Moses alias Chaiem Cleef, op den derde augustus 1712 alhier 
opgehangen, in haer confessien is beschuldigt geworden, ende op welkers gevang nemen hij zich deze 
stadt oock heeft geresideert. Dat hij nu hier gevangen zijnde hem daer en boven en door Elias Leend
erts, Pieter Huldaen alias Peer off Compeer, Maria Jans van Amsterdam alle tugtelingen in't werckhuijs 
deser stadt niet alleen is aengeseyt vuirdat dat hij het gestoolen goet vande dieven coopt maer selfs door 
de twee laesten, dat zij aen hem hebben vercogt een sack met gitsen ende eenigh goet uij teen valies, het 
geen zij binnen den stadt hadden gestoolen. Dat hij gevangen daer en boven wel door twintigh tugte
lingen, die tot Amsterdam zijn geconfineert, wen beschuldigt van verscheijde gestoole goederen van 
haer te hebben gecogt ende wijders wert hij gevangen oock beschuldigt vande menschen te bedrigen 
met valse goude kettingen' etc. In de marge is onder meer nog vermeld: 'Is door Schepenen ontslaegen 
om dat hij het morbu(m) veneris seer swaer had, actum den 8 januari 1716'.6 

Een Barent Polak komt voor in de Weeskamer van Rotterdam, in een notitie uit 1756 betreffende 
Meerlo Davids, weduwe van Samuel Moses, gericht aan Isaac Gans, koopman te Amsterdam 'overge
geven om onder zijn berustende te houden tot haar zaken gereguleert zouden zijn' . Dan volgt een 
uitgebreide lijst van sieraden, crediteuren en debiteuren. Onder de debiteuren 'dewelke dubieus en 
on bekent zijn', is Barent Polak 'niet bekent, 30 gulden' .7 

Uit dit huwelijk: 

1. (?) N.N., overl. Rotterdam 29-12-1722 (aang. overl. kind van Benedictus Joseph Polak,8 drie 
(?) gulden). 

2. Saul/Samuel Baruch Polak 9, volgt II. 
3. (?) Barbera Benedictus Polak, geb. Rotterdam ca. juni 1734, overl./aang. Rotterdam 18/19-

12-1811 (door zonen Isaac Sanson, 54 jaar, koopman, wonende Noordblaak, en Barend 
Sanson, 50 jaar, wonende Schiedamschendijk C 101: 77 

jaar en zes maanden als vrouw van Samson Isaac San
sons, wonende aan de Schiedamschendijk, dr. van Bene
dictus Josua Polak, koopman, en Bloeme Samuels, bei
den over 1. Rotterdam), tr. ca. 1753 Samson Isaac/Jitschak 
(Sanson), geb. Pym (Bohemen), overl. Rotterdam 16-2-

1814 (82 jaar, koopman), zn. van Isaac Nathans (overl. 
vóór 17 februari 1782 volgens bijlage van een synagoge
huwelijk) en Betje/Barbara Levy. 
S.Jitschak is getuige bij het huwelijk van Maria Polac. 

Op 30 juni 1779 stellen zij - wonende Schiedamsendijk -
een (langstlevende) testament op, waarbij als voogden van de 
kinderen Samuel Polak en Moses Simon worden genoemd. '0 

In hun testament van 29 november 1802 komt Samuel Po
lak niet meer voor. Alle kinderen worden genoemd, Mozes 
Symons blijkt met hun dochter Brunella Samson te zijn ge
trouwd." Hij is in het patentregister van 1806/1809 samen met 
Barend Symons en Eliazar David ('op de firma van Symons en 
David') vermeld als winkelier in goud, zilver en juwelen, met 
een geschatte omzet van maximaalJ 30.000. Daarnaast heeft 
hij nog een winkel met 'byouterien en quincallerien', omzet 
maximaalf 1.500. 
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De aangifte van het overlijden van Betje (Brunella) Sanson, op 22 juli 1843, geschiedt onder meer 
door Moses Brandel, koopman, 47 jaar, neef. 'Neef' is ruim opgevat: zijn oom Samuel Saul Polak 
was een neef van de overledene, hij zelf stond niet in een familierelatie tot Brunella. Haar testa
menten geven wat dat betreft ook geen nieuw inzicht." 

Uit het huwelijk van Barbera en Samson is een zoon Barend geboren, die in 1785 trouwt (otr./tr. 
Rotterdam 25-5/15-6-1785 (leges 30 gulden), synagoge 16 juni) met Sipora/Sophia Samuels, dochter 
van Samuel Na thans en Eva Benjamins. Vooraf worden huwelijkse voorwaarden opgesteld waar
uit de volgende citaten: 

'En verklaarden de bruidegom en bruid met den anderen, met overleg en volkome toestem
ming en wederzijdse assistentien te hebben beraamt, en vastgesteld een wettig huwelijks en 
egtgenootschap, op de navolgende conditien te weten, dat de ouders van de bruidegom aan hun 
voornoemde zoon ten huwelijk zullen mede geven zoals zij beloven en aannemen bij dezen een 
behoorlijke uitzet van kleederen en andere goederen, mitsgaders de gewoone praesenten voor 
zijne genoemde bruid alles en respectievelijk na zijn staat en fatzoen, en zoals onder fatzoenlijke 
lieden onder hunne natie gebruikelijk is. Dat voords de bruidegom gedurende den tijd van tien 
eerstkomende en agtereen volgende jaren welke derzelver aanvang zullen nemen met den dag dat 
het voorschreve huwelijk volgens de wetten dezer landen zal zijn gesolemniseert en voltrokken, 
zal genieten een geregt een derde part, van het geene de vader van den bruidegom de heer Samson 
Isaacs met zijn negotie welke altans door hem werd gedaan en geëxerceert, onder de firma van 
Nathan Samson en Comp. en onder dezelfde firma door hen zal worden gecontinueert, zuiver zal 
komen te winnen en proffiteeren, volgens de staaten off balans welke daar van jaarlijx zullen wer
den geformeert etc. Wijders dat de bruid ten huwelijk zal in en aanbrengen zo als hare gemelde 
ouders en adsistenten aannemen en beloven bij dezen aan haar voornoemde dogter ten huwelijk 
zullen mede geven een behoorlijk uitzet van kleederen en andere goederen buiten en behalve de 
gewoone praesenten voor de bruidegom alles en respectievelijk naar haar staat en fatzoen, en zo 
als bij fatzoenlijke lieden onder hunne natie gebruikelijk is, en nog bovendien in contant geld 
eene somme van 5.500 gulden eens, zullende van de tien procent, welke volgens gewoonte van alle 
huwelijks giften aan armen en behoeftigen personen onder de Joodsche natie werd uitgekeert, de 
dispositie hebben voor de eene helft de vader van den bruidegom, en voor de andere helft de vader 
van de voornoemde bruid etc .... en dat de kosten van de bruiloft en gastmalen zullen werden ge
dragen en betaalt, voor de eene helft door de vader van den buidegom, en voor de andere helft door 
de vader van de bruid zulx dat door een ider van hun tot die builoft een gelijk aantal familien zal 
kunnen werden genodigt. Dat voor het voltrekken van het huwelijk den bruidegom geobligeert 
zal zijn, aan zijn bruid te verzorgen de zogenaamde Haliza, of acte van versmading, waarbij des 
bruidegoms broeders afstand doen van zodanig regt als zij ten aanzien van de bruid zijn hebbende 
in geval den bruidegom kinderloos komt te sterven, etc. Compareerden wijders voor mij notaris, 
en getuigen, de heeren Samuel Polak, en Marcus Ezechiels, beiden kooplieden binnen deze stad, 
en verklaarden hun zelven te stellen tot borgen en principalen voor de prompte voldoening vande 
hier vorengemelde in het voorsz. onverhoopte geval, te weeten de heer Samuel Polak, voor den 
gemelde bruidegom, ten behoeven van de voornoemde bruid' etc. '3 

Opvallend is een strofe waarin het juridische belang van deze notariële overeenkomst boven die 
van de joodse kethuba (huwelijkskontrakt) wordt gesteld. In vergelijkbare akten komt dit meer 
voor en lijkt te duiden op een preferentie van de niet-joodse rechterlijke macht ten opzichte van de 
rabbiner rechtspraak. 

Op 23 april 1793 krijgen 'Barend Samson, Salomon Samson en David Emanuel burgers inwoon
cters dezer stad reyzende voor hun negotie na Zeeland en door de Generaliteit' een p aspoort, na 

toestemming van de Heeren Burgemeesters. 
Wellicht was het de hier genoemde Samson Isaac, die op 11 augustus 1794 een paspoort krijgt 

voor een reis 'na en door de Zeven Vereenigde Nederlanden en de Generaliteit, samen met An
thony Samson'. •• 

Op 21 februari 1806 worden Samson Isaks, Barend Samson & Salomon Samson, onder de firma 
van Nathan Samson & Comp., wonende wijk C 466, winkeliers in zijden en wollen manufacturen, 
jaaromzet begroot op maximaal f 65.000, ingeschreven in het patentregister.'5 Barend Samson 
Sanson, vermeld als 'marchand des toiles en detail', betaalt in 1812147 francs voor het patentrecht, 
zijn broer Salomon, zelfde adres en beroep, 126 francs.'6 
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In het wijkregister van 1811 worden Samson Izaac en Barbera Benedictus Polak vermeld in wijk 
C no. 446/457, met nog op dat zelfde adres een ander echtpaar, en twee dienstbodes.'' 

In datzelfde jaar op de 24' van de bloeimaand, ten overstaan van de keizerlijk notaris Jan Hu
brecht Lentfrinck, dragen beiden hun aandeel in de zaak over aan de zonen Barend en Salomon. Zo 
lang zij dat willen, moeten zij voor een redelijk kostgeld kunnen blijven inwonen bij Salomon.'' 
Aansluitend verstrekken zij een obligatielening vanf 20.500 aan Barend, Salomon en hun echtge
notes met een rente van vijf procent. 

Op 28 april 1814 heeft de boedelscheiding plaats, ieder kind krijgt een achtste part. Executeur is 
Mozes Sijmons. In de uitgebreide boedelbeschrijving onder meer 'Eenige Joodsche Boeken', met 
een geschatte waarde van honderd gulden. '9 Het zal gaan om' de Boeken Mozes, met alle ornamen
ten en sieradien' na te laten aan hun zoon Isaac Samson Junior, volgens het testament van 1802. 

II. Saul Barend/Samuel Bamch Polach, geb. ca. 1730, vleeshouwersknecht (1811), w inkelier 

('1813'), aang. overl. Rotterdam 10-1-1811 (op 80-jarige leeftijd, wonende in de Boompjes), otr./ 

tr. Rotterdam 29-2/21-3-1748 (als j .m . afk. van Amsterdam; aldaar niet gevonden) Debora/Sip
pora/Sipra Samuels (Levie), j .d ., afl<. van Rotterdam, over 1. Rotterdam 4-8-1802 (als Debora Sa

lomons, vrouw van Salomon Barend Polak, 75 jaar, woonde Boompjes (Manheer, niet vermeld 

in gaarder)). 
Wellicht was Debora een dochter van Samuel Levie wiens overlijden ('door zwakte') op 14 december 

1780 wordt aangegeven, 80 jaar, woonde Boompjes, klasse vier. 
In dezelfde notitie van 1756 waar Barend Polak is vermeld staat ook Soul Polak, onder 'Lasten die 

volgens het boek bevonden worden' voor 48 gulden (15 stuiver) (fol. 550). 
Samuel Polack stemt 'na rijp overleg' in met het huwelijk van zijn (meerderjarige) zoon Josua, vast

gelegd in een akte van consent'. '° Op 19 juli 1797 geeft Samuel Polak toestemming voor het huwelijk 
van zijn zoon Hartog met Beeltje Abrahams, wonende te Gouda." 

In het patentregis ter wordt vanaf 1806 een Samuel Barends vermeld, woont A 142, vervolgens C 142, 
vernieuwd in 1808, koopman vervolgens loterijventer - dit is vermoedelijk Samuel Barends Levie, ge
huwd 1804, woont Schiedamsedijk. 

Uit dit huwelijk: 

1. Josua, volgt IIIa. 

2. SamuelSaulPolah, verm. besn. Rotterdam 5-10-1753 22
, overl. 

Rotterdam 29-3-1796 (40 jaar, wonend Boompjes), otr./tr. 

Rotterdam 3/23-5-1786 Rebecca]oseph Saallemons, afk. van 

Rotterdam. ' 
22 augustus 1792: Isak David en Samuel Polak Junior zijn nevens 
elkander geordonneert tot voogden over de nagelaten minderja
rige kinderen van 'wijlen Wolff David daar moeder aff is Caatje 
Natans'. '' 

3. Abraham Saul Polah, geb. Rotterdam 27-12-1758 (volgens 

overl. aangifte), mog. besn. ald. 5-4-1756, 'vleeschhouwer 

wonende achter de Jodenkerk in de Boompjes', overl. Rot
terdam 18-2-1824 (wonende Schiedamschendijk C 465, on

gehuwd). 
Hij geeft als broer het overlijden aan van zijn zuster Maria en als 
gebuur van Kalman Heyman Kalmans (mede) diens overlijden, op 
14 december 1816, wonende Boompjens A 137, zonder beroep. 

4. Hartog, volgt IIIb. 

5. Maria/Mietje Samuel Polac, over 1. Rotterdam 2-9-1815 ( door 

zoon Barend, 26 jaar, en broer Abraham, 58 jaar, 'oud veer

tig jaren' (de opgegeven leeftijd zal niet kloppen), bij huwe

lijk j.d. afl<. van Rotterdam, dr. van Samuel Polak en Sipora 
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Samuel), otr./tr. Rotterdam (drie gulden) 12-10/2-11-1785 MichielAndries(en), besn. 12-6-

1760, jongeman, afk van Rotterdam, oud kleerenkooper, over 1. Rotterdam 16-3-1820, zn. 

van Andries Lucas en Mietje Abraham. 
Het huwelijk in de synagoge vindt op 10 november 1785 plaats. Uit de bijlagen wordt duidelijk dat 
de bruidegom nog één broer heeft boven de twaalf jaar, Chajim. Zijn vader heet 'Ansjèl ben Lekesj, 
de grootvader Lekesj is overleden. De vader van de bruid is Sjo'el ben(= zoon van) Baroech, de 
grootvader Baroech is overleden. De naam van de moeder van de bruid is Tsiporah bat(= dochter 
van) Sjmo'el halevi. De getuigen van bruid en bruidegom zijn respectievelijk Sjimsjon ben Jit
schak en Hirsj ben Mosjeh. 

Wonen 1811: Schiedamschendijk C 147, in 1815: C 146. 

IIIa. Josua Saul Polach, besn. 14-6-1749, overl. Rotterdam 18-2-1813 (door zoon Barend en 

neefJoseph Samuel Brandel'4, winkelier, wonende Napoleonskaay A 137 (1813), 63 jaar, zn. van 

Samuel Polack winkelier en Debora Samuel), otr. (als j.m., woont Rotterdam) Rotterdam 27-

11-1786 Hendrij(n)tje/Hendele /Engeltje Alexander (Sandei-s), j .d ., woont Gouda, geb. Gouda ca. 

1764, overl. Rotterdam 6-9-1839 (wonende Boompjes A 146), dr. van Sander Sanders en Betje 
Isaac. 

Opmerking op ondertrouwakte: 'de drie houwelijksche proclamatien gedaen 17 december 1786'. 
Huwelijk in de synagoge van Rotterdam 24 december 1786 (akte no. 35). 

Op 28 november 1784 leggen Meijer Goudsmit en Josua Polak hun geschil voor aan rabbiner en ou
derlingen en beloven zich over te geven aan hun uitspraak 'met belofte zig daer aen te zullen onderwer
pen en gedraegen, onder renunciatie van relif en reductie zonder eenige reserve'. '' 

JoSlla Polack geeft zijn minderjarige zoon Barend toestemming in het huwelijk te treden middels 
een notariële akte. '6 

Josua is op 20 februari 1806 in het patentregister vermeld, nummer 2225, wonende wijk A 133, pak
drager'7, klasse zes, zegelrecht vijf gulden, en diverse heffingen, nering jaar daarna onbekend. Op de 
lijst gevolgd door zoon Barend. 

In de Lis te Civique (1811) is Josua vermeld als ' teneur de livres a la boucheur', 63 jaar. 
Zij wonen in 1811 in één huis met onder meer Hij man Kalman. '' 
Josua laat, met kinderen en kleinkinderen genoemd, in 1811 een akte van naamsaanneming opstel

len. Zijn broers niet, althans niet te Rotterdam. 

Uit dit huwelijk: 

1. Bai-end]osua Pola(c)Ti, geb. ca. 1787, oudkleerenkooper (1811/13), mandrager (1818), koop

man (1824, 1864 ), venter (1839, tagrijn' 9 (1845), overl. Rotterdam 21-3-1864, otr. Rotter

dam/Gouda 18-8/9-9-1804 (als jongeman, wonende Boompjes te Rotterdam) Mietje/Ma-
1·iaAbrnhams (Sanders) 30, j .d., woont Gouda, geb. ca. 1783, over 1. Rotterdam 30-9-1863, dr. 

van Abraham Sanders en Rachel Jacobs. 
BarendJosua is een attestatie gegeven voor Gouda op 2 september 1804. Zij wonen in 1826 aan de 
Schiedamsedijk C 71. 

In het patentregister wordt Barend Polak genoemd op 20 februari 1806, woont A 141, pakdrager, 
zegelrecht vijf gulden en diverse heffingen zes stuivers en één gulden vijftien stuivers, het jaar 
daarna pro deo. In 180 8 als winkelier en kramer met katoenen mee een geschatte jaaromzet van f 
1.500, zegelf 1.10, woont A 160. 

Hij is in de Liste Civique vermeld zonder beroep, in de bevolkingslijst van 1811, wijk A 166, met 
twee zonen en één dochter. 

Barend Polak koopt op de veiling van de inboedel van wijlen Gijsbert Kop un étouffoir 12 franc 
60 cent, une boite à tabac en wat aardewerk, een stilletje (une chaise percée) en een broek.3' 

Uit dit huwelijk: 
1. Sophia, geb. ca. 1805, over!. Rotterdam 4-9-1835, ongehuwd. 
2. Josua, geb. Rotterdam 12-2-1807, koopman, woont Rotterdam, tr." Rotterdam 4-9-1833 Rachel 

Joseph Sanders, geb. Gouda 3-10-1804, zonder beroep, woont Gouda, dr. van Joseph Abraham 
Sanders, koopman te Gouda en Beletje Mozes de Haas. Voor beiden wordt een akte van bekend-
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heid opgemaakt. Als hij wordt ingescheven voor de Nationale Militie in 1826, woont hij bij zijn 
grootmoeder, in de Boompjes.33 

3. Alexander, besn. Rotterdam 6-2-1809, geeft overlijden aan van Sophia. 
4. Samuel/Saul, besn. Rotterdam 11-7-1811 over!. ald. 15-12-1887, er. (1) Sara van Ge/deren; er. (2) Belilje 

Sanders. 
2. Isaac]osuaPolak, geb. ca.1789, in Liste Civique 'particulier', verder geen gegevens gevon

den. 

3. Saul/Samuel]osua Polak, besn. Rotterdam 22-2-1794, koopman (1830, 1861), venter (1841), 

over 1. Rotterdam 13-1-1861,34 tr. Gouda 5-5-1830 Matje Joseph Sanders, geb. Gouda januari 

1802, overl. Rotterdam 15-4-1856, dr. van Joseph (Abraham) Sanders, koopman alhier, en 

Beletj e Mozes de Haas. 
Huwelijk in tegenwoordigheid van Marckus Lev ij Manheim, 57 jaar, in hetWeidstraac, Izak Mozes 
de Haas, 49 jaar, idem, Jacob Abraham Sanders, 56 jaar, op de Turfmarkt, Joseph Hartog Polak, 30 
jaar, in den Langen Groenendaal, alle kooplieden van beroep, zijnde de drie eerstgenoemde ooms 
en de laacsgenoemde neef der vrouw. 

Allen tekenen behalve de contractante. 
Het inschrijvingsregister van de Nationale militie 1815 vermelde voor Samuel Polak, geboren 

februari 1796 als beroep 'Bij de diaconie schrijver voor deJoodsche Gemeente'. Hij krijgt vrijstel
ling als 'Eenige Wees onderhoud zijne Moeder'. Een jaar later wordt hij vermeld als: 'knegt in den 
JoodeHal'.35 

Akte van Bekendheid Samuel Jozua Polak, koopman, wonende Schiedamschendijk, 8 april 1830 
compareerden: 
1 Sander van Engelen, koopman, woont Schied. Dijk; 
2 Joseph Frieser, doodgraver, idem; 
3 Barend Polak, koopman, idem; 
4 Barend Harkman, broodbakker, idem; 

.. verklaren dat extract akte besnijdenisregister met voornamen Saul Jozua is zelfde als in cer
tificaat Nae: Militie (genoemde) Samuel "beiden betrekking hebbend op dezelfden persoon die 
genaamd is Samuel Jozua Polak .. de familienaam als Polack voorkomt deselven echter genaamd 
was Polak ... 
Akte van Bekendheid Matje Joseph Sanders, 17 maart 1830 compareerden: 
1 Mozes Monas, voorzanger; 
2 Aart van Kluijven, hologiemaker; 
3 Izak Polak; 
4 Izak Mozes de Haas; 
5 Levie Izak de Vries; 
6 Jacob Abraham Sanders, koopman; 
7 LevieJoseph Sanders, koopman; 

Wonen allen binnen Gouda. 
Matje - zijnde na hun beste weten, geboren half januari 1802 te Gouda (kosten akte: één gulden 

acht cent). 
Op 30 juli 1840 compareren Mattje Sanders, particulier, vrouw van Samuel Jozua Polak, koop

man, woont Leeuwelaan wijk E 216, en Rachel Sanders, particulier, vrouw van Jozua Barend Polak, 
koopman, woont Boompjes wijk A 136. Zij machtigen als erfgenamen van Belecje Mozes de Haas, 
in leven vrou"v van Joseph Abra h a n:1 Sanders, ov<::rleden Gouda 4 juli 1821, hun echtgenoten tot 

verkoop van de ouderlijke boedel. Comparanten en echtgenoten tekenen. De eerste comparante 
'verklaard niet te kunnen schrijven noch haren naam ceekenen als zulks niet geleerd hebbende'.,• 

4. Sophia]osua Polak, geb. Rotterdam 1-1-1792, overl. ald. 26-2-1875, otr./tr. Rotterdam 24-
11/1-12-1816 Jacob Salomon Sanders, besn. Gouda 24-6-1796, smid, over 1. Rotterdam 25-2-

1875, zn. van Salomon Sanders, overl. Gouda 20-6-1807, en Engeltje Mozes Levy, woont 
Gouda. 
Engeltje Levy heeft schri fcelijk haar consent gegeven. De bruidegom is vrijgesteld van dienst bij de 
Nationale Militie. 
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Sophia en Jacob zijn een halve dag na elkaar overleden: hij op 25 februari 187519 uur, zij op 26 
februari 1875 om zeven uur, wonende Delftsevaart. 

Akte van Bekendheid 18 november 1816 gecompareerd voor Willem Verbrugge, vrederechter 
Rotterdam: 
1 Marcus Abraham Snoek, kledermaker, woont in de Boompjes; 
2 Salomon Perez Beerenstam, koster der Isr. Gemeente, woont Boompjes; 
3 Jacob Meijer de Vries, koopman, woont Boompjes; 
4 Abraham Polak, mr. vleeshouwer, woont Boompjes; 
5 Hester Oudkerk, huisvrouw van Lambert Wofsbergen, woont aan de Glashaven; 
6 Mietje Sanders, huisvrouw van Barend Polak, woont Potte bakkers teeg; 
7 Isaak Ansel, doodgraver bij de Isr. gemeente aan den Schiedamschendijk; 

.. ten verzoeken van SophiaJosua Polak,jonge dochter, woont Boompjes A 133/137 .. 

.. ontvangen met de verhoging twaalf stuivers .. 
(comparant vijf kan niet tekenen). 
Uit de notulen van de parnassijnen van 7 september 1817 blijkt dat Jacob Salomon Sanders en 

SophiaJosua Polak tot lidmaten zijn geïmmatruculeerd.37 

5. (?)Jacob JosuaPolak, besn. Rotterdam 30-11-1802 ( dan over 1. vóór 1811). 

IIIb. Hai-tog Samuels Polak, besn. Rotterdam 3-1-1759 ( door Benedictus J onas38), bediende in 

de vleeshal, vleeshouwer, overl./aang. Rotterdam 8/10-12-1811, otr./ tr. (als j .m ., woont Boom

pjes) Rotterdam/Gouda 22-7/13-8-1797 Beeletje Abrahams (Sanders), j.d., woont Gouda 'attes
tatie gegeven aen Gouda 6 augustus 1797', geb. Geervliet ca. 1772, overl. Rotterdam 30-1-1810, 

dr. van Abraham Sanders, koopman en Rachel Jacobs.39 

Zij wonen in de Boompjes. In het patentregister wordt Hartog Polack op 12 juni 1806 vermeld woont 
A 142 als loterijventer, te betalen zegelrecht vijf gulden en andere, in 1808 gequiteerd. Na het overlijden 
van zijn vrouw worden HartogPolak en zijn zwager Jacob Abraham Sanders 'nevens elkanderen aange
steld tot voogden over de minderjarige kinderen'. 40 

In de Liste Civique wordt Hartog Polak vermeld als: Portier a la Synagogue, 52 jaar. 
Op de bevolkingslijst 1811 woont Hartog in wijk A 143 (oud)/148 (nieuw) met vijf dochters en twee 

zonen, in het zelfde huis als EmanuelJoseph met vijf zonen en twee dochters. RaphaëlJoseph woont op 
144/149.4

' 

Op 10 december 1811 verklaart onder meer Barend Polak bij de aangifte van het overlijden van zijn 
oom dat deze 'op zondag den agtsten dezer des namiddags ten vier uur verdronken, uit het water in de 
Leuve haven binnen deze stad is opgevischt'. 

De bij de burgerlijke stand vermelde leeftijd van 52 jaar klopt, de in het adresregister genoemde 
(42) niet. Het adres (St. Pietersgang) is juist, rekening houdend met de tijdelijke naamswijziging van 
'Boompjes' in 'Napoleonskade'. Als vader wordt vermeld: Saul Barend zijnde geweest vleeshouwers
knecht. 

Uit dit huwelijk:•2 

1. Rachel, geb. ca. 1799, overl. Gouda 4-7-1824. 

2. Saul, besn. Rotterdam 31-5-1800, gaat 1812 in Gouda wonen, koopman, overl. Gouda 15-9-

1879, tr. (1) Gouda 8-1-1823 Trijntje Levie Hirschel, geb. Amsterdam ca. 1789, komt 1816 van 
Naarden in Gouda wonen, over!. ald. 3-4-1855; tr. (2) Gouda 29-6-1859 Beletje van Hert
veld. 
Als Salomon Polak getuige bij het huwelijk van zijn zuster Sophia. 

3. Betje, geb. november 1801 (akte van bekendheid 16 mei 1832), tr. Gouda 6-6-1832Philip van 
Bueren. 
Getuigen bij het huwelijk: haar broer Saul, behuwdbroeder Mozes Hartog Lewijt en haar twee 
'neefs' Samuel Mozes Sanders, 39 jaar, en Meijer David Sanders, 38 jaar, allen wonend te Gouda. 

4. N.N., kraamkind, overl. Rotterdam 5-8-1803 (aang. door Hartog Polak, wonende Boom

pjes). 
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5. Sophia, geb. Rotterdam 10-6-1804, van Rotterdam naar Gouda in 1816, tr. Rotterdam 3-1-

1827 Moses Hartog Lewijt, zn. van Hartog Izak Lewijt en Claartje Abrahams Sanders (Sop
hia en Moses zijn nicht en neef). 

6. Abraham, geb. december 1805 (akte van bekendheid 30 juni 1828) tr. Marianne Moses de 
Groot. 

7. Flora, geb. 1806, van Rotterdam naar Gouda in 1821, tr. Gouda 21-4-1824 Joseph Levie 
Hirschel. 
Mogelijk uit een relatie met Sam Gompels: 

8. Josua Polak Gompels, geb. Rotterdam 8-3-1812,43 pettenmaker, woont Amsterdam, overl. 
Rotterdam 25-1-1878, zn. van onbekend en Saartje Polak Gompels, ook Sara Gompels, 
tr. Rotterdam 28-2-1838 ElisabethLeons, geb. Amsterdam 28-8-1817, naaister, dr. van Louis 
Leons, (overl.) en Sara Vega (de getuigen zijn geen familie) . 
Als het overlijden van Josua Polak Gom pels op 25 januari 1878 door bekenden wordt aangegeven, 
noemen zij diens ouders: Hartog Polak en Sara Gom pels. Als de naam van de vader juist is, zou er 
een verband kunnen zijn met diens overlijden door verdrinking- en/of de hardnekkigheid waar
mee Sara Gom pels zich Polak Gom pels gaat noemen. 

Vier van de kinderen vanJosua met de naam Polak Gom pels zijn al vroeg overleden. Zijn dochter 
Sara Polak Gom pels, trouwt in 1868. Zonen Salomon en Joseph noemen zich - bij hun huwelijk 
-Gompels. 

Noten 
1. Ton Hokken, 'De joodse familie Brandel te Rotterdam rond 1811', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 425-

450, zie pag. (425 en) 435, na. In deze bijdrage is in noot 48 weggevallen: 'Met dank aan de schrijf
ster, mevrouw M. de Leeuw van Weenen-van der Hoek te Zuidland, voor additionele gegevens.' 

2. Voor 1811 woonden tenminste acht (negen) verschillende families Polak in Rotterdam. Enkele 
blijken herleidbaar tot 'van Polen afkomstig'. In 1811 behouden drie families deze naam, andere 
nemen de volgende namen aan: Knap, Polack, Pollux, Pool, Raske, (Brandel). Een al in gebruik 
zijnde familienaam aannemen was (in principe) niet toegestaan, een al meervoudig voorkomende 
familienaam behouden wel- in tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht. 

Het valt op dat de 17 verschillende families Co hen in 1811 alle de naam wijzigen: van Arend, Cats, 
Coenen, van Dam, de Groen, de Groot, de Heer, Dijkgraaff, Engel, Engelhart, Galjé, Greebe, Kann, 
Mug, Poorsman, Priegel en Speelman. 

3. Volgens de overlijdensakte van dochter Barbara. 
4. Volgens een bijlage van het synagogehuwelijk van Mietje Samuel Polak. 
5. Zie: Dave Verdooner en Harmen Snel, Trouwen in Mokum 1598-1811, Den Haag 1992, 

http://www.dutch-jewry.org/Asap/Mokum.htm. 
6. Gemeentearchief Rotterdam(= GAR) toegang 15, criminele sententies inv.nr. 253 fol.109 . 
7. GAR Weeskamer inv.nr. 513, fol. 548. Mariana Davids, woont Amsterdam, otr. Rotterdam 16-3-1740 

Samuel Moses. Diens overlijden wordt op 10 december 1754 aangegeven, beroep: katoenkoper. Zij 
hertrouwt als Melie Davids te Rotterdam 27 juni 1757 Heijman Salomons. Als Merla Davids wordt 
haar overlijden op 4 januari 1805 aangegeven, 90 jaar, woont Leuvehaven. 

8. Foutief vermeld in bestand van de Digitale Stamboom; op microfiche marge niet gefotografeerd. 
9. Een vermelding van een familieband met Barbera Benedictus en haar ouders heb ik niet gevonden. 

De waarschijnlijkheid daarvan berust op her gelijke patroniem en de hier geciteerde funktionele 
relaties, evenals het niet voorkomen van een andere (in aanmerking komende) Saul Polak. 

Gezien de bij zijn huwelijk genoemde afkomst uit Amsterdam zou (als alternatief) in principe 
het volgende ouderpaar in aanmerking kunnen komen: Barend Samuels, geb.1707, tr. Amsterdam 
1731 Rachel Hartog, geb.1709 (get. respectievelijk Samuel Barend, vader, en BajerJuda, vader). Ver
dere aanwijzingen ontbreken. 

10. GARoud notarieel archief(= ona) inv.nr. 2933, pag. 1660 e.v. 
11. GAR ona inv.nr. 3628, pag. 766 e.v.; op 24 april 1775 zijn hun huwelijkse voorwaarden opgesteld, 

zie: ona inv.nr. 3221, pag. 340 e.v. 
12. GARnieuw notarieel archief(= nna) inv.nr. 314, pag. 795 e.v. d.d. 28 mei 1838 en inv.nr. 319, pag. 64 

e.v., d.d. 12 juni 1840. 
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13. GAR ona inv.nr. 2943, pag.132, 12 januari 1784. 
14. GAR oud stadsarchief(= osa) inv.nr. 1042, pag. 6 respectievelijk 16. 
15. GAR osa inv.nr. 4243, patentregister, pag. 60. 
16. GAR osa inv.nr. 4259, patentregister 1812 (art. 331/2). 
17. GAR osa inv.nr. 1031. 
18. GARnnainv.nr.68,pag.447e.v. 
19. GAR nna inv.nr. 72, pag. 163 e.v. 
20. GAR ona inv.nr. 2948, pag. 1500, 20 november 1786. 
21. GAR ona inv.nr. 3274, pag. 364-365. 
22. Een Samuel Saul wordt besneden op 5 mei 1766, een Samuel Samuels, getrouwd 1776, blijkt gere

formeerd te zijn. Een Joodse Samuel Samuels van den Berg is in 1788 overleden. Een Samuel Samu
els, overleden 1756, zou in theorie de Samuel Saul van 1753 kunnen betreffen, de aangifte zou dan 
echter anders hebben geluid. 

23. GAR Weeskamer Rotterdam, inv.nr. 572, pag. 201. Benjamin/Wolff David, otr./tr. (1) Rotterdam 
6-5-/14-8-1752 Rachel Hartog (Israel) beiden afk. van Rotterdam; otr./tr. (2) Rotterdam/Amsterdam 
31-7-1756/1756 Kaatje Nathan, geb. Hamburg 1736, woont Amsterdam, get. bruid Simon Samuel 
Frankfort, zwager. Geen familierelatie gevonden met Samuel Polak. 

24. Deze wonen vlak bij elkaar in de Pottenbakkers teeg A 160 respectievelijk 157. 
25. G AR archief Nederlands Israëlitische Gemeente ( = NIG) in v. nr. 516, Akten houdende verklaringen 

van partijen, dat de uitspraak in hun geschillen wordt overgelaten aan het college van rabbijnen 
en ouderlingen, 1774-1805. 

26. GAR ona inv.nr. 3581, pag. 732, d.d.15 augustus 1804. 
27. Een (op het platteland) rondreizend koopman in manufacturen. 
28. Ton Hokken, 'De joodse familie Brandel te Rotterdam rond 1811', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 430 

(I-1) . 
29. Koopman in oud ijzer, oude kleren, en dergelijke. 
30. Zie voor een overzicht van deze familie Sanders (waartoe ook enige andere van de hier genoemde 

personen behoren): http://home.planet.nl/-verwayen/parenteelia.htm. 
31. GARnna inv.nr. 112, pag. 493 e.v., d.d.13 december 1813. 
32. Josua is in de huwelijksklapper vermeld als: Josina. 
33. GAR toegang 356, Secr. Afd. Militaire Zaken inv.nr. 90, Inschrijvingsregister voor de lichting 

1826/7 nr. 306. 
34. De aangifte geschiedt door Raphael Andries Ensel en Samuel van Gelderen, die hun schoonvader 

benoemen als 'Saul Samuel Polak, weduwenaar van Mietje Sanders, zoon van Samuel Polak, moe
der onbekend'. 

35. GAR toegang 356, Secr. Afd. Militaire Zaken inv.nr. 68, respectievelijk inv.nr. 74 (no. 37). 
36. GARnnainv.nr.151, pag. 493 e.v. 
37. GAR archiefNIG inv.nr. 72, notulen parnassijns. 
38. GAR archief NIG inv.nr. 410, Copie-translaat besnijdenisregisters 1737-1811. Hierin is per jaar een 

overzicht gemaakt van de besnedenen, plaats van herkomst en verwijzing naar de desbetreffende 
moheel (besnijder). 

39. Zoals blijkt uit huwelijks bijlagen van hun dochter Betje. Rachel is 13 oktober 1818 te Gouda over
leden, 71 jaar, woonde Turfmarkt. Abraham overlijdt te Gouda op 22 november 1830, 83 jaar en 
twee maanden, woonde in de Wijdstraat. Met dank voor deze en andere gegevens aan dhr. H.M. 
Kuypers te Voorschoten. 

40. GARArchiefWeeskamer inv.nr. 576, pag. 373, 21 september 1810.Jacob Abraham is besneden Geer
vliet 10 augustus 1773. 

41. GAR osa inv.nr.1030, lijst 1811 wijk A 2' Smaldeel; hier bij Hartog vijf dochèers vermeld, vier zijn er 
bekend. 

42. Zie onder meer: http://www.groenehartarchieven.nl/, gegevens van joodse families te Gouda (pe
riode ca. 1750-1950 ). 

43. In het jaar 181211 maart is gecompareerd: Sara van Noorden, wed. Ezechiel Moses, 59 jaar, vroed
vrouw, woont Schiedamschendijk C 70 binnen deze stad. Welke ons heeft verklaard dat op den 
achtsten dezer, des avonds ten negen uur, Sara Gompels, dienstmeid, woont in de St. Pietersgang 
uitkomende aende Napoleonskaay in zeker huis aldaer staende is bevallen van een kind van het 
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manlijk geslacht welk zij ons voorstelde aen het zelfe den voor en toe-naam]osuaPolak, gevende de 
gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van David Moses de Roode, 
48 jaar, oudkleerkoper, en van David Levie van Sluys 28 jaar, oud kleerkooper, wonen beiden in de 
St. Pieters gang voorschreven A 142. Getuigen tekenen. 

44. In de inleiding op de inventaris van het archief van de NIG staat dat het doel van de vereniging 
was 'rouwbedrij venden gedurende de treurweek financieel te ondersteunen, verder het plaatsen 
van een zerk op het graf van elk afgestorven lid, alsook het houden van godsdienstoefeningen bij 
rouwdragenden op de avonden van het Weken-feest en Hosanna Rabba (dit is de zevende avond 
van het Loofhutten-feest)'. Zie voor de archiefstukken van deze vereniging GAR archief NIG inv. 
nr.794/5. 

Boven de aquarel staat (hier niet weergegeven): Voorschriften/bepalingen van de begrafenisver
eniging "Menachem Awelim" van de gemeente Rotterdam. Op de aquarel hangt aan de muur een 
bordje met daarop: De heer (letterlijk: de plaats) zal u troosten temidden van de overige rouwen
den van Tsion en Jeruzalem. Er onder staat: Geschreven door Sjmoe'el zoon van wijlen Ja'akow 
Mosjeh Mehrl'o uit Rotterdam. Daaronder een zin waarvan de letters (met krullen) samen de 
joodse datum aangeven, vermoedelijk (5)567, ofwel 1807. Met dank aan dhr. J. van Straten te Ben
nekom en mevr.J. Perle te New York. 

Biografie 
C. van Dijk, Duizend-en-één Drenten 1800-1900, 

Emmen 2004, 403 pp., index. 

Ik heb ze niet nageteld, maar het zouden er 
best eens 1001 kunnen zijn. De auteur heeft 
korte biografietjes van Drenten gemaakt, 
deels gehaald uit de Provinciale Drentse en 
Asser Courant. Deels betreft het personen 
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signalering 
Drenthe 
die hun sporen in Drenthe hebben verdiend, 
zoals burgemeesters, rechters en notaris
sen. Van de families Homan, Van der Feltz, 
Boelken, Tonckens komen dus ook verschil
lende persoonsbeschrijvingen voor. Maar 
ook 'eenvoudige' lieden komen voor: Frits 
Jan Doldersum die in 1852 als 19-jarige van 
zijn ouderlijk huis is vertrokken en zich op
hield met zwarte Machiels Mai, zeer tot on
genoegen van vader Jan Gelmer Doldersum. 
Mogelijk trok het vrije leventje Frits(er) wel, 
want zijn bijslaap was de dochter van een 
scharenslijper (Machiel Wolters) en zelf een 
rondreizende koopvrouw. Overigens trouw
den ze in 1856 ... Of wat te denken van Albert 
Steen (1823-1894), die ,neer dan 37 jaar graf

delver in Assen is geweest en die herhaalde 
malen probeerde zijn schamel jaarloon wat 
op te krikken door verzoekschriften in te die
nen, maar steeds nul op z'n request kreeg. 
Kleine verhalen over kleine en grote Dren
ten. Een leuk initiatief in een kleine oplage 
(100 exemplaren). 

CdG 
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What' s in a date? 
DOOR C. DE GRAAF 

Het is vandaag zaterdag 15 juli 2006. In Leiden begint het Rembrandt-festival. Maar ook al 
eerder kan het niemand zijn ontgaan: in 2006 vieren we het Rembrandtjaar. Leiden en Am
sterdam hebben flink in de bus geblazen. Grote - meer dan levensgrote - tronies kijken je van 
verschillende gebouwen aan. Tentoonstellingen in de Lakenhal, het Rijksmuseum, het Rem
brandthuis zijn mateloos populair bij buitenlandse èn Nederlandse toeristen. In de theaters 
is een Rembrandt-musical en in Rembrandt-tours worden zo ongeveer alle voetstappen van 
de beroemde schilder nagelopen. 'Hier liep Rembrandt toen .. .' en dan volgt uiteraard iets 
belangrijks uit het leven van de schilder. 

Natuurlijk, ook de commercie biedt op allerlei manieren Rembrandtparafernalia aan: 
Rembrandt-badhanddoeken, Rembrandt-shirts, Rembrandt-pesto, Rembrandt-koffie, Rem
brandt-koekjes en ga maar door. Wie niet naar Amsterdam of Leiden kan of wil komen, kan 
op internet een "echte" geschilderde Rembrandt aanschaffen, die in grote schilderateliers ( of 
liever schilderfabrieken) in China aan de lopende band worden geproduceerd. Voor het lut
tele bedrag van 80 euro kan iedereen een 'Rembrandt' aan de muur hebben hangen. 

Wellicht ten overvloede zij gezegd, waarom juist 2006 het Rembrandtjaar is : op 15 juli 1606 
- vandaag precies 400 jaar geleden - werd in Leiden in het gezin van de molenaar Harmen 
Gerritsz van Rijn een zoon geboren, die de naam Rembrandt kreeg. Dat is althans wat Jan 
Jansz Orlers' in 1641 publiceerde en sindsdien als waarheid wordt beschouwd. De belangrijk
ste verificatiebron - het doopboek van de kerk in Leiden - is helaas niet bewaard gebleven. 

Van wie kreeg Orlers zijn gegevens? Voor de geboortegegevens van Rembrandt en enkele an
dere schilders zal hij zo veel mogelijk geprobeerd hebben de gegevens in Leiden te verzame
len - Orlers was al op hoge leeftijd - zodat hij bij familieleden zal zijn langsgegaan. Mogelijk 
schreef Orlers brieven aan buiten Leiden woonachtige schilders om van hen zelf te vernemen 
wanneer ze waren geboren. Voor Rembrandt - die pas in 1669 overleed, - kan dat best het 
geval zijn geweest. Ofliet Orlers door de kosters van de verschillende kerken de doopboeken 
doorspitten op zoek naar de gegevens? Dat laatste lijkt onwaarschijn-
lijk, omdat Orlers voor alle schilders specifiek de geboortedatum 
noemt, niet de doopdatum die in het doopboek zal zijn opgeschre-
ven. Als hij het al heeft gedaan, dan alleen om het geboortejaar te 
bevestigen, maar waarschijnlijk is dit niet. 

Als we naar Rembrandts latere leven kijken, dan komen we 
nog enkele momenten tegen, waar een specifieke leeftijd wordt 
genoemd.' In chronologische volgorde: 
a. de inschrijving aan de Leidse universiteit op 20 mei 1620: 
annoru11114; 
b. een geëtst zelfportret uit 1631 geeft: ~tatus 24; 
c. de ondertrouwinschrijving te Amsterdam op 10 juni 1634: 
26 jaar; 
d. een notariële akte van 16 september 1653 geeft als leeftijd 
omtrent 46 jaar. 
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Zetten we deze gegevens in een tijdsbalk onder elkaar, dan ontstaat het volgende beeld: 

SchemaI: 

a. 21-5-1605 

b. 

20-5-1606 

2-1-1606 31-12-1607 

c. 

d. 

11-6-16o'7 10-6-1608 

17-9-1606 16-9-1607 
1 

15juli 1606 

De uitkomsten zijn opmerkelijk. Het geboortejaar dat Orlers opgeeft, komt overeen met 
slechts één gegeven (b ), maar juist dat gegeven is het minst accuraat. Immers, het werk kan op 
1 januari 1631 zijn gemaakt, maar ook op 31 december 1631. Uit (a) zou volgen, dat Rembrandt 
zelfs nog een jaar eerder - op 15 juli 1605 - geboren is, terwijl uit ( c) en ( d) de conclusie getrok
ken kan worden dat de geboortedatum eerder op 15 juli 1607 zou moeten worden gesteld. 

Welhe van de opgaven zijn betrouwbaar? 
Volgens De Baar en Moennan3 staan de opgaven aan de Universiteit als 'hoogst onbetrouw
baar' te boek: ze zijn vrijwel steeds te hoog. Men smokkelde blijkbaar met de leeftijd. Als je 
'annorum 14' niet zou lezen als '14 jaar', maar als 'in het veertiende jaar', dus 13 jaar, dan kom 
je uit op de geboortedatum uit Orlers. Met nog iets meer gesmokkel zit je op een jaar later. 
Kortom, dit gegeven moet met De Baar en Moerman als 'hoogst onbetrouwbaar' met een kor
reltje zout worden genomen. 

Opgave (b) zal wel betrouwbaar zijn, maar voegt niets toe aan een oplossing voor het pro
bleem ofhet 1606 of 1607 moet zijn. 

Opgaven (c) en (d) zijn opgaven gedaan door Rembrandt zelf. Nu zijn ook de door mensen 
zelf opgegeven leeftijden niet altijd betrouwbaar, zeker niet als ze betrekking hebben op 
zogenaamde afgeronde jaartallen. Iemand die opgeeft So jaar oud te zijn, kan best een paar 
jaartjes ouder of jonger zijn. Iemand die aangeeft 46 te zijn, lijkt nauwkeuriger te zijn met 
de datering. Maar ook hierbij geldt, dat je er niet blind op mag varen. Opvallend is natuurlijk 
wel, dat de beide door Rembrandt zelf opgegeven leeftijden leiden naar een geboortedatum 
van 15 juli 1607. Toeval? 

Eén gedateerde tekening kan wellicht meer licht in de duisternis brengen. Het betreft een 
tekening van Rembrandts eerste vrouw Saskia van Uylenburgh. Het opschrift luidt: 'dit is naer 
mijn huysvrou geconterfeyt do sij 21 jaer oud was. Den derden dach als wij getroudt waeren. 
Den 8 junijus 1633'. Dit lijkt raadselachtig, gezien de huwelijksinschrijving op 22 juni 1634 

in St. Anna-parochie. Wijnman4 wees in 1969 op het feit, dat we hier te maken hebben met 
trouwbeloften, dus een soort verloving. Als het jaartal echter 1634 zou moeten zijn dan zou de 
tekst gelezen kunnen worden als "getekend drie dagen voor de ondertrouw". Immers, 8 juni 
is drie dagen ( de dag zelf meegerekend) vóór 10 juni.5 

Saskia werd op 2 augustus 1612 te Leeuwarden6 gedoopt. Uit dit gegeven, gecombineerd 
met de gegevens van de tekening, blijkt dat Saskia op de gemelde datum - 8 juni 1633 - 20 

jaar en niet 21 jaar was. Alleen als we de datering volgens bovenstaande theorie op 1634 moe
ten stellen is de leeftijd wel correct. Het lijkt er echter op, dat we de leeftijd van Saskia vooral 
moeten zien als 'in het 21' jaar', hetgeen overeenkomt met de doopdatum èn de datum op de 
tekening. 
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Wat betekent deze exercitie voor de opgegeven leeftijden van Rembrandt? Moeten we de op
gaven lezen als: 'in het zoveelste jaar'? Bij de inschrijving aan de Universiteit, de ets uit 1631, 
de ondertrouwinschrijving en de notariële akte schuiven in dat geval de data één jaar naar 
achteren op, waarmee de beide laatste zelfs op een mogelijke geboortejaar van 1608 komen. 

Schema II: 

a. 21-5-1606 

b. 2-1-1607 31-12-1608 

c. 

d. 

u-6-16~8 10-6-1609 

1 17-9-1607 16-9-1608 

1sjuli1606 

Conclusie 
Orlers heeft in 1641- nog tijdens het leven van Rembrandt- gepubliceerd, dat Rembrandt van 
Rijn geboren is op 15 juli 1606. Het doopboek waarin de doop zal zijn ingeschreven bestaat 
niet meer. Uit andere bronnen zijn slechts enkele momenten bekend, waarop een opgave 
werd gedaan van de leeftijd van Rembrandt. Bij drie van deze momenten lijkt het geboorte
jaar 1607 meer aannemelijk (schema I). Een gedateerde en van een leeftijd voorziene tekening 
van zijn eerste vrouw Saskia, geeft aan dat de leeftijden wellicht ook gezien moeten worden 
als: 'in het zoveelste levensjaar', waarmee de dateringen mogelijk nog een jaar opschuiven 
naar 1608 (schema II). Indien toch de datering een simpele fout bevat en de tekening op 1634 
gedateerd moet worden, dan komen we weer uit bij schema I. 

Uit de beschikbare gegevens moet wel de conclusie getrokken worden, dat een geboortejaar 
van 1606 meer en meer onwaarschijnlijk is en dat Rembrandt vandaag 399 jaar geleden werd 
geboren. Pas volgend jaar zou het Rembrandtjaar moeten zijn. Maar laten we wel wezen: een 
echt bewijs is er niet en er zijn belangrijker dingen in de wereld. Voor Leiden en Amsterdam 
maakt dat in ieder geval niets uit. Zij vieren de geboorte en het leven van deze schilder met 
vele evenementen. Wellicht zullen ze - gezien het enorme ( commerciële) succes - dit best nog 
met een jaartje willen verlengen. 

Noten 
1. J.J. Orlers, Beschry"vinge der stadtLeyden' , Leiden 1641, pag. 375. 
2. Alle data worden vermeld in: J.F. Jacobs, 'Rembrandt verwant met Philips van Leyden', in: De 

Nederlandsche Leeuw 102 (1985), kol. 465. Zie tevens: P.J.M. de Baar en I. Moerman, 'Rembrandt van 
Rijn en Jan Lievens, inwoners van Leiden', in: Rembrandt en Lievens in Leiden, Leiden 1991, pp. 24-38. 
Ook vijftig jaar geleden kwam dit al eens in een artikel ter sprake: D. Rühl, 'Het wapen van Rem
brandts broedei· Willen1. Harn.1.ansz. v~n Rijn een gelegenh e idswapen ? Een h e raldi sch probl een, ', 

in: Gens Nostra 11 (1956), pp. 117-128, i.h.b. pag.123. 
3. P.J.M. de Baar en I. Moerman, 'Rembrandt van Rijn en Jan Lievens, inwoners van Leiden', in: Rem

brandt en Lievens in Leiden, Leiden 1991, pag. 26. 
4. H.F. Wijnman, 'Rembrandt en Saskia wisselen trouwbeloften', in: Amstelodamum 56 (1969), pag. 

156. 
5. Pasen is ook drie dagen na Goede Vrijdag, de vrijdag meegerekend. 
6. Zowel de doopdatum in Leeuwarden als de huwelijkdatum in St. Annaparochie zijn voor de lief

hebber te vinden via de site www.tresoar.nl. 
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16 17 
JAN WILLEBRANTS/ GRIETJE DIRKS 

(WILLEBRANDS) (so ms 'E vcrrs') 

zn. van Pieter DE HAAG 

Willebr:uus, kuiper, en dr. va n Dirk Evercse de 

Anto n ia Visser Haag en Krelisje Bam, 

sta lknecht, tapper, 

arbeider 

weduwe va n Arnoldus 

Bimmerman 

werkster 

ged. Hoorn (r.-k.,static ged. Berkhour( r.-k., 

Nieuwe Noo rd) stade Spierd ijk) 

over!. Hoorn overl. Hoorn 

:u-6-1855 14-2.-1856 

cr. (4) Hoorn 2.7-4-182.S 

H ERMANUS 
WILLEBRANDS 

koetsier, voermansknecht, 
commissionair 

18 

JAN KLOET 

zn. van Cornelis Thij se 

Kloet, timmerman, en 

Lijs ic Brants 

timmerman 

19 
GEERTRUDIS 

DE HAAN 

dr. van Corneli s de 

Haan en GerricjeJans 

Pronk 

ged. Hoorn (r.-k., gcd. Hoorn (r.-k., 

statie Nieuwe Noord) scarie Achterom) 

15-3-1795 24-9-1800 
over\. Hoorn overl. Hoorn 

15-8-1871 28-2.-1850 

tr. (2) Ursem 20-4-1822 

ELISABETH KLOET 

dienstbode 

geb. Hoorn 4-9-1830 geb. Ursem 28-7-1825 
overL Hoorn 6-5-1869 overL Hoorn 23-12-1906 

tr. Hoorn 3-8-1855 

JOHANNES WILLEBRANDS 

commissionair, expediteur Hoorn-Amsterdam 

geb. Hoorn 11-8-1856 
overl. Hoorn 28-10-1909 

20 

ANNE H ILBRANDS 

(ADEMA) 

zn. van Hil brand 

Eclkes (Adema) en 

GrictieAn nes 

schu lpvisser, schipper 

2.1 22 
BOTTIE/ BOTTJ E LOUW YDES 

SITSES/SYTZES (BERGSMA) 

(WAGENAA R) zn. van Yde Jans 

dr. van Sicse Pieters en (Bergs ma), meescercim 

TrijntieJans wagen aar merman, en GelskeJan 

huishouds ter mees tertimmerman 

RIEMKE JAN~ 

(DE VRIES) 

dr. van Jan Foeke 

(de Vries) en 

Jeltje Lieuwes 

gcd. Makkum (r.-k.) gcd. Makkum (r.-k.) 
geb. Harlingen 

ged. Makkum (r.-k .) u-6-1794 (volgens a 

15-9-1794 14-6-1796 
over!. Bolsward over!. Makk um 

11-10-1877 7-6-1826 
cr. (t) Wonseradcel 1-8-18L7 

10 

PIETERANNES ADEMA 

schulpvisser, sch ipper(sgezel) 
te Makkum, winkelier te 

Hoorn 

20-3-1786 van bekendheid) 

over\. M:ikkum ove r\. Makkum 

4-7-1864 7-10-1854 
rr.(i)Wonseradeel (mairie Makkum) 49-6-tE 

GELSKE LOUWS 
BERGSMA 

geb. Makkum 17-9-1823 geb. Makkum 21-2-1826 
overL Hoorn 19-1-1891 overL Hoorn 7-5-1877 

rr. Wonseradeel 20-5-1848 

ANNAADEMA 

geb. Workum 15-4-1858 
over 1. Hoorn 19-3-1895 

tr. (1) Hoorn 26-3-1881 

HERMANUS PETRUS WILLEBRANDS 

boekhouder, betaalmeester van veiling "De Tuinbouw" te Grootebroek 

geb. Hoorn 31-3-1884 
over 1. Hoorn 11-2-1975 

1 

tr. Bovenkarspel 

JOHANNES GERARDUS 
geb. Bovenkarspel 4-9-1909, 

r.-k. priester (26-5-1934), dr. filosofie (Rome, 1937), kapelaan te 
directeur Philosophicum van grootseminarie te Warmond 

bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene (1958-1960 ), 
titulair bisschop van Mauriana (28-6-1964), 

voorzitter van Secretariaat voor de Eenheid der Christenen resp. 
+Y~~ . . . aartsbisschop van (/ Handtekenmgd.d. 2-7-1979111 brref aan de samensteller 
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24 25 26 27 28 29 30 31 
SIJMENKOK CORNELIA JOANNES ANTJE PIETERS PIETER WOUTERSE AFY KLAASSEN JAN JAN SE (OUD) TRIJNTJE DIRKS 

zn. van Pieter Kok en (SCHAPER) SIJM ENSEN (KRIJNSEN) (GROE N) (LUIT) zn. va nJanJanse(Oud) BROERS/ 

Pictcrtjc Sijmcnsc dr. van Evert Jans BOTMAN dr. van PictcrGcrrits zn. van Wouter dr. va n Klaas Picterse bouwman, en Aefjc (BROERSEN) 

(Boos) (Schaper), veehouder, zn. va n SijmenJansz Krijnsen en Tja Il etje Pictcrse(G rocn)cn (Lui t) en Afy (Aafje) Frans dr. van Dirk Sijmcns 
en Jamjc Sjcrps Botman en Brcgjc Pieters Aagje Vol ke rs Sijmense(Schu it) Broers en Grietje 

Klaassc van Slot Pieters (de Wi t, bij ge-
naamd Oostind ië) 

landman landbouwman, tuinier bouwman bouwman d icnstmaagd 

ged. Venhuizen (r.-k.) gcd. Enkhui zen (r.-k .) ged. Bovenkarspel ged. Groo tebroek ged. Lutjebroek (r.-k .) gcd. Lutjebroek gcd. Lutjebroek (r.-k .) gcd. Grootebroek 
1-11-1775 8-10-1781 (r.-k.) 2.6-10-1776 (r.-k.) ,9-1-1778 7-3-1773 (r.-k.)3-7-1782 17-1-1785 (r.-k.) 25-6-1788 

over\. Bovenkarspel overl. Bovenkarspel overl . Bovenkarspel over]. Bovenkarspel ovcrl. Lutjebroek ove r!. Lutjebroek overl. Lutjebroek over!. Enkhu i2.en 
9-11-1850 12.-10-1850 13-1-1836 13-1-1867 16-10-1846 6-1-1828 31-10-1 82.6 30-u-1858 

tr. Bovenka rspel (munic.) 2.0-10-1805 tr. Bovenkarspel (munic.) 18-1-1801 tr. Lutjebroek (r.-k.) 9-2.-1806 rr. Groo tebroek 26-1-1817 
12 13 14 

PETRUS KOK TRIJNTJE BOTMAN WALTERUS GROEN AAFJE OUD 

landbouwer dienstknecht, bouwman 

ged. Venhuizen (r.-k.) ged. Lutjebroek (r.-k.) 
13-1-1810 geb. Bovenkarspel 14-3-1816 28-12-1809 geb. Lutjebroek 30-9-1822 

over!. Bovenkarspel 4-2-1878 over!. Bovenkarspel 11-12-1891 over!. Lutjebroek 21-7-1871 over!. Lutjebroek 5-6-1858 

tr. Bovenkarspel 19-1-1840 tr. (2) Grootebroek-en-Lutjebroek 13-1-1853 
6 

JACOB KOK TRIJNTJE GROEN 

landbouwer 

geb. Bovenkarspel 26-9-1857 geb. Lutjebroek 22-2-1856 
over 1. Grootebroek 16-3-1938 overl. Bovenkarspel 7-3-1935 

tr. Bovenkarspel 8-4-1880 

AAFJE KOK 

geb. Bovenkarspel 12-6-1884 
over 1. Hoorn 21-5-1963 

MARIA WILLEBRANDS 
overl. Denekamp 2-8-2006, 

Aartsbisschoppelijk wapen van 
kardinaal Willebrands 

Amsterdam (1937-1940 ), hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte (1940-1958), 
(1945-1958), eerste voorzitter Sint Willibrord Vereniging (1948-1960), 
secretaris van Secretariaat voor de Eenheid der Christenen ( 1960-1969 ), 
kardinaal (28-4-1969), 
Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid der Christenen ( 1969-1989 ), 
Utrecht (1975-1983) 

IS 

7 
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Wapenregistratie 

In het register familiewapens van de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn ingeschre
ven de nevenstaande wapens van de volgende geslachten: 

BOELENS (Kloosterburen, Groningen) 

Beschrij"ving: 
In zilver een blauwe linkerschuinbalk, beladen met een zilveren ster en 
vergezeld boven en onder van een dubbele rode roos, groen gestengeld met 
twee bladeren, de bovenste roos naar beneden en de onderste naar boven 
gericht. 
Helmteken: een zilveren ster. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd gevoerd door Jan Luirts (Boelens), gehuwd 1643 met Grietje 
Ubbes, zoon van Luirt Julles Boelens, landbouwer te Kloosterburen op Feddemaheerd, en Adriaantje 
Ariens. De oudst bewezen voorouders zijn Julie Boelens, gehuwd rond 1575 met Hijckien Luirts. Aan
vrager stamt van laatstgenoemde echtparen af. Van eerstgenoemde is het nageslacht in mannelijke 
lijn uitgestorven. Het onderzoek naar dit wapen en de vaststelling van de kleuren ervan geschiedde in 
samenwerking met heraldicus drs J.A. de Boo te Appingedam. 

Geregistreerd op verzoek van Johannes Maria Bernardus Boelens, geboren 's-Hertogenbosch 29 augustus 
1954, wonende te Vught, zoon van Bernardus Johannes Catharina Boelens en Regina Hester Maria Hen
driks. 

Bronnen: 
- Grafzerk te Uithuizen uit 1682 van Grietje Ub bes met alliantiewapen Boelens-Ubbes. A. Pathuis, Gro

ninger gedenkwaardigheden, Assen 1977, pag. 674, nr. 3732; 
- Grafzerk te Rottum uit1704 van Grietje Heeres, vrouw van IsebrantJansen (Boelens), met alliantiewa

pen Boelens-Heeres. A. Pa thuis, Groninger gedenkwaardigheden, Assen 1977, pag. 588, nr. 3240. 

Registratie nummer: NGV 2006.105 (College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) 

VAN DER ES (Haren, Groningen) 

Beschrijving: 
Gedeeld van goud en zwart, waar overheen een rennend paard van het een 
in het ander en een gedeeld schildhoofd: I in zwart een gouden klok; II in 
goud een groene dwarsbalk. 
Helmteken: een uitkomende dubbelkoppige zwarte adelaar, goud gesna
veld, rood getongd. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2006 ontworpen door de aanvrager voor alle naamdragende 
nakomelingen van Klaas Hindriks van der Es, gedoopt Haren 14 november 
1751, overleden aldaar 6 juli 1831, zoon van de stamvader, die als eerste de 
naam Van der Es ging voeren. 
Aanvrager stamt af van Hindrik Harms, van Schoonebeek, landbouwer te Haren, lidmaat aldaar juni 
1747, begraven Haren 15 juni 1778 als "Hendrik Harms van ageer de Essen", gehuwd met Annegjen 
Claassen, ondertrouw Groningen 18 mei 1743. 

Geregistreerd op verzoek van Vincent Hugo van der Es, geboren Zutphen 28 oktober 1962, wonende 
aldaar, zoon van Hendrik van der Es en Helena Gertruda van Steenbergen. 

Bron: 
Jan ten Pas, Van der Es is mijn naam, Eelde zooo. 

Registratie nummer: NGV 2006.108 (College Heraldiek, Amsterdam, 13 september 2006) 
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VAN HARTINGSVELDT (Amsterdam) 

Beschrijving: 
Golvend doorsneden: A in zilver een rood hart; B in blauw een zilveren 
anker. 
Helmteken: een achtpuntige gouden ster. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2005 in samenwerking met de aanvrager ontworpen door 
drs. W.M.T. van Zon te Utrecht ten behoeve van de nakomelingen van Jo
hannes van Hartingsveldt (1877-1961) en Maria Leentje Moree {1879-1951). 
De oudst bekende voorouders zijn Reijnier van Hartigsvelt / Hartogsvelt / 
Harten(s)veldt, geboren ca. 1729, zoon van Luikas, gehuwd (2e) Amsterdam 
ondertrouw 17 april 1761 met Maria Harmieten. Aanvrager stamt van ge-
noemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Francine Margreeth van Hartingsveldt, geboren Alkmaar 20 december 
1946, wonende te Anna Paulowna, dochter van Adrianus van Hartingsveldt en Johanna Dijkshoorn. 

Registratie nummer: NGV 2006 .103 {College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) 

KLOOSTERMAN (Oudwoude, Friesland) 

Beschrijving: 
Gedeeld: I in blauw een half uilenbord, komende uit de deellijn, de zwaan 
met een rode snavel en de makelaar getopt met een halfbreedarmig kruis, 
alles van zilver; II doorsneden: a in goud een zwart huismerk, zijnde samen
gestelde kapitalen HK met een naar beneden geknikte dwarsstreep; b in 
rood drie zilveren klaverbladeren. 
Helmteken: een gouden korenschoof. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 
Devies: NON NOBIS SOLUM NATI SUMUS 

Dit wapen is in 2005 ontworpen door P. Bultsma te Kollum ten behoeve van 
de nakomelingen van Hendrik Kloosterman (1885-1972), grootvader van 
aanvrager. 
De oudst bekende voorouders zijn SytzeJelkes, gehuwd Oudwoude 9 juli 1775 met Sytske Jans, geboren 
Westergeest in 1741, overleden Kollummerland c.a. op 29 april 1819. Hun kinderen namen de naam 
Kloosterman aan. Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Hendrik Kloosterman, geboren Zwagerveen 14 april 1938, wonende te 
Emmen, zoon van Sij tze Kloosterman en Anna Postma. 

Registratie nummer: NGV 2006.104 (College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) 
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TONIES (Boekel, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
In zilver een Sint Antonieskruis de schildrand rakend, vergezeld boven van 
een raaf en aan weerszijden een molenijzer, alles van zwart. 
Helmteken: de raaf van het schild. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2004 in samenwerking met de aanvrager ontworpen door 
R.J.P.M. Vroomen te Echt ten behoeve van de naamdragende nakomelingen 
van Theodorus Martinus To nies (1901-1972), vader van de aanvrager. 
De oudst bekende voorouders zijn Antonius Judocus, gehuwd Boekel 
3 februari 1735 met HenricaJohannes Andreas. Hun nakomelingen zijn 
de familienaam Tonijs/Tonies gaan voeren. Aanvrager stamt van genoem-
den af. 

Geregistreerd op verzoek van Bartholomeus Martinus Josephus Tonies, geboren Nistelrode 14 maart 
1935, wonende te Ravenstein, zoon van Theodorus Martinus Tonies en Adriana Gerarda Ver hagen. 

Registratie nummer: NGV 2006.102 (College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) 

WIERSEMA ( Oostum, Groningen) 

Beschrijving: 
In blauw een pelikaan voedend haar drie jongen en zittend op het nest, alles 
van zilver, met op de borst drie rode bloeddruppels. 
Helmteken: de pelikaan van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd o.a. gevoerd door Cornelis Garbrands Wiersema geboren 
in 1550 te Maarslag, landbouwer en zijlrechter op Rollingeweer, overleden 
Maarslag bij Mensingerweer 23 juni 1609, blijkens een grafzerk te Klein 
Maarslag. Hij was gehuwd met Anna Dorenbush, overleden Rollingeweer, 
16 april 1600, 50 jaar oud. 
De oudst bekende voorvader is Garbrand Dercks Weersuma, geboren in Oostum 1525 en overleden al
daar 10 juli 1570. Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Garbrand Siert Wiersema, geboren Haarlem 17 maart 1944, wonende te 
Eindhoven, zoon van Otto Wiersema en Antje Bruins. 

Bronnen 
- Grafstenen te Klein Maarslag van echtpaar Kornelis Wiersema, over!. in 1609, en Anna Dorenbosh 
(t1600), en van hun zoon Garbrand Wiersema (t1623) en echtgenote, waarop het familiewapen. A. Pat
huis, Groningergedenkwaardigheden, Assen 1977, pag. 451-452, nr. 2446 en 2447. 

Registratie nummer: NGV 2006.107 (College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) 
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WORM (Angerlo, Gelderland) 

Beschrijving: 
In blauw een tweepotige gevlerkte gouden draak, met pijltong en nagels 
van rood en in de schild voet een golvende zilveren dwarsbalk. 
Helmteken: de draak van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2005 door de aanvrager in samenwerking met het Col
lege Heraldiek ontworpen. De oudst bekende voorouders zijn Henricus 
Johannes Worm, geboren Angerlo 31 december 1773, overleden aldaar 17 

november 1849 en gehuwd (2' ) Angerlo 9 november 1805 met Johanna Tirns, 
gedoopt Ulft 31 mei 1776 en overleden Angerlo 15 december 1839. Aanvrager 
stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van dr. Rudolph Albertus Antonius Worm, geboren 's-Gravenhage 21 maart 
1947, wonende te Maarssen, zoon van Johannes Antonius Marie Worm en Maria GeertruidaJoosten. 

Registratie nummer: NGV 2005.101 (College Heraldiek, Amsterdam, 21 september 2005) 

ZOMER (Hoogeveen, Drenthe) 

Beschrijving: 
In goud een groene boom met drie kruinen boven elkaar, geplant op een 
grasgrond en vergezeld in de rechterbovenhoek van een uitkomende stra
lende rode zon. 
Helmteken: een gouden korenschoof. 
Dekkleden: groen, gevoerd van goud. 

Dit wapen werd in 2004 door aanvrager in samenwerking met drs. W. M. T. van 
Zon te Utrecht ontworpen en is bestemd voor de nakomelingen van Geert Wil
lems Somer, gedoopt Hoogeveen 8 januari 1736, begraven aldaar op 23 januari 
1801, gehuwd met Geesje Hendriks. Aanvrager stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Gerrit Zomer, geboren Oud Lutten (gem. Hardenberg), 25 november 1941, 
wonende te IJlst, zoon van Hendrik Zomer en Hendrik je Kerkdijk. 

Registratie nummer: NGV 2006.106 (College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) 

Naast de archiefberichten in de rubriek archief
nieuws, de agenda in de mededelingen, de toe
lichtingen en discussies in de rubriek wegwijs 
en de recensies van genealogische boeken in de 
rubriek boekrecensies wil de redactie af en toe in 
Gens Nostra de lezer ook op andere genealogische 
berichten en publicaties kunnen attenderen. Daar 
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signalering 

!?r~/1~~u~et!~~ signalering de ruimte 
voor. Kenmerken zijn: kort in lengte, (enigszins) 
educatief en niet aan een plaatsingsdatum ge
bonden. De plaatsing geschiedt willekeurig in de 
vorm van bladvullingen. 
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wegwys 
Registratie van familiewapens 

bij de Nederlandse Genealogische Vereniging 
DOOR W.M.T. VAN ZON 

De wapenregistratie bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is in 2006 ver
nieuwd. De belangrijkste vernieuwing is een nieuwe uitwerking van het certificaat ofwel de 
wapenbrief. Met een grafisch vormgever in ons College Heraldiek voor Registratie Familiewa
pens en met behulp van moderne technieken werd het mogelijk om een stijlvolle wapenbrief 
te ontwerpen, met een eigentijdse uitstraling, waarin evenwel het traditionele element van 
de heraldiek goed op zijn plaats is. Uiteraard geheel in kleur, met een origineel waarmerk 
van het wapenregister door middel van een droogzegel. De verkleinde afbeelding geeft een 
indruk hiervan. 

Tijdens de jubileumdag 60 jaar Nederlandse Genealogische Vereniging op 13 mei jl. in de 
Jaarbeurs te Utrecht zijn de nieuwe wapenbrieven van het NGV wapenregister gepresenteerd, 
waarop algemeen zeer positieve reacties werden ontvangen. 
Het doel van de registratieprocedure is onveranderd gericht op een heraldisch juist en verant
woord familiewapen dat duidelijk gedocumenteerd wordt vastgelegd. In de loop der tijd zijn 
hiervan vele aspecten duidelijk geworden op basis van de voorgelegde aanvragen en werden 
diverse heraldische kwesties in de praktijk opgelost. Een aantal hoofdpunten worden hieron
der nader beschouwd. 

Toen in de NGV begin 1994 de functionele Afdeling Heraldiek werd opgericht was een van de 
taken het aanleggen van een wapenregister. Voor de uitvoering daarvan werd een commissie 
ingesteld, nu geheten het College Heraldiek voor Registratie Familiewapens. 

Men kan constateren dat bij veel families een latente belangstelling en behoefte bestaat 
om een wapen te voeren. Echter niet ieder is vertrouwd met de heraldiek, de achtergronden, 
regels en toepassing voor Nederlandse families. Dit hoeft het gebruik van familiewapens, 
oud of nieuw, niet in de weg te staan. Om een zo stijlvolle traditie te behouden is het wel van 
belang levende heraldiek te kanaliseren en verantwoord te begeleiden. Naast advisering is het 
aanleggen van een wapenregister daar een vorm van. Op deze wijze kunnen de spelregels van 
de heraldiek volledig tot hun recht komen. 

Toelichting 
Als men een familiewapen wil voeren is het van belang dat te doen in overeenstemming met 
de heraldische traditie en inhoudelijk passend voor de specifieke familie. De registratie vormt 
een bekroning van genealogisch en heraldisch onderzoek en zorgt voor vastlegging en open
baarmaking. Ons streven is er daarbij op gericht om het familiewapen goed te onderbouwen. 
Daartoe geeft het College voorlichting en advies over een juiste heraldische toepassing bij 
nieuwe wapenontwerpen, waarbij de motieven van het gebruik van de gebruikte elementen 
in relatie tot de familiekenmerken en -geschiedenis wordt vastgelegd. Bij bestaande wapens 
gaat het erom het wapen te plaatsen in de context van de familiegeschiedenis door vast te 
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leggen waar de oorsprong van het wapen ligt, wie het wapen voor het eerst voerde en waar 
het werd gevonden. De werkzaamheden van het College zijn erop gericht het wapen zelf en 
de elementaire gegevens op een uniforme en gestandaardiseerde wijze vast te leggen in het 
register. 

Van elk geregistreerd wapen wordt een wapenbrief uitgeschreven met de volgende informa
tie: 
• een kleurenafbeelding van het wapen (reproductie van de ingediende wapentekening); 
• de heraldische beschrijving; 
• bij oude wapens de oorsprong en eerste wapenvoerder(s); bij nieuwe wapens de ontwerper 

en evt. een bepaling door de wapenstichter / aanvrager van wie het wapen mogen voeren. 
• vermelding van de persoonsgegevens van de aanvrager, deze is wapenvoerder of wa

penstichter; 
• nummer en datum van de registratie. 

WAPENBRIEF REGISTER FAMILIEWAPENS 

NEDERLANDSE GENEALOGIS CHE VER EN IGING 

l n lier register famiflewa;au van dl 'NaftrfandJt 
{Jcneafo9isc6c 'Vt.rwiging is in9tsc6revm 6er 
t101tnstaamf wa_ptn l'an 6et aesfac6t: 

WO RM (l!t11J'rlo,gtfler{a11d) 

'Besc6rijvi11g: 'ln 6(11uw u11 n11t~potigc grvfétitc 
!JOl1Cftt1 Jraai, mtt _pijU011g tn 11agtfs va11 n,oJ en 
Îtl Ie sc6ifm•o(t een aofvmd( zi(vtrtll lwars6aff.. 
:Hefinttli<t1: Ie draak'"" 6er !<6i(cf. 
'DeH(clen: 6(auw, IJ'VOtrd """ 8'",f 

'Dit wa_ptn is in wos loor de aam1ragtr in 
sa,nenwer(ins met á, Commissie 'Rtgistratit 
1amif'icwa;cm onn11orptn. 
'De ouást 6cf.tndé voorouáw zijn 1fenrinu 
Jobam,os 1,1on11, IJ'6ore, l!nlJ'r(o JI dlrem6er 

'1.JJ,ttMitSGY.:ti.lj.lOI 

:411U1C'Nill!l, :1,r}'fr,nk,:00J 

Vereiste gegevens en beoordeling 

1773, ovaftátn aufa11r 17 novcmlitr 1849 cnaef,mvd 

(i,) J!nga{o 9 novemlier 1805 md Johanna 'Tbw, 
!Jldóo_pr u(fi 31 mei 1n6 en overltdln l!nlJ'rlD 
15/«emlier 18J9. 

9ianvrager stamt Vatl 9mocmát11 ef. 
ger,gistrttrá o_p ,,erzo,li ,•an ár. 'Rudólj,li J!llimus 
~nro11ius'Wonn,gt6om1 's-grovtn6ai, 21 maart 
19471 wonmát. te Mt1ars.st't11 zoon van Johann~ 
!Antonius Marlt 'Wonn tn Maria (jttrtruiáa 

Joostt11. 

Om de benodigde gegevens op uniforme wijze te verkrijgen is er een "Registratieformulier fa
miliewapeff··, dat is aan te vragen bij de secretaris van h et College. Dit forrnulier moet worden 

ingediend tezamen met: 
• een stamreeks en een overzicht van de familierelatie met eventuele wapenvoerder; 
• bronvermelding bij oude wapens; literatuurvermeldingen van het wapen en voor zover van 

toepassing diverse bewijsstukken; 
• een kleurenafbeelding van de volledige wapentekening bij een bestaand wapen, of eerst 

een concept wapentekening in geval van een nieuw ontworpen wapen, en een zwart/wit 
tekening van alleen het schild. 
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Het wapen zal door het College worden beoordeeld op de volgende elementen: historisch, 
heraldisch, esthetisch, rechtmatigheid en usurpatie (dat is het onrechtmatig voeren van een 
wapen van een andere familie). 

Wie meer informatie wil over de vereisten, kan contact opnemen met het College (zie adres
sen onder). 

Als bewijs van de registratie ontvangt de aanvrager een stijlvolle wapenbrief in kleur (zie 
afbeelding). 

Tenslotte worden de geregistreerde wapens gepubliceerd in Gens Nostra en het Heraldisch 
Tijdschrift. 

Kosten 
De registratie is een dienst van de aan NGV-leden, in principe voor hun eigen familiewapen. 
De kosten bedragen €115,- per aanvraag (standaardbedrag voor leden). 

Het is onder voorwaarden mogelijk een wapen te doen registreren voor verwanten (bijvoor
beeld aangetrouwde familie) of relaties (bijvoorbeeld familieorganisatie) van een NGV-lid, of 
niet-leden die een andere relatie met de NGV Afdeling Heraldiek hebben (bij voorbeeld abon
nees, donateurs). Registratiekosten voor niet-leden zijn€ 160,-. 

Niet inbegrepen zijn eventuele kosten voor ontwerp van een wapen, daarvoor wordt in 
overleg en afhankelijk van de benodigde werkzaamheden een bedrag bepaald. De kosten van 
het maken van de definitieve tekening moet de aanvrager zelf met een heraldisch tekenaar 
naar keuze overeenkomen. Het College kan hierover adviseren, en tevens meer gedetailleerd 
de vereisten van de in te dienen kleurentekening en de lijntekening van het schild aangeven. 

Wapenrecht 
Door registratie van een familiewapen wordt bereikt dat het wapen deskundig wordt beke
ken op juiste heraldische uitvoering en historisch verantwoorde toepassing en gebruik. In 
Nederland bestaat voor burgerlijke wapens geen wapenrecht of andere wettelijke bescher
ming, daar verandert niets aan door registratie. Wel wordt door de openbare publicatie, 
die wezenlijk onderdeel is van de registratie, het wapen gekoppeld aan een welomschreven 
familie / wapenvoerder, en dat kan behulpzaam zijn voor een rechtsgrond tegen eventueel 
ongeoorloofd gebruik. 

Informatie 
Voor nadere informatie over de wapenregistratie in de NGV kan contact worden opgenomen 
met het College Heraldiek voor Registratie Familiewapens: E. B. van Rijn, voorzitter, Populie
renhof 22, 2678 SJ De Lier (tel. 0174-514472). 

Belangstellenden kunnen zich ook richten tot de secretaris, waar u tevens het registratie
formulier familiewapen met toelichtende informatiebrochure kunt aanvragen: 
drs. W.M. T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht (tel. 030-2710180), 
e-mail: info @heraldiek.net. 
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archiefnieuws 

Groningen 

Nieuwe toegangen beschikbaar op de studiezaal 
en op onze website, o.a.: 
360 Doopsgezinde gemeente Pieterzijl, 

1751-1968 
873 Boerderij aan het Voorwerksepad te 

Garsthuizen, 1683-1808 

918 Gereformeerde kerk Westeremden, 
1897-1968 

1029 Familie Quintus Lewe, 1596-1779 (her
zien) 

1031 Familie Wichers, 1594-1867 (herzien) 
1121 Rijks Hogere Burgerschool te Veendam 

(aanvulling), 1866-1968 

1442 Openbare Armenzorg in de gemeente 
Groningen, 1827-1930 (herzien) 

1502 Aanvulling collectie handschriften en 
losse stukken Gemeentearchief (her
zien) 

2044 Handschriften in octavo 
2063 Familie Alberda van Ekenstein te 

Tjarnsweer, 1649-1913 

2193 Begraafplaatsen van de gemeente Gro
ningen, 1828-1999 

2205 Handelsfirma A.G. Groeneveld & Co, 
1883-1963 

2241 Losse stukken Register Feith, meest 
charters behorende tot het stadsarchief 
van Groningen, 1272-1816 

[Groningen. Nieuwsbrief Cultureel 
Erfgoed, jg. 6, herfst 2006] 

Brabant ontsluit archieven via website 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) beschikt over onder meer de complete 
Burgerlijke Stand van Noord-Brabant en 
de doop-, en trouw- en begraafregisters van 
kerkelijke gemeentes in Noordoost Brabant 
en ook over de historische archieven van de 
Waterschappen. Deze historische informatie 
waar veel vraag naar is, komt binnenkort ter 
beschikking van de website. 

De index op de huwelijken [van de Bur
gerlijke Stand] is volledig digitaal en zowel 
via Genlias als via de website van het BHIC 
te raadplegen. Het onderwerp 'voorouders 
binnen Brabant' op de website biedt toe
gang tot de index op (een groot deel van) de 
doop-, trouw- en begraafregisters (1580-1811) 

van de hele provincie. De bevolkingsregis
ters van de gemeenten zijn in de studiezalen 
van het BHIC te raadplegen. De indexen op 
deze registers zullen binnenkort digitaal via 
de website beschikbaar komen. Ook is er een 
grote beeldbank (ongeveer 90.000 beelden) 
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te raadplegen, waarin veel historisch inte
ressante foto's zijn opgenomen. Nieuw zijn 
zogenaamde lokale pagina's waar interes
sante items betreffende de lokale gemeente 
en/of kerkdorpen te vinden zijn. - . Naast 
het digitaliseren worden de bestanden geïn
dexeerd. Gegevens uit de rechterlijke archie
ven en het beeldmateriaal worden verwerkt 
in een database in een specifiek ontwikkeld 
programma: het Atlantis platform van DE
VENTit Multimedia -. Het BHIC (www.bhic. 
nl) is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie 
tussen het Rijksarchief in Noord-Brabant, 
het streekarchief Langs Aa en Dommel en het 
streekarchief Brabant Noordoost. Daarmee 
beheert het BHIC naast de rijks- en provin
ciale archieven van Noord-Brabant ook de 
archieven en collecties van ruim 80 (voorma
lige) gemeenten en waterschappen gelegen 
in het noordoostelijk deel van de provincie. 

[Document Manager, 
sept. 2006, pag. 32] 
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Nationaal Archief 

Conservering van het KNVB-archief 
Het archief van de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond (KNVB) is sinds 2000 in bruik
leen bij het Nationaal Archief. Op dit mo
ment wordt een deel van het archief gecon
serveerd met subsidie van Metamorfoze, het 
nationaal programma voor het behoud van 
het papieren erfgoed. Het KNVB-archief is 
een pilotproject binnen het archieventraject. 
Projectleider van deze pilot, restaurator Lies
beth Keijser, licht de conservering toe. 

Wat houdt het programma Metamorfoze in? 
'Het nationaal programma Metamorfoze is 
in 1997 van start gegaan, gecoördineerd door 
de Koninklijke Bibliotheek en het Bureau 
Conservering Bibliotheekmateriaal. Sinds
dien zijn boeken, kranten en tijdschriften, 
literaire collecties, cultuurhistorische collec
ties en internationaal waardevolle collecties 
geconserveerd, verfilmd en in een aantal ge
vallen ook gedigitaliseerd. In de derde fase 
van het Metamorfoze-programma, die loopt 
tot 2008, is er een apart traject voor archieven 
bij gekomen. Archieven maken evenzeer deel 
uit van het papieren erfgoed en vervullen een 
belangrijke functie voor de analyse van de 
geschiedenis van Nederland. Doel van Me
tamorfoze is het behouden van het bestand 
door de vervaardiging van een duurzame 
moederfilm en het beschikbaar stellen van 
gebruikerskopieën' . 

Waarom is gekozen voor conservering van het 
KNVB-archief? 
'Het KNVB-archief is een van vier pilot-pro
jecten met archieven uit het hele land. De 

keuze is hierop gevallen omdat het invulling 
geeft aan het thema van Metamorfoze geti
teld 'sociale en culturele identiteit van Neder
land'. Het archief bevat de rijke historie van 
het Nederlandse voetbal vanaf de oprichting 
van de bond in 1889. Deze geschiedenis weer
spiegelt tevens de maatschappelijke ontwik
kelingen in Nederland. In het begin was het 
een sport die vooral door de betere standen 
werd bedreven, maar rond 1910 vond de over
gang van elitesport naar volkssport plaats.' 

Hoe gaan jullie te werk bij de conservering? 
'De aard van het materiaal is bijzonder geva
rieerd. Het archief bestaat uit zowel gebon
den als losbladig materiaal, zoals notulen en 
ledenlijsten. De soorten objecten variëren 
van brieven en foto 's tot krantenknipsels en 
programmaboekjes. Doordat het archief aan 
het eind van de 19de eeuw en in de 2oste eeuw 
is gevormd, is een belangrijke schadevorm 
de verzuring van het papier. De grondstof
fen die in die tijd werden gebruikt voor de 
fabricage van papier waren namelijk niet van 
goede kwaliteit. Verzuring resulteert in bros 
papier wat uiteindelijk informatieverlies tot 
gevolg heeft. In totaal zal 5,3 meter archief 
binnen dit proefproject worden ontzuurd en 
verfilmd. Waar nodig, voorafgaand aan verfil
ming, worden scheuren in de documenten ge
repareerd. Het mes van Metamorfoze snijdt 
op deze manier aan twee kanten: het papieren 
erfgoed blijft in goede staat behouden en er 
komt een duurzame moederfilm beschik
baar' . 

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

Nieuwe digitale nieuwsbrief 

Ontvangt u al de nieuwe digitale nieuwsbrief 
van het Nationaal Archief? Met een [gratis] 
abonnement blijft u op de hoogte van alle 
nieuws uit, en over de instelling, zoals recen
telijk verworven archieven en actuele onder
werpen uit de collectie. Ook vindt u hier het 
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laatste nieuws over lezingen, rondleidingen 
en speciale activiteiten die het Nationaal Ar
chief organiseert. De nieuwsbrief verschijnt 
voortaan elke maand. Meld u snel aan op: 
www.nationaalarchief.nl 
[Nationaal Archief Magazine, 2006/3, pag. 2] 
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Drenthe: Digitaal erfgoed plein 

Handige zoekschil voor Drents e1fgoed 
Het Drents Archief, Drents Plateau, en de 
Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe 
(PBc) zijn druk bezig met het leggen van de 
laatste digitale klinkers van het digitaal erf
goedplein. 

Drenthe beschikt momenteel over verschil
lende databestanden waarin informatie over 
erfgoed te vinden is. Wie bijvoorbeeld meer 
wil weten over de geschiedenis van een boer
derij, kan zoeken in de bestanden van de PBc 
naar een boek over dat onderwerp of in het 
digitale archievenoverzicht en de genealogi
sche databank van het Drents Archief naar 
gegevens over de boerderij en haar vroegere 
bewoners. Het zou natuurlijk handig zijn als 
dat mogelijk is op één site en via één zoe-

kingang. En dat is nu precies de bedoeling 
van het erfgoedplein. Naast het zoeken in 
alle bestanden is het ook mogelijk te zoeken 
op twaalf verschillende thema's. De site geeft 
steeds een verwijzing waar de informatie te 
vinden is. 

De verwachting is dat met deze praktische 
zoekschil meer mensen gebruik zullen ma
ken van de cultuurhistorische informatie 
waaraan de provincie rijk is. 

De site is vanaf december beschikbaar. Het 
gaat dan niet om de definitieve versie: er zul
len telkens nieuwe bestanden toegevoegd wor
den, zoals de Encyclopedie van Drenthe en het 
Woordenboek van de Drentse dialecten. 

[Drents Archief, Nieuwsbrief, 
najaar 2006, pag. 2] 

Kinderboeken online 

Op woensdag 14 juni opende de nog steeds 
populaire jeugdboekenschrijver Jan Ter
louw de kinderboekensite van Stadsarchief 
en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB). 
In samenwerking met Metamorfoze en Het 
Geheugen van Nederland heeft SAB een deel 
van zijn kinderboeken en prenten gecon
serveerd en gedigitaliseerd. De 350 kinder
boeken en 175 historische volks- en kinder-

prenten geven samen een prachtig beeld van 
(Overijsselse)jeugdliteratuur en onderwijs in 
Nederland gedurende de periode 1750-1950. 
Op de website van SAB zelf is een deel van 
de boeken ook nog eens geheel doorzoekbaar 
gemaakt. De boeken zijn te vinden op: 
www.geheugenvannederland.nl/ overijssel 
www.sabdeventer.nl/kinderboeken.htm 

[Metamorfoze nieuws, 
9e jg. (2006), nr. 2, pag. 5] 

Een nieuwe erfgoedsite in Vlaanderen 

www.lokaalerfgoed.be 
Waar vindt je honderden zeldzame affiches 
uit de laatste drie eeuwen? Ben je al lang op 
zoek naar dat ene artikel in een plaatselijk 
blad oftijdschrifti' Of wil je misschien unieke 

beelden zien van processies, optochten, ma
nifestaties ... ? In de grote archieven vind je 
hier niet veel van terug. De collecties van lo
kale erfgoedhouders bulken echter uit van 
zulke schatten. 

Jammer genoeg zijn deze collecties amper 
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bekend bij het grote publiek. Daar wil het 
Project Lokale Erfgoedhouders verandering 
in brengen met de website www.lokaalerf
goed.be. De website bundelt collectie- en 
contactgegevens van meer dan 80 lokale erf

goedhouders uit de provincie Antwerpen 
samen in een handig te raadplegen online 
repertorium. 

[Volkskundige Kroniek, 
jg.14, nr. 2, april-juni 2006, pag. 62 e.v.] 
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Friesland: Tresoar 

Nieuwe aanwinsten 
• De archieven van het zuivelconcern 

LIJEMPF [Leeuwarder IJs- en Melkproduc
tenfabriek, destijds de belangrijkste parti
culiere zuivelorganisatie in Fryslan, opge
richt in 1912], waarin o.a. stukken van het 
hoofdkantoor in Leeuwarden en van opge
heven fabrieken, van de personeelsvereni
ging, een muziekkorps, de ondernemings
raad, foto's, reclamefolders en films. 

• Vereniging Friese Gemeenten. Aanvulling 
op al eerder overgebracht archief, over de 
periode 1970-1996. 

• Doopsgezinde Ring Akkrum. Overleg
orgaan van een aantal Doopsgezinde Ge
meenten. 

• Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging 
Stiens. Notulenboeken 1937-2006. 

• SDAP-afdeling Stiens. Notulenboek 1933-

1937. 
• Een klein familiedossier Pas ma 
• Een aantekeningenboek van Klaas Sybrens 

Nijdam en zijn zoon Ruurd over hun boe
renbedrijf in Flansum vanaf circa 1810. 

[Letterhoeke, jg. 2 ( 2006), 

nr. 2, pag. 22] 

Archieven Protestantse Kerk ondergebracht bij Het Utrechts Archief 

De landelijke archieven van de Protestantse 
Kerk in Nederland worden ondergebracht bij 
Het Utrechts Archief. Daartoe tekenden beide 
partijen op dinsdag 5 september in Utrecht een 
overeenkomst. Hierin wordt onder meer over
eengekomen dat de historische archieven van 
de Nederlandse Hervormde Kerk (1566-2004) 

en de Gereformeerde Kerken in Nederland 
(1836-2004) nu op één plek worden samenge
bracht in Het Utrechts Archief. Ook wordt met 
deze overeenkomst de toegankelijkheid van de 
archieven voor historisch onderzoek vergroot. 

Vanaf 5 september is de inventaris van het 

Oud Synodaal Archief van de Nederlands 
Hervormde Kerk 1566-1816 ook via de web
site van Het Utrechts Archief te raadplegen 
( www. hetu trech tsarchief. nl ). 

Naar verwachting zullen in 2015 alle ar
chieven tot 2004 volledig bewerkt en naar 
Het Utrechts Archief overgebracht zijn. Het 
historisch archief van de Evangelisch-Lu
therse Kerk blijft gevestigd bij de gemeente 
Amsterdam, omdat dat archief sterk verbon
den is met de geschiedenis van de evange
lisch-lutherse gemeente van de hoofdstad. 

[ontleend aan persbericht 24-9-2006] 

Scan project oude foto's vàn Leiden in volle gang 

De Vereniging Oud Leiden heeft de beschik
king over vele honderden oude foto 's van Lei
den en al lang leefde bij het bestuur de wens 
deze voor een groot publiek toegankelijk te 
maken via onze website www.oudleiden.nl.-. 
Binnenlrnrt zullen alle 8 x 8 diapositieven uit 
drie verschillende collecties ingescand zijn. 
De helft daarvan zal tevens met een volledige 
beschrijving beschikbaar komen. Dat zijn bij 
elkaar 600 dia's. Daarnaast zal de collectie 
Groenewold volledig zijn beschreven. Goed 
voor 750 klein beeld positieven. De groep vrij
willigers heeft inmiddels een macht aan erva
ringen opgedaan die netjes inwerkconcepten 
zijn beschreven. 
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Publicatie is op verschillende manieren 
mogelijk. Het internet is een uitstekend me
dium om gemakkelijk via een vrije of beperk
te toegang het beeldarchief voor zowel leden 
van de Vereniging Oud Leiden als niet-leden 
te presenteren. Hoe, dat is nog niet bepaald, 
maar u kunt alvast uw mening laten horen 
door een e-mail te sturen naar 

webmaster@oud-leiden.org 
(waar ook vrijwilligers zich kunnen melden). 

[Vereniging Oud Leiden, 
Mededelingen, jg. 28, nr. 4, 

aug. 2006, pag. 6] 
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Streekarchief Eiland IJsselmonde 

Aanvullingen op dezoelu11achine: 
Barendrecht huwelijk 1812-1955, 

overlijden 1812-1965 

Charlois huwelijk 1812-1870 

Heer Oudelands Ambacht 
geboorte 1818-1857 

Overig 
W. Schackmann, De proefkolonie. Vlijt, vaderlijke 
tucht en het weldadig karakter onzer natie, Am
sterdam 2006, 392 pp., € 18,50. 

De Maatschappij van Weldadigheid begon 
tegen de armoede in Frederiksoord in Dren
the in 1818 met de proefkolonie om de nieu
we bewoners, kolonisten, een nieuwe kans 
van bestaan te geven. De geplaatste gezin
nen kwamen uit heel Nederland. In dit boek 
heeft de auteur met name uit de overgele
verde correspondentie van deze 1naatscha p 

pij allerlei details zichtbaar gemaakt waar
door hij zowel de bestuurders als de eerste 
proefkolonisten tot leven brengt. De teksten 
zijn vlot, boeiend en leesbaar geschreven. 
De bron- en nootverwijzingen zijn niet in 
het boek, maar apart op de website op zijn 
naam te raadplegen (www.schackmann.nl 
of www.deproefkolonie.nl). Die site groeit 
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Hendrik Ido Ambacht overlijden 1812-1950 

Zwijndrecht overlijden 1812-1935 

[Nieuwsbrief, herfst 2006; 

Hollandstuin 77, 3078 EE Rotterdam; 
tel.: 010-482.57.58] 

signalering 
Drenthe 
nog dagelijks met bijzonderheden, bijvoor
beeld met de gezinssamenstellingen van de 
genoemde gezinnen, ruim vijftig. 

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
is zo goed als het volledige archief van de 
Maatschappij van Weldadigheid te raadple
gen op het Drents Archief. Het archief is toe
gankelijk gemaakt via de inventaris van J.R. 
van der Zeijden (e.a.), Inventaris van de archie
ven van de Maatschappij van Weldadigheid (1818-

1970 ); Met een handleiding voor het zoe/?en in de 
bevolkingsregisters 1818-1859, Assen 1990. 

De uitgebreide bronnen (correspondentie, 
verslagen, stamboeken en rapporten) van 
de Maatschappij van Weldadigheid zijn in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw door 
mevrouw C.A. Kloosterhuis doorzocht en in 
1994-1995 door André Huitenga in opdracht 
van Schackmann. Beide onderzoeken leiden 
tot een gedegen publicatie. Daar waar Kloos
terhuis (1909-1979) wilde promoveren op 
haar studie (De bevolking van de vrije koloniën 
der Maatschapp-ij" van Weldadigheid, Z utph en 

1981), heeft Schackmann (1951-) gekozen voor 
de roman in non-fictiestijl. Omdat over de 
armen in Nederland over het algemeen min
der archiefbronnen beschikbaar zijn, geven 
de genoemde bronnen en publicaties een bij 
zondere inkijk in een groep waar anders niet 
veel van bekend zou zijn. 
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het portret van ... 1 

[het echtpaar De Waal-Goudzwaard] 
DOOR D. F. C. KUPERUS 

Johannis de Waal 2, geb. Bruinisse 3-7-1841, schipper, overl. Yerseke 25-3-1913, zn. van Ary de 
Waal en Johanna Hogerwerf, tr. Bruinisse 29-9-1869 Ma1garetha Jacomina Goudzwaard, geb. 
Sint Annaland 10-7-1845, dienstbode (1869 ), over 1. Yerseke 8-11-1923, dr. van Fransqois Goud
zwaard en Pauline Slootemaker. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1871 en 1889 twaalf kinderen te Bruinisse en Yerseke geboren, 
waarvan er later acht trouwen, allen te Yerseke. 

De portretten zijn gemaakt te Rotterdam, datering onbekend. Op de voorkant van ieder por
tret staat de naam en adres van de fotograaf: 'J.W. Pronk, Jonkerfransstraat 6, Rotterdam' (De 
achterzijde is blanco). 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
z. Over dit (schippers)geslacht De Waal zijn enige bijzonderheden, (losse) namen en afstammingsge

gevens vermeld in: Joh. Westerbeke, De bruidegom komt! (150 jaar Gereformeerde gemeente in Nederland te 
Bruinisse), Middelburg 1998. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

Bijlage Gens Nostra 61 (2006) december 

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

Nr. 315 

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 (!BAN: NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden . Opzegging lidmaarschap 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. NG v te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Informatie, CommunicatieenPromotie(DICP): p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. 
Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieo,ganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. 
Afd.Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

In Memoriam Loek Deugd 
(Wognum 22-10-1943 - Amsterdam 15-9-2006) 

Nog maar net even proevend aan zijn welverdiende pensionering was Loek Deugd bezig plannen te 
maken voor de invulling van zijn vrijgekomen tijd. Genietend van vrouw, kinderen en vooral kleinkin
deren heeft zijn plotselinge overlijden hieraan een abrupt einde gemaakt. Loek is in 1972 lid geworden 
van de afdeling Den Helder van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Op 31 januari 1975 trad hij 
toe tot het bestuur. Eerst als lid en op 19 februari 1982 werd hij penningmeester. Op 22 februari 1985 
nam hij de voorzittershamer over, welke functie hij tot zijn overlijden met volle overgave en enorme be
trokkenheid heeft vervuld. Verder hielp hij eerder dit jaar bij het jubileumboeltje van de afdeling over 
de genealogische achtergronden van naar personen vernoemde straten in Den Helder. Bekend is Loek 
van Wraluys, het enorme databestand over scheepswrakken, strandingsrapporcen en reddingsverslagen 
en de informatie die hij daarover gaf. Voor al zijn verdiensten is hij op 29 april 2002 Koninklijk onder
scheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. We zullen hem missen. 
Bestuur en leden NGV afdeling Den Helder 

Thijs I]zerman (1954-2006) 
Thijs IJzerman, die op 31 maart jl. de zilveren erespeld heeft mogen ontvangen (zie mededelingen, pag. 
21), is op 12 juli 2006 te Groningen overleden. 

De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf 
Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vindt zijn oorsprong in de militaire begeleiding 
van handelstransporten naar en de bewaking van de forten van de Verenigde Oost-Indische Compag
nie {VOC) in de Oost vanaf het begin van de16d' eeuw. Voor dat gebied vervaardigde de Amsterdamse 
kaartenmaker Isaak de Graaf vanaf 1690 kaartbladen. Deze kaarten bevinden zich tegenwoordig in de 
collectie van het Nationaal Archief in Den Haag. Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior maakte kortgeleden 
een facsimile-uitgave van deze 'Atlas Amsterdam'. Zij gebruikte hiervoor gebruik van manuscriptkaar
ten en van plattegronden en topografische afbeeldingen uit de collecties van het Nationaal Archief en 
archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-1799). Zes andere regionale vervolg
delen zijn in voorbereiding. 
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Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812-2006 
De Nederlandse gemeenten van nu zijn niet meer de gemeenten van 200 jaar geleden. Opheffingen en 
samenvoegingen hebben er voor gezorgd dat het aantal is gedaald van 1249 in 1820 tot 458 in 2006. Ook 
zijn er honderden wijzigingen geweest in de naamgeving van de gemeenten- soms betreft het spelling
varianten, soms officiële naamswijzigingen. 

Historisch onderzoek wordt belemmerd door de voortdurende veranderingen van de gemeenten 
en gemeentenamen in Nederland. Het Repertorium van Nederlandse gemeenten, 1812-2006 biedt 
- voor het eerst - een volledige lijst van alle gemeenten die in Nederland vanaf 1812 tot 2006 hebben 
bestaan, inclusief alle bekende varianten van de gemeentenamen. Het repertorium laat zien uit welke 
gemeenten een nieuwe gemeente is gevormd, of in welke gemeente een oude gemeente is opgegaan. 
De continuïteit van gemeenten wordt benadrukt door de introductie van een nieuwe gemeentecode 
-de Amsterdamse code-die, anders dan de codes die momenteel in gebruik zijn, onveranderd blijft bij 
grens- en naamswijzigingen. 

Het rapport is gratis te downloaden op: http://www.knaw.nl/cfdata/publicaties/detail 

Gemeentearchief Amsterdam 
Het Gemeentearchief van Amsterdam is gesloten van 22 januari tot en met 23 april 2007 i.v.m. de ver
huizing. Voor nadere info: www.gemeentearchief.amsterdam.nl 

Zwolle: Geschiedenis leeft 
Van 16 september 2006 tot en met 7 januari 2007 kunt u in de Geschiedenishal van het Historisch Cen
trum Overijssel (ttco) in Zwolle de tentoonstelling Fotocollectie Stork: van staalkaart tot familiealbum 
zien. De tentoonstelling laat allerlei aspecten van de fabrieksgemeenschap en de producten van Stork 
Hengelo zien. 

www.historischcentrumoverijssel.nl; Eikenstraat 20, 8021 wx Zwolle 
[Historisch Overijssel,jg. 2, nr. 3, okt. 2006, pag. 24] 

Jaarverslag van het Secretariaat over 2005 ( deel 2, vervolg van pag. 48) 

Functionele afdelingen 

Computerge11ealogie 
Door de hiervoor geschetste omstandigheden rond de afdeling Computergenealogie moet informatie 
over de afdeling Computergenealogie helaas ontbreken. Wel kan worden gemeld, dat het aantal bij 
deze afdeling ingeschreven leden in 2005 met ruim 5 % is gegroeid tot 2985. 

Familieorganisaties 
De afdeling beëindigde het verslagjaar met een vermindering van het aantal bestuursleden, door het 
vertrek van twee bestuursleden. Daardoor halveerde ook de redactie van het blad Horizontaal. Het 
nog uit vier leden bestaande bestuur ziet zichzelf als noodbestuur, waarbij men er voor waakt niet te 
worden overbelast. Het aantal bij deze afdeling ingeschreven leden groeide in 2005 met 3 % uit tot 136. 

Traditiegetrouw organiseerde de afdeling in Hilversum een tweetal themadagen. De eerste dag had 
het familiearchief als thema. De vraag hoe daarmee om te gaan werd met verve ingeleid door de heren 
Veerman en Van Wermeskerken en had een boeiende discussie tot gevolg. 

Tijdens de tweede themadag werd door notaris O.J.A.M-J. Dierckxsens de vraag 'stichting' of 'ver
eniging' belicht. Tevens kwamen daarbij de taken van de Kamer van koophandel aan de orde. Ook dit 
thema had een geanimeerde discussie tot gevolg. Tijdens de lunch volgde een presentatie van de fami
lieorganisatie Hoogewoning. 
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Heraldiek 
Het bestuur van de afdeling ontbeert nog steeds een secretaris en een penningmeester. In het verslag
jaar werd de verzameling voordrachten, uitgesproken in de Statenzaal van de Centrale Bibliotheek 
in Zwolle ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in 2004 als jubileumboek uitgegeven. Het eerste 
exemplaar werd op 10 december in aanwezigheid van HB-lid R. K. Vennik overhandigd aan de commis
saris van de koningin in de provincie Overijssel. Het aantal leden van deze afdeling groeide helaas niet, 
maar nam af met ruim 5% tot 254. 

Regionale af delingen 

Helaas kan geen compleet beeld gegeven worden van alle door de afdeling georganiseerde en onderno
men activiteiten in het land, omdat lang niet alle afdelingen hun jaarverslag inzenden. Wel staat vast 
dat de afdelingen veel organiseren en in een aantal gevallen in samenwerking met andere organisaties. 
Een greep uit de binnengekomen jaarverslagen: 
• de aanbieding van het boek 'Friese Kwartieren' aan HB-lid R.K. Vennik op 2 april tijdens de ledenver

gadering van de afdeling Friesland; 
• de door de afdeling Zeeland georganiseerde zogenaamde Bierens-reis op 21 mei naar de Belgische 

provincie Luik; 
• de 29' Zeeuwse Contactdag op 3 september, die circa 150 bezoekers trok; 
• de excursie van de afdeling Friesland naar het verzetsmuseum op 17 september; 
• de aanwezigheid van de afdeling Groningen op de Genealogische Ahnenbörse van de Arbeitskreis 

Familienforschung der Emsländischen Landschaft, tevens viering van het 25 jarig bestaan van de 
Arbeitskreis, te Nordhorn op 17 september; 

• bezoek van de afdeling IJssellanden aan de HV Raalte in de historische boerderij Srrunk op 27 sep
tember; 

• viering van het 40-jarig bestaan van de afdeling Hollands Noorderkwartier op 15 oktober in Alk
maar; 

• de open-archievendag op 29 oktober, waar een aantal afdelingen met een stand aanwezig waren in 
een binnen de afdelingsgrenzen gelegen archief; 

• de dag van de Groninger Geschiedenis te Groningen op 5 november; 
• viering 7' lustrum van de afdeling Kwartier van Nijmegen en aanbieding van het boek 'Zoeklicht 

2005' aan de landelijk voorzitter. 

Uit de ontvangen afdelingsjaarverslagen kan voorts worden vastgesteld dat dit jaar gemiddeld circa zes 
bijeenkomsten werden georganiseerd. Het gemiddelde aantal bezoekers ligt tussen de 46 (Utrecht) en 
tien (IJssellanden). Verschillende afdelingen organiseerden bijeenkomsten in samenwerking met an
dere aanverwante organisaties, hetgeen een positieve invloed heeft op het aantal bezoekers. Ook wor
den door de afdelingen, al dan niet in samenwerking met een andere organisatie cursussen genealogie 
georganiseerd en een aantal afdelingen organiseerde ook een excursie naar het VC. De afdelingsbestu
ren vergaderden in 2005 gemiddeld vijf maal en veel leden van afdelingsbesturen en/of DIP-functiona
rissen vertegenwoordigden de vereniging bij door anderen georganiseerde activiteiten. 

Diensten 

Dienst Infonnatie en Promot-ie 
Door de afwezigheid van een hoofd van deze dienst stagneerde de activiteiten. De in 2004 gemaakte 
algemene folder verheugt zich in een goede belangstelling. De eerste oplage werd in 2005 vrijwel vol
ledig door de afdelingen verbruikt. Met enkele kleine verbeteringen zal de folder in het komende jaar 
worden herdrukt. 

Onderzoekruildienst ( ORD) 
In het verslagjaar overleed plotseling het hoofd van deze dienst, de heer F.G.M. Manche. Omdat van 
deze dienst in 2004 en ook in 2005 nauwelijks meer gebruik werd gemaakt en de functie kan worden 
overgenomen door het prikbord op de website, werd voorgesteld om deze dienst op re heffen. De Alge
mene Vergadering stemde in de najaarsvergadering op 3 december met dit voorstel in. 
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Genealogische Adviesdienst ( GAD) 
In het verslagjaar ontving de Genealogische Advies Dienst slechts één adviesaanvrage. In overleg met 
het hoofd van deze dienst, de heer D. Kranen werd besloten de advies- en informatiefunctie te laten ver
vullen door het VC en de Algemene Vergadering voor te stellen om de dienst op te heffen. De Algemene 
Vergadering stemde in de najaarsvergadering op 3 december met dit voorstel in. 

Contactdienst 
Onder de medewerkers van de Contactdienst werd in het verslagjaar een enquête gehouden. De uit
komsten daarvan hebben mede geleid tot enkele besluiten die voor de toekomst van de dienst van 
belang zijn, zoals de aanschaf van nieuwe software, de toegang tot gehele het bestand in plaats van een 
deelbestand via de website en het onderbrengen van de medewerkers (CALS) bij de afdelingsbesturen. 
Dat laatste maakt aanvulling van vacatures mogelijk wat eenvoudiger, enerzijds omdat afdelingsbe
sturen een beter zicht hebben op mogelijk kandidaten en anderzijds omdat combinatie van functies op 
afdelingsniveau nu tot de mogelijkheden behoort. 

In het verslagjaar werden enige verbeteringen aangebracht in de structuur van het databestand en 
werd het plaatsnamen referentiebestand waar nodig aangepast. Voorts werden eigenaren van genealo
gische websites aangeschreven en op de mogelijkheden van de Contactdienst gewezen in de hoop dat 
het aantal deelnemers aan de dienst ook op deze manier zou kunnen toenemen. 

Het Verenigingscentrum 
Het aantal leden dat individueel een bezoek brengt aan het VC neemt verder af. De best bezochte dag 
was de zogenaamde Duitslanddag op 5 februari 2005. 

Jaar 

2002 

2003 

2004 

2005 

Aantal bezoekers 

2000 

2300 

1900 

1510 

Het aantal afdelingen, dat een excursie organiseert naar het VC 
bleef ten opzichte van vorig jaar ongeveer op het zelfde niveau. In 
2005 hebben elf afdelingen het VC bezocht, tegenover 13 in 2004 

en 8 in 2003 . Ook van buiten de NGV staat het VC goed in de be
langstelling en werd het bezocht door groepen uit verschillende 
organisaties. Het VC is zelf ook actief met het onder de aandacht 
brengen van de collecties en de mogelijkheden van de digitale 

toegangen daarop. In het verslagjaar gaf het hoofd van de Biografische Documentatiedienst zeven maal 
een lezing over dit onderwerp. Het VC presenteerde zich in 2005 ook tijdens de Genealogische Dag in 
Steenwijk en tijdens de Archievendag bij CODA in Apeldoorn. 

Het periodieke overleg dat de portefeuillehouders voorafgaand aan de hoofdbestuursvergadering 
met de directeur voeren, werd ook in 2005 voortgezet. Dit overleg voldoet nog steeds goed. 
Werd in 2004 de dienstverlening van de Knipseldienst, de Dienst Microfiches en de Biografische Docu
mentatiedienst gecombineerd, in het verslagjaar betrof dit de beide bibliotheken. Ook werd het voor
nemen de receptie en informatiebalie samen te voegen uitgevoerd. Dit past in het streven vrijwilligers 
op meerdere plaatsen inzetbaar te maken en verhoudingsgewijze zijn er meer vrijwilligers beschikbaar 
voor het uitvoeren van gecombineerde taken en medewerkers krijgen daardoor tevens meer inzicht in 
de aanwezige collecties en het bevordert de goede sfeer in het VC. 

In het verslagjaar werd aan de collecties die uitsluitend voor de leden via internet toegankelijk zijn, 
de index op de boeken toegevoegd. Ook de index op de microfiches werd via internet toegankelijk en, 
net als de catalogi, ook voor niet-leden. 

Interne Dienst 
In het verslagjaar hebben de activiteiten zich in het bijzonder gericht op de herverdeling van ruimte, 
waarvoor onder andere in de keuken het keukenblok werd vervangen door het keukenblok uit de pan
try. De vrijgekomen ruimte zal worden gebruikt voor het plaatsen van reader-printers voor microfiches. 
Ruimtegebrek was eveneens de oorzaak, dat een deel van de secretariaatskamer ter beschikking moest 
worden gesteld aan medewerkers van de Biografische Documentatiedienst. Ruimtewinst kan eveneens 
worden bereikt door aanpassing van het trappenhuis, waarvoor offerte is gevraagd en dat naar ver
wachting in het volgende jaar zal worden gegund. Helaas is het gebouw ook doelwit geworden van van
dalen. Omdat tweemaal achtereen een ruit werd ingegooid, wordt nagegaan in hoeverre de beveiliging 
van het VC in het komende jaar moet worden aangepast. 
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Dienst Bibliotheeh-Boeken en Pel'iodieken 
De integratie van de dienstverlening van beide bibliotheken heeft onder andere tot gevolg dat er geen 
onderscheidt meer is in aangevraagde titels. Aan 1550 aanvragers werden 4650 titels verstrekt. 

Jaar Aantal aanvragers Aantal aanvragen 

2003 1332(B) 4507 
2004 112o(B) 4635 
2005 155o(B+P) 4650 

er in het regelmatig publiceren van aanwinstenlijsten. 

Merkbaar is, dat de catalogus op internet 
goed wordt gebruikt om het onderzoek voor 
te bereiden. De collectie is afgelopen jaar uit
gebreid met ruim 230 titels, 50 minder dan 
in 2004. Daarvan werden er in het verslagjaar 
83 in Gens Nostra besproken. Achterstand is 

Het digitaal indexeren van de boeken gaat gestaag voort. In 2004 werden 641 titels geïndexeerd en 
daarmee kwam de rubriek kwartierstaten en kwartierstatenboeken gereed en een deel van de rubriek 
genealogieën. Deze zijn intussen gevorderd tot de letter K. Indexen kunnen worden geraadpleegd op 
intranet en via de website uitsluitend door de leden. Met het oog op kwaliteitsverbetering, werd de con
trole van de in voorgaande jaren in de catalogus ingevoerde titels gecontinueerd. Afgelopen jaar zijn 50 
boeken (opnieuw) ingebonden en/of gerestaureerd, tegenover 120 in het vorige jaar. 

Implementatie van het advies van de CCB/WCB heeft ertoe geleid, dat het aantal titels bij de periodie
ken is teruggebracht van 2170 in 2004 naar 1962 in 2005. Het aantal abonnementen bleef ongewijzigd 
en er werden in totaal 1437 tijdschriften via (ruil)abonnementen en schenkingen ontvangen en geregi
streerd. Er werden in 2005 181 jaargangen aangeboden aan de boekbinder en 143 daarvan werden dit 
jaar terugontvangen, een aantal dat ongeveer op het zelfde niveau ligt als 2004, toen 151 banden werden 
bijgeplaatst. 

In het verslagjaar werd de collectie cd-rom's en andere informatiedragers onder beheer gesteld van 
de bibliotheek. Inventarisatie en registratie is voorzien in 2006 en er zal een speciale catalogus voor 
worden ontwikkeld. 

Door de voortgaande automatisering van de collecties en het realiseren van de toegankelijkheid via de 
website, is merkbaar, dat de bezoekers via dit communicatiemiddel hun bezoek aan het centrum goed 
voorbereiden. Ook is de vraag naar fotokopieën uit boeken toegenomen, sedert de indexen van de boe
ken via internet voor de leden toegankelijk zijn. 

Knipseldienst 
Vijftien maanden is men doende met het digitaliseren van overlijdensadvertenties en aan het einde van 
het verslagjaar kon met voldoeding worden geconstateerd, dat het aantal records in dit bestand het 
aantal van 150.000 was overschreden. Eind 2004 was dat aantal 60.000. Het digitaliseren bespaart niet 
alleen veel werk, maar ook ruimte, omdat advertenties nu niet meer worden opgenomen onder andere 
in de annonce voorkomende familienamen. 

Jaar Aantal aanvragers 

2002 1049 
2003 1066 
2004 1038 
2005 782 

Dienst Micl'o.fiches 

Aantal aanvragen 

3662 
3982 
3738 
3591 

Aan de landelijke dekking van de verwer
ving van knipsels veranderde weinig; voor 
enkele in 2005 weggevallen 'knippers' moet 
nog vervanging worden gevonden. 

In 2005 liep het aantal bezoekers van de 
dienst terug ten opzichte van de voorgaande 
jaren. Ook het aantal aanvragen daalde ten 
opzichte van vorig jaar. 

In 2005 vroegen 274 bezoekers van het VC 1.497 microfiches ter inzage. Ten opzichte van 2004 ongeveer 
een halvering van het aantal belangstellenden voor de collectie, waar echter een aanmerkelijk geringere 
teruggang in het aantal aangevraagde microfiches tegenover staat. Het overzicht van de afgelopen ja
ren ziet er thans als volgt uit: 
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Jaar Aantal aanvragers 

2003 559 
2004 551 
2005 274 

Aantal aanvragen 

3119 
1893 
1497 

Mogelijk is dit een gevolg van de invloed van 
internet. Het aantal gemaakte afdrukken van 
microfiches daalde ten opzichte van 2004 
van351 tot 588. Verwacht mag worden dat dit 
aantal weer zal stijgen na het verkrijgen van 
de status van Familiehistorisch Centrum van 
de Kerk van Jezus Christus en de Heiligen 

der Laatste Dagen. Het laat zich aanzien, dat dit in 2006 zijn beslag zal krijgen . 
In het verslagjaar werd een groot aantal kranten op microfiche geïndexeerd en via de NGV-web

site ter beschikking gesteld aan belangstellenden. Daardoor wordt de collectie door de leden ook beter 
voorbereid geraadpleegd. 

Biografische Documentatiedienst 
Al de aanwezige gegevens bij deze dienst zijn gedigitaliseerd en via intranet toegankelijk. Daartoe werd 
bijgedragen door ruim 35 medewerkers. In de dienstverlening waren tien mensen actief. De digitalise
ring heeft tot gevolg, dat onderzoek efficiënter kan worden uitgevoerd. Mede daardoor vermindert ook 
het aantal fysieke aanvragen van documenten. 

Centrnal Naamregister 
Het belang van het Centraal Naamregister ( CNR) is ook in 2005 verder afgenomen. Van de oorspronke
lijke omvang resteert er nog circa 35%. 

Dossiers 

Jaar 

2004 
2005 

Portretfoto's 

Aantal gevraagde dossiers 

472 
651 

De belangstelling voor dossiers is als altijd groot. Aanvul
lingen kunnen goed worden bijgehouden en worden di 
rect geïndexeerd, met als resultaat dat alles nu via intranet 
toegankelijk is. Het aantal aanvragen bedroeg: 

De collectie is in zijn geheel via de computer toegankelijk en blijft stevig groeien: van 20.000 namen 
eind 2004 tot 23.000 namen eind 2005 . Aan het opbergen van de collectie in zuurvrije hoesjes en dozen, 
is ook in dit verslagjaar weer met voortvarendheid gewerkt. 

Bidprentjes 
Door voordelig ruilen kon de collectie ook in 2005 weer worden uitgebreid: voor 23.000 prentjes 
werden er 35 .000 terug ontvangen. Mede daardoor groeide de collectie in 2005 tot een omvang van 
ruim 550.000 stuks. De controle op juistheid van de ingevoerde gegevens gaat nog steeds door. Ook 
de omvang van het bestand met gegevens van bidprentjes, die niet in de collectie aanwezig zijn, groeit 
voortdurend. In het verslagjaar konden van 60.000 prentjes de gegevens aan het bestand worden toege
voegd. In totaal wordt nu beschikt over de gegevens van 1,12 miljoen bidprentjes. Presentatie van deze 
gegevens via de website, biedt de leden de gelegenheid om kopieën van de prentjes te bestellen of een 
afdruk van de gegevens. Deze dienstverlening bewoog zich ongeveer op het zelfde niveau als vorig jaar. 

Jaar Aantal bestellingen 

2004 100 
2005 93 

Familiedrukwerk 

Jaar Aantal aanvragen 

2003 542 
2004 611 
2005 613 

54 

Aantal prentjes 

1250 
1500 

De aanvragen van bidprentjes in het VC lie
pen ten opzichte van 2004 terug van 974 tot 
474, 

In deze collectie is familiedrukwerk opgenomen op ruim 40.000 
verschillende namen, die allemaal zijn opgenomen in de computer. 
Het aantal aanvragen bedroeg: 
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Dienst Heraldisch Archief 
In het verslagjaar is begonnen met het opbergen van de zegelcollectie op zuurvrij museumkarton in 
zuurvrije doosjes. Naar het zich laat aanzien zal in het komende jaar deze collectie volledig digitaal 
toegankelijk zijn. De ontwikkeling van het sjabloon voor de digitalisering van handmerken is afgerond 
en begonnen werd met het invoeren van de gegevens uit deze collectie. Naar verwachting zal ook deze 
collectie in het komende jaar voor de leden toegankelijk zijn. Slechts 85 bezoekers hadden in 2005 be
langstelling voor de heraldische collecties en er werden door hen 39 boeken ingezien. 

Nieuwe leden 

Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

131128 Mw.J. H.J. Wielinga-Petersen, Kamperfoelie 23, 4102 J x Culemborg 
131129 Mw.G.J. Planting-Faber, Purmerlaan 44, 9501 AX Stadskanaal 
131130 Dhr.S.L. Boom, Hendersonstraat 261, 2286 XB Rijswijk 
131131 Dhr.K.R. Vos, Torenberglaan 12, 5628 EN Eindhoven 

131132 Dhr.J.M. van Luijn, Harp laan 23, 3438 CN Nieuwegein 

131133 Mw.M. van der Hors t, Harp laan 23, 3438 CN Nieuwegein 
131134 Mw.W.A. Tukker, Hoefbladhof 17, 3991 GE Houten 
131135 Dhr.D. Kaas, Penningkruid 32, 3984 BK Odijk 
131136 Mw.C.C.M. Kemp-van der Mije, Tolweg 29, 2042 EJ Zandvoort 
131137 Dhr.J.J. Slangen, Oude Heidelust 8, 6466 ER Kerkrade 
131138 Dhr. Th.M. Kolder, Brandligtstraat 38, 1063 TA Amsterdam 

131139 Dhr. W.J. Brouwer, Fuchsiastraat 5, 8181 TL Heerde 
131140 Dhr.H. Wolters, Hooiland 70, 7641 HV Wierden 

131141 Dhr. T.A. van Heukelom, Marijkelaan 44, 3248 AT Melissant 
131143 Dhr.P.M.M. Daeter, Churchilldreef 12, 3146 BB Maassluis 
131144 Dhr.J.A.J. Biemond,Jacob Houtinghstraat 39, 1785 ET Den Helder 

131145 Dhr. IJ. Pietjouw, Hei rust 29, 5242 JJ Rosmalen 
131146 Mw.L. van Santen-Bergmaier, Mandenmakerslaan 31, 3454 DB De Meern 
131147 Dhr.N.M. Noorder meer, Klaas Osingstraat 3, 8804 RE Tzum 
131148 Dhr.D.J. Mellenijk, Past A v Coelmons traat 11, 6231JcMeerssen 

131149 Dhr.L.C.J. Göertz, Uranusstraat 10, 5721 BPAsten 

131150 Dhr. P. H.M. Balm, Wezenhof 67-46, 6536 BJ Nijmegen 
131151 Dhr. M. W. van Dijk, Smalriemseweg 56, 4112 ND Beusichem 

131152 Mw.C.J. van 't Zet-van Hoeve, Buitenplaats 44, 8212 AJ Lelystad 
131153 Dhr. H. van den Berg, Koraal 32, 3893 EJ Zeewolde 
131154 Dhr.F.A. Heidenrijk, Havikskruid 2, 8255 KE Swifterbant 
131155 Dhr.A.C. de Vries, Dr G Redekerstraat 12, 9964 AA Wehe Den Hoorn 

131156 Dhr.H.J.J. Kaaij, Klareweide 25, 1831 BV Koedijk 
131157 Dhr. W. Herder, Larikslaan 21, 9363 JT Marum 
131158 Mw.J.T. J. Romans-Jeurissen, Oldebarneveldstraat 26, 6181 BD Elsloo 
131159 Mw.B.G. Stegeman, Klaver kamp 2, 7482 KG Haaksbergen 
131160 Mw.C. A.M. de Ke ij zer, Valkhof 64, 2261 HS Leidschendam 
.13.1161 Dhr·. R.VV.J . va.n der Mee 1·,J Is raël slaan 43, 13 18 LP Almere 
131162 Mw.A.M.J. de Jong, Roland Holstlaan 952, 2624J1Delft 
131163 Dhr. W.G. Appel, Toren pad 114c, 2771 EV Boskoop 
131164 Dhr. D. M. van Beemen, Korenmolen 21, 9203 VB Drachten 
131165 Dhr. H. Bommezijn, Alllersma 91, 5655 cc Eindhoven 
131166 Mw.L. van der Sluys, Adriaan Pauwstraat 16, 2613 DA Delft 
131167 Dhr.W. Wevers, Martin laan 21, n-3670 Meeuwen-Gruitrode, België 
131168 Dhr. P. van Zuylen, Couwenhoven 9064, 3703 GE Zeist 
131169 Dhr.A. Erbrink, Schuilenburgerweg 5, 7447 RM Hellendoorn 
131170 Dhr. H. van Tiel, Verdistraat 37, 2162 AT Lisse 
131171 Mw.E. Steggerda-Keijzer, Kemminkhorstweg 8, 1104 MJ Amsterdam 
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131172 Mw.N. de Groot, Kloekhorststraat 248, 1104 MZ Amsterdam 
131173 Dhr.B.A. van Weel, Nwe Bussummerweg 92, 1272 CK Huizen 
131174 Mw.J. Hartog-Hoogwerf, Vliegers plein 95, 2141 VG Vijfhuizen 
131175 Mw.H.E. Reeskamp, Thomassenstraat 17, 3572 KG Utrecht 
131176 Mw. M. Geenen-Piscaer, Teisterbands traat zo, 5331 CP Kerkdriel 
131177 Dhr.J. T. van Borre, Oosteinde 19, 1636 XR Schermerhorn 
131178 Dhr. Y. Zeinstra, Kamstrastraat 3, 8801 VK Franeker 
131179 Mw. W. C.A. Ripperda, Kleasterdyk 5, 9037 JW Slappeterp 
131180 Mw.G. de Vries, Kleasterdyk 5, 9037 JW Slappeterp 
131181 Dhr.O. van der Wal, Noordergracht 5, 1601 PE Enkhuizen 
131182 Mw. Y. H. Harps, D Meelesscraat 23, 7 412 J G Deventer 
131183 Dhr.F. Klatter, Cypressenlaan 26, 9603 DG Hoogezand 
131184 Mw.W.A. B. Scoops, Brinkerpad 12, 6721 WJ Bennekom 
131185 Mw. P.C. M. Haarsma-Groothuysen, Kruisweg 1, 6063 CD Vlodorp 

Agenda 

9 jan. 20.00 uur. Afd. Kempen en Peel/and 
't Trefpunt, Belgieplein zo, 5628 XJ Eindhoven. 
Spreker: de heer N. Arts. Onderwerp: "Archeologie, afaal en menselijke overblijfselen: de geschiedenis 
van boeren, burgers en elite in de regio Eindhoven-Helmond volgens de bodemarchieven". 

10 jan. 20.00 uur.Afd. Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringalaan 1, Utrecht. 
Nieuwjaarsreceptie en ledenavond. 

10 jan. 20.00 uur. Afd. Zaanstreek-Waterland 
Ev. L. Kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam. 
Spreker: de heer B. Koene. Onderwerp: "De Heren van Assendelft". 

13 jan. 14.00 uur. Afd. Twente 
Parkhotel, Hengelosestraat zoo, Enschede. 
Spreker: de heer G. Lantinga. Onderwerp: "Van Weststellingwe1f naar Twente". 

17 jan. 19.30 uur. Afd. Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat zo, Alkmaar. 
Nieuwjaarsbijeenkomst en film over 't Schermereiland. 

17 jan. 20.00 uur.Afd.Amsterdame.o. 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenvelderc. 
Spreker: de heer H .J. Trap. Onderwerp: "De PelgrimFathers, de 'seed of thenation' van de V.S.". 

zo jan. 14.00 uur. Afd. Zeeland 
"De Vroone", C.D. Vereekestraat 74, Kapelle. 
Spreker: mevrouw S.A. Scholtens. Onderwerp: "Het creatief schrijven van famil ieverhalen". 

23 jan. 20.00 uur.Afd.Koggenland 
Berkhouter Kerk, Kerke buurt 172, Berkhout. 
Spreker: De heer J. Dehé. Onderwerp: "Trekschuiten en postvervoer in het verleden". 

25jan. 20.00 uur.Afd.Deljland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw. 
Spre lce L·: d e h ee r W. v a n de W e ste ringh. Onde rwe rp: "D e hran t nlsgenealog isch e bron ". 

26 jan. 20.00 uur. Afd. Den Helder e.o. 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. 
Spreker: De heer F. Kluit. Onderwerp: "Genealogische vondsten in oude boeken". 

27 jan. 13.30 uur. Afd. Drenthe 
De Aanleg, Asserscraat 63, Deurze. 
Spreker: de heer R. F. Vulsma. Onderwerp: "Het oud vaderlands familie-rechten de genealogie". 

27 jan. 13.30 uur. Afd. Friesland 
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Zalencentrum Intermezzo, Stationsweg 6, Leeuwarden. 
Spreker: de heer H . Nijboer. Onderwerp: "Harlinger rijkdom. Doopsgezinde families uit Harlingen 
1650-1850". 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Stamreehs 
L. van Santen-Bergmaier, Stamreeks familie 
Van Santen, Voor- en nageslacht Cees van Santen 
en Pietje van der Steen ter gelegenheid van hun hu
welijk op 14 juni 1905, De Meern 2005, 107 pp., 
ill. (verkrijgbaar voor € 35,- bij de auteur, 
Mandenmakerslaan 31, 3454 DB De Meern, 
ludmillavsanten @cs.com). 

De oudst gevonden voorvader Van Santen 
was Jan Aertsz, die rond 1525 geboren zal zijn 
en woonde in het Graafschap Buren. Zijn na
geslacht woonde generaties lang in plaatsen 
als Tricht, Buren en Beusichem. Via een stam
reeks, waarbij de gezinnen zo volledig moge
lijk zijn weergegeven, wordt in de twaalfde 
generatie uitgekomen bij Cees van Santen, 
die in 1905 te Utrecht trouwde met Pietje van 
der Steen. Van dit echtpaar zijn alle nakome
lingen in kaart gebracht. Het geheel is goed 
gedocumenteerd en biedt veel informatie, 
niet alleen over de personen, maar ook over 
tijd en plaats waarin zij leefden. 

Voor- en nqgeslachl 
Cees von Santen en Pietje van der Steen 

ter gelegenheid van ~n h!,r,velijk op 1_4 juni 1905 
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Overig 
M. Gerritsen-Kloppenburg en G. Raven, 
Zorgen in het Veen, 75 jaar Sint Jozef, Hoogland 
2005, 82 pp., ill.+index, uitgave Historische 
Kring Hoogland; ISBN 90-807040-3-2. 

Zorgen in het Veen 

Al meer dan 75 jaar heeft het dorp Hooglan
derveen een eigen verzorgingstehuis, het 
Sint-Joseph-gesticht, dat in 1928 in gebruik 
is genomen. Tegenwoordig heet het Zorg
groep Eemhoven, locatie St.Jozef. Het boekje 
heeft als doel een beeld te geven van de bij
drage van de Congregatie van de Dochters 
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in 
Tilburg aan de totstandkoming en ontwikke
ling van St.Jozef. In chronologische volgorde 
wordt de geschiedenis van de katholieke ge
meenschap en van het tehuis behandeld, met 
daarbij ook aandacht voor de waarde van de 
aanwezigheid van de zusters voor het dorps
leven in bredere zin. 

ABB 
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V. Hamers, R. Dix, Z. Deurvorst (red.), Afstam
mingsreeksen van de hertogen van Brabant, Woer
den 2006, NGV publicatie nr. 3, 313 pp., ill. 
+ index; ISBN-10 90-72771-08-7; verkrijgbaar 
bij de NGV voor€ 27,50. 

Lang verwacht en toch gekomen! Na een ui
terst moeizame start is het project tot een 
goed einde gebracht. Op de 900< verjaardag 
van het hertogdom Brabant (op 13 mei 1106 

werd het graafschap Leuven verheven tot 
hertogdom Brabant) werd het boek op de 
jubileumdag van de NGV gepresenteerd. 
Vele afstammingsreeksen zijn in het boek 
gepubliceerd, waaronder die van de huidige 
hertog van Brabant. De reeksen zijn verant
woord achter in het boek, veelal per schakel. 
Bijgeleverd is een CD-rom met een database 
in Gens Data Pro. Hoewel installatie op zich 
eenvoudig lijkt, valt het niet mee om dat voor 
elkaar te krijgen. Telkens kreeg ik de opmer
king, niet vanaf een officiële CD te werken 
(!). Via de website van de NGV (www.ngv.nl) 

is onder 'aktueel', scrollend naar de datum 
'16 mei' een 'herstel installatiefout' te down
loaden, waarna de CD-rom wel goed werkt. 
Het is te overwegen dat de NGV dit op de site 
nog beter bekend maakt. Overigens geldt het 
evenzeer voor de op dezelfde dag uitgegeven 
CD-rom met kwartierstaten. Als het installe
ren gelukt is, zal men merken, dat de CD-rom 
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ruim drie maal zoveel namen bevat als het 
boek: zo zijn bijvoorbeeld ook de eerder ge
publiceerde afstammingsreeksen van Karel 
de Grote met daarin linken naar de hertogen 
van Brabant verwerkt. 

CdG 

F. Pluijmaekers en V. Spauwen, Gedachtenis
prentjes, Geschiedenis, Vormgeving, Functies, Val
kenburg 2004, 182 pp. + bijlagen, ill., uitgave 
Stichting 'In Onsen Lande van Valckenborgh' 
(verkrijgbaar voor € 27,95 plus € 4,- ver
zendkosten bij de eerste auteur, Jhr. v.d. 
Maessenstraat 57, 6336 VB Hulsberg, of via de 
boekhandel). 

In dit boek wordt aandacht besteed aan oor
sprong, betekenis en gebruik van het gedach
tenisprentje in katholieke kringen. Maar 
ook wordt het prentje bekeken vanuit psy
chologisch gezichtspunt, want in de laatste 
decennia van de zoc eeuw is uit het gedach.

tenisprentje steeds meer het katholieke en 
zelfs het religieuze element verdwenen. 
Aandacht wordt besteed aan de keuzes die 
gemaakt moeten worden bij het maken van 
een gedachtenisprentje. De lezer krijgt aan
wijzingen over hoe zelf zo'n prentje samen 
te stellen. 

ABB 
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Wie was Margaretha van El ter? 

DOOR R. F. VULSMA 

Het mooi uitgevoerde april/meinummer van Gens Nostra 2006, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van de NGV bevatte vele verrassende bijdragen. Eén ervan verraste 
mij heel in het bijzonder en dat was het artikel van de heer R.A.J. Dix met als titel: 'De langste 
matrilineaire lijn?' Meteen toen ik deze lijn zag, kreeg ik de ingeving dat ik mij ooit, lang ge
leden, ook eens met deze lijn had beziggehouden. En inderdaad, in Gens Nostra 1965, pagina 
285, vond ik een beschouwing van mijn hand, genaamd 'Van vaderszijde en van moeders
zijde', waarin ik de matrilineaire lijn van (toen) Prinses Beatrix als voorbeeld, of meer als een 
soort illustratie presenteerde, zij het heel summier en veel minder uitvoerig dan de heer Dix 
het nu gedaan heeft en zonder zijn vele literatuurverwijzingen. 

Wat mij vooral verraste, was dat zijn reeks veel verder terugging in het verleden dan des
tijds de mijne. Uiteraard wekte dat mijn grote nieuwsgierigheid. 

Een snelle blik leverde op dat wij samen - broederlijk zou ik haast zeggen - langs de rij van 
opeenvolgende vrouwen omhoog klimmen tot XXI Margaretha van Elter, maar dat onze we
gen zich daarna splitsen. In mijn artikel uit 1965 ga ik verder met Johanna van Aspremont, de 
dochter van Johanna van Saulx, waarna mijn reeks ophoudt, terwijl Dix als XX II Irmesind van 
Hollenfels opvoert, waarna de reeks nog vijf generaties voortgaat. 

Wat is hier aan de hand? Laat ik vooropstellen, dat ik - maar het zal voor de heer Dix ver
moedelijk ook gelden - geen detailstudie heb verricht naar het geslacht Von El ter (ik gebruik 
van nu af ook de Duitse spelling), noch naar de andere geslachten, die in de desbetreffende 
generaties een rol spelen. Ik was en ben daarom afhankelijk van wat anderen hebben gepubli
ceerd. 

In de tijd dat ik mijn stukje uit 1965 voorbereidde, was mij slechts één boek bekend, waaruit 
ik hiervoor gegevens kon putten. Dat was: E. Winkhaus, Ahnen zu Karl dem Grossen und Widu
kind, Ennepetal 1950 und Ergänzungsband, Hagen 1953. Zover ik destijds kon nagaan, was er 
ook maar één exemplaar van dat boek in Nederland aanwezig, althans in een voor mij toegan
kelijke bibliotheek en dat was bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, toen nog 
aan de Nassaulaan 18. Dat was dus wel heel letterlijk één boek! 

Winkhaus maakt onderscheid tussen twee dames, een tante en een nicht, die beiden Marga
rethe von Elter heten. We bekijken eerst de tante en vervolgens de nicht. 

De tante is Margarethe von Elter, die omstreeks 1396 trouwt met Johann 111 von Walcourt, 
geboren 1376, Herr von Rochefort und Teil Agimont (1391). In tweede echt huwt Margarethe 
in 1408 Persant van Hamalle. Margarethe is een dochter van Hu wart 111 von Elter en Irmgard 
von Hollenfels, die in 1380 gehuwd zouden zijn. Eerder was Hu wart omstreeks 1373 gehuwd 
met Margarete von Apremont. 

Nu het nichtje. Zij is de dochter van Johann III von Elter, gehuwd in 1396 met Johanna van 
A(s)premont, en zij trouwt 24 juli 1435 mee Johann rr von Bolchen. Johann 1n von Elter is een 

broer van Margarethe, de tante. 
Gezien vanuit deze visie is het nichtje de schakel 21 in de reeks en niet de tante. Het nichtje 

kan Von Hollenfeld, Von Tom berg enz. wel tot haar voorgeslacht rekenen, maar niet in de zui
ver vrouwelijke lijn; er zit een man tussen, haar vader! 

Zoals de heer Dix in zijn eindnoot twaalf aanduidt, ontleent hij zijn opstelling aan een 
werk, dat in 1965 nog niet bestond: Detlev Schwennicke, EuropaïscheStammtafeln, Neue Folge, 
Teil VII, Marburg, 1979. Daar toont Tafel 51 ons een wat ander beeld. Hier trouwt Margarethe 
von Elter, dochter van Huart en Ermesinde v. Hollenfels niet twee, maar drie keer. Haar eerste 
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huwelijk is met Jean de Walcourt, die onthoofd wordt op 20 september 1408. Dan trouwt ze 
Persant de Hamal (u ziet dat de namen in de verschillende publicaties niet steeds exact gelijk 
zijn), die omstreeks 1435 overlijdt en vervolgens gaat zij op 24 juli 1435 een derde huwelijk aan 
met Johann von Bolchen. Het zal u niet ontgaan, dat in deze zienswijze de tante en de nicht 
tot één persoon zijn gereduceerd. Dat maakt het nog eens overzichtelijk, maar is het juist? 

Margarethe von Elter uit de matrilineaire reeks heeft een dochter Elisabeth von Bolchen, 
die op zijn vroegst in of kort na 1435 is geboren. Als we het tweede huwelijk van de Margare
the 'van Schwennicke' even buiten beschouwing laten, en we kijken naar haar eerste huwe
lijk, dan moet dat uiterlijk kort vóór 1408 dateren, terwijl Winkhaus het al ongeveer 1396 laat 
plaatsvinden. Zou dat laatste juist zijn, dan kan om chronologische redenen de bruid uit 1396 

onmogelijk de moeder zijn van Elisabeth von Bolchen. Evenwel ook voor een bruid uit 1407 

geldt, dat het wel niet volstrekt onmogelijk, maar toch vrij onwaarschijnlijk is, dat ze na 1435 

nog kinderen zal krijgen. 
Wie was Margaretha van Elter, de schakel in de matrilineaire reeks? Als ik - en dat wordt 

van een genealoog doorgaans toch verwacht - per se een stelling moet betrekken, dan pleiten 
de jaartallen mijns inziens voor de opvatting van Winkhaus en houd ik mijn reeks uit 1965 

nog even staande. Maar wie weet, zal ik eerlang moeten buigen voor een beter inzicht en zal 
ik mij moeten troosten met de regels van onze dichter P.A. de Genestet: 'Wat ons de wijzen 
als waarheid verkonden, straks komt een wijzer, die 't wegredeneert.' Ik hoop nu maar dat de 
lezer zal willen begrijpen, dat ik mij, niettegenstaande het citaat, niet tot de wijzen reken! 

Naschrift van R. Dix 

Ik ben zeer gelukkig met de kritische kanttekening van de heer Vulsma. Vooraf wil ik op
merken het te betreuren dat ik zijn artikel over het hoofd heb gezien. Maar dankzij dit toeval 
verkeren we nu in de gelukkige omstandigheid dat we voor de betrokken dame over twee 
verschillende visies uit de gevestigde literatuur beschikken. Dat is een winstpunt voor het ge
nealogisch debat en onderzoek. Na lezing en controle van de literatuur kan ik de heer Vulsma 
alleen maar gelijk geven in zijn redenering. De valkuil die hier aan de orde is, is dat feiten die 
chronologisch op elkaar volgen te snel aan een en dezelfde persoon worden toegeschreven. 
Daarom is vergelijking van genealogische literatuur, gekoppeld aan een gezonde kritische 
geest, van cruciaal belang. In dit geval leidt het ertoe dat de data bij deze dame "ontdubbeld" 
moeten worden. De door mij gegeven matrilineaire lijn breekt dus bij haar af. 

Addenda et corrigenda jubileumboek Afstammingsreeksen 
van de hertogen van Brabant (NGV publicaties 3) 

DOOR R. A. J. DIX, REDACTIELID VAN HET JUBILEUMBOEK 

Als gevolg van de tijddruk en problemen bij de technische verwerking van de vele gegevens 
in het jubileumboek en de CD-rom bij het boek zijn er - soms ernstige - fouten ingeslopen 
en zaken weggevallen. De redactie van het boek betreurt dat ten zeerste, temeer omdat ge
streefd is naar een hoge betrouwbaarheid voor de gebruiker. Wij hopen dat langs deze weg 
voor een belangrijk deel te kunnen rechtzetten. Let op dat door een foutieve schakel tussen 
twee koppels wellicht andere koppels die gedacht worden daaruit voort te komen, vervallen 
worden verklaard, maar dat na een of meerdere generaties weer aansluiting is terug te vinden 
in de database op de meegeleverde CD-rom. Het vervallen verklaren van een voorzetting geldt 
daarom alleen voor de reeksen in het boek! 
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Wat betreft de CD-rom zullen een aantal personen de onaangename mededeling hebben 
aangetroffen dat uit het huwelijk van hun (groot)ouders geen nageslacht is voortgesproten. 

Niets is natuurlijk minder waar. Het volgende is gebeurd. De reeksen uit de Karel de Grote

nummers in Gens Nostra welke via de hertogen van Brabant lopen zijn ook opgenomen. De 

redactie heeft echter geen toestemming gevraagd om de gegevens van nog levende personen 

te mogen overnemen. Die gegevens zijn daarom langs automatische weg afgeschermd con
form de regels in de archiefwereld. De mededeling "geen nageslacht" had dus moeten luiden 

"voortzetting afgeschermd". Wij bieden de betrokkenen onze excuses aan voor deze fout. De 

navolgende aanvullingen en correcties hebben uiteraard ook gevolgen voor de index in het 

jubileumboek. Het is echter ondoenlijk om die hier ook te verwerken. De lezer zij hierop be

dacht. De correcties hebben natuurlijk ook gevolgen voor het hanteren van het bestand op de 

CD-rom. Wij adviseren u bij gebruik van het bestand ook altijd deze addenda & corrigenda te 
raadplegen. 

Graag wil de redactie van het boek de heren B.W. Bolomey te Eindhoven, S. Katlijk te Slie

drecht, P.D. Meijer te Oegstgeest en R.F. Vulsma te Amsterdam danken voor hun kritische 
opmerkingen. 

In hoofdstuk 3 De afstammingsreeksen: 
pag. 31, koppel 3-18: Frederica van Heeckeren-Rechteren geb. "voor 1521" lees "1516"; 5' regel, verwij
zing "(zie 19-19)", lees "(zie 14-19)". 

pag. 35, koppel 5-14: achter AdolfII/I van Kleef-Mark toevoegen: "geb. Kleve 2-8-1373, graaf/hertog van 
Kleve 1394/1417, graaf van de Mark 1398, over!. Kleve 23-9-1448, begr. Wesel (OP Kirche),". 
pag. 42, koppel 11-06: J oatte van Lotharingen, over!. na "1224", lees "1242". 

pag. 43, koppel 12-06: bij "Voortzetting ... " schrappen "en 33". 

pag. 48, koppel 14-19: beide echtelieden zijn over!. in 1516, Judith in het kraambed en Frederik door een 
misstap van een steiger tijdens bouwwerkzaamheden aan het kasteel Keppel. 
pag. 54, koppel 24-11: "over!. na 28-2-1384" lees "over!. in of na 1388". 

pag. 54, koppel 24-12: ouders Otto VI vervangen door "Nicolaus Ivan Tecklenburg en Helene van 01-
denburg". 
pag. 69, koppel 33-07: schrappen "Voortzetting vanuit 12-06" Mathilde van Limburg was namelijk 
geen dochter maar een zuster van Walram van Limburg. 
pag. 74, koppel 37-24: de data achter Victor II Frederik van Anhalt-Bernburg-Schaumburg als volgt 
vervangen: "geb. 20-9-1700, vorst van Anhalt-Bernburg 1721, over!. 18-5-1765". 

pag. 75, koppel 37-31: vóór "prins der Nederlanden" invoegen "graaf van Biesterfeld, prins tot Lippe
Biesterfeld (1916)". 

pag. 75, koppel 37-33: 1' kind geb. "2003" lees "7-12-2003". 

pag. 77, koppel 40-30: "prins van Lippe-Biesterfeld" lees "graaf en edele heer tot Lippe-Biesterfeld, 
prins tot Lippe (1905)", achter von Cramm invoegen "gravin van Biesterfeld (1909)". 
pag. 80, koppel 43-30: gehele tekst vervangen door "Oscar Carl Vilhelm van Zweden (Bernadotte),geb. 
Stockholm 27-2-1861, prins van Zweden, hertog van Västergötland, over!. Stockholm 24-10-1951, tr. 
Kopenhagen 27-8-1897 Ingeborg Charlotta Carolina Friederika Louisa van Denemarken, geb. Charlot
tenlund 2-8-1878, prinses van Denemarken, over!. Stockholm 12-3-1958, dr. van Frederik VIII van Dene
marken en Louisa} oséphine Eugénie van Zweden (Bernadotte). (zie 47-29 )". 

pag. 84, koppel 47-29: gehele tekst vervangen door "LouisaJoséphine Eugénie van Zweden (Bernadot
te), geb. Stockholm 31-10-1851, prinses van Zweden en Noorwegen, over!. Kopenhagen (Amaliënborg) 
20-3-1926, tr. Stockholm 28-7-1869 Frederik VIII van Denemarken, geb. Kopenhagen 3-6-1843, koning 
van Denemarken 1906-12, over!. Hamburg 15-4-1912, zn. van Christiaan IX van Denemarken en Louise 
Wilhelmina Frederika KarolinaAugustaJulia van Hessen-Kassei.". 
pag. 92, koppel 57-05: achter de tekst bij Hugo III van Bourgondië toevoegen "zn. van Eudes (Odo) II 
van Bourgondië en Marie van Champagne". 
pag. 123, koppel 82-06: "Chalon" lees "Chalon-sur-Seine", achter de tekst toevoegen "dr. van Willem 
II, graaf van Chalon-sur-Seine"; hij is over!. 3-1-1203 zodat Beatrix hem niet in 1202 maar in 1203 is 
opgevolgd. 
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pag. 123, koppel 82-09: "tr.(1) ca.1263 Philippa van Bar" etc., vervangen door: "tr.(2) jan. 1285 Mathilde 
van Artois, geb. ca.1268, over!. Parijs 27-10-1329, dr. van Robert Il van Artois en Amicia van Courtenay. 
(zie 84-09)". 
pag. 125, koppel 84-09: 5' regel toevoegen "voortzetting zie ook 82-09". 
pag.151, koppel 103-15: laatste regel schrappen "(zie 182-20)". 
pag.152, koppel 103-20: laatste regel schrappen "(zie 181-20)". 
pag. 153, koppel 104-25: "N.N. von Brun" lees "Bernhardine Friderica von Brun". 
pag. 154, koppel 105-16: na tekst achter Agnes van Broekhuizen toevoegen "dr. van Reinier van Broek
huizen en Ermgard van Groesbeek". 
pag. 165, koppel 111-10: laatste regel schrappen "(zie 184-10)". 
pag. 166, koppel 111-19: ged. "22-6-1606" lees "18-10-1607'' (de eerdere doop betreft een gelijknamig 
kind uit hetzelfde gezin). 
pag. 175, koppel 125-09: "Beatrix Santin" lees "Elisabeth N.(?)". 
pag. 178, koppel 131-09: bij Wolter van Keppel toevoegen "zn. van Dirk van Keppel en Beatrix van Aes
wijn". 
pag.179, koppel 131-10: schrappen "(na 1408?)", zie NL 1909:84. 
pag.179, koppel 131-12: achter Zweder van den Rutenberg toevoegen "vermeld 1378-1403", achter N. van 
Tybencamp toevoegen "dr. van Johan van Tybencamp en Bate (Beatrix) N.". 
pag. 186, koppel 140-07: "er. 1219" lees "er. (h.c. 6-11-1218)", tekst achter Hendrik Il van Bar vervangen 
door "geb. 1190, graaf van Bar 1210, gesneuveld Gaza 13-11-1239, zn. van Theobald Ivan Bar en Enne
sinde van Bar-sur-Seine". 
pag. 186, koppel 140-08: achcerTheobald II van Bar toevoegen "graaf van Bar1240", voor "er. (1)" lees "er. 
(2) 1246", achter Jan van Toucy toevoegen "en Emma van Lava!". 
pag.188, koppel 145-07: laatste regel "Buischer" lees "Buischeure". 
pag. 190, koppel 149-07: bij voortzetting schrappen "en reeks 150". 
pag. 190, koppel 150-08: vervallen,Johanna van Dampierre was gehuwd met Hugo III van Rethel en dit 
huwelijk was kinderloos. 
pag. 202, koppel 165-11: schrappen "Lodewijk Il van Randerath en Aleidis (van Helpenscein?)", Sybille 
was vrouwe van Zanden burg en dochter van Frank van Praet en N.N. 
pag. 220, koppel 180-16: "Bertram van Nesselrode" lees "Johan 'de Oude' van Nesselrode en Kacharina 
vanGemen". 
pag. 221, koppel 181-14: vervallen, Anna van Vianen-Beverweerd was niet een dochter maar de zuster van 
de onder 181-13 genoemde Jan van Vianen-Beverweerd; daarmee komt aansluiting van de rest van reeks 
181 vanaf dit koppel te vervallen. 
pag. 222, koppel 182-17: vervallen, genoemde Catharina van Leefdael was gehuwd met Jan van Brakel en 
niet met Jan van Lier-lmmerzeel, reeks komt daardoor te vervallen. 
pag. 223, koppel 184-10: vervallen, Mabelia was niet de dochter maar de zuster van de bij 184-09 ver
melde Jan III van Arkel; zie NL 2000:12, 14. 
pag. 225, koppel 187-09: schrappen "geb. voor 1272"; N.B. de redactie heeft ernstige twijfels bij het in 
Europäische Stammtafeln vermelde eerste huwelijk van Kunigunde van Virneburg. Zowel de chro
nologie als de vernoemingsregels van haar en de uit dit huwelijk geponeerde kinderen kloppen in het 
geheel niet. 
pag. 226, in geneagram 10, 2' regel, 3' reeks: "165-oz" vervangen door "134-02". 

pag. 228-231, bij 4.2 Broncode periodiehen toe11oegen de codes, 
CAM Campinia. Kwartaalblad Streekarchief Regio Eindhoven, Eindhove111977-ff 
GHF Genealogisches Handbuch der Fürstliche Häuser. Bd. 1-18 
LPW Gerald Pager. The lineage and ancestry ofH. R. H. Prince Charles, Prince of Wales. II vol., London-Edin

burgh 1977. NB: A copy of this book, presenting substantial correccions in the handwriting of 
the author (in the possession of our collaborators) 

SPL DenSchao1paol. Kwartaalblad van het Staring Instituut, Doetinchem ?-ff 
SWNF A.A. Vorsterman van Oyen. Stam-en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Groningen 

1885-1890, 3 dln. 
VZS Van Zeeuwse Stam, Stichting Genealogische Publicaties Zeeland, Goes 1976-ff 
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pag. 232-234, bij broncode boehen toevoegen: 
FRE/GMG A.M. Frenken (e.a.), Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten. 

C.N. Teulings, 's-Hertogenbosch-Amsterdam-'s-Gravenhage 1918. 
SCG/LSB De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Assen 1961. 

Bij 4.3 Bro11verwijzi11ge11 afstammingsreehsen: 
pag. 235, koppel 1-18: "EK/EGM XIIIB:30-31" lees "DEK/EGM:30-31 gen.XIIIB". 
pag. 236, koppel 3-18: toevoegen bron "SPL 2006:15". 
pag. 237, koppel 5-14: achter bron "DEK/EGM:" invoegen "21, 28;". 
pag. 237-238, koppels 4-15, 6-14, 8-13 en 18-11: code" AHHB" lees "HEER". 
pag. 238, koppel 11-06 : schrappen "Clementia: AKW:151", toevoegen "ES-NF:1.2Tafao4". 
pag. 239, hele pagina, voor alle codes "KUI/ITT" lees "FITT". 
pag. 239, koppel 14-19: toevoegen bron "SPL 2006:15" . 
pag. 240, koppel 22-10: 4' regel, code "IES-NF" lees "ES·NF". 
pag. 242, koppels 33-07 en 33-08: code "GCHG:33" lees "GCHG 1:33". 
pag. 243, koppels 37-22, 37-23, 37-24 en 37-25: toevoegen "ES·NF:1Taf76". 
pag. 243, koppels 37-31 en 40-30: toevoegen "GHF 17 (2004):29, 33". 
pag. 246, koppel 57-05 : toevoegen "ES-NF:2Tafao". 
pag. 246, koppel 60-19: code "CBG" lees "JCBG". 
pag. 248, koppels 70-11, 70-12 en 70-13: "HOP/EMS" lees "HOP/HEU". 
pag. 248, koppel 82·06: toevoegen "ES-NF:3Taf433". 
pag. 249, koppel 84-09: toevoegen "ES·NF:2Taf60, 3Taf57;''. 
pag. 252, koppel 101-16: "BA/DO1109" lees "BAL/DOR:1109". 
pag. 253, koppel 105-16: toevoegen "MSG 1959:23". 
pag. 254, koppel 116-07: "AKH 19/225 C.317" lees "AKH 19/225:c317". 
pag. 255, koppel 125-09: "18Taf41" lees "18Tafa2". 
pag. 255, koppels 125-09 en 125-10: toevoegen bron "CAM 1988:164-175". 
pag. 256, koppels 131-08, 131-09, 131-10 en 131-11: toevoegen bron "NL 1909:84". 
pag. 256, koppel 131-09: toevoegen bronnen "ES·NF:8Taf77; NL 2006:234". 
pag. 256, koppels 131-12 en 131-13: toevoegen bron "NL 1991:51". 
pag. 257, koppel 140-08: toevoegen "ES·NF:3Tafu4". 
pag. 257, koppel 145-07: toevoegen "ES-NF:8Tafa6". 
pag. 259, koppel 165-11: toevoegen "NL 1993:503-517, WAR/VLA". 
pag. 261, koppel 174-07: toevoegen bron "ES-NF:7Taf76". 
pag. 262, koppels 181-13 en 181-14: toevoegen bron "NL 1975:132". 

Bij 5.2 Index op persoonsnamen ontbrehen de volgende namen met verwijzingen: 
- van de Bogaart, Wilhelmina Maria 108-31s 
- Dubach, Maria (2' echtgenote) 60-31 
- Dubach, Jan 60-31s 
-van Leenhof,Johanna 1-31s 
- Maas, Marietje 60·31s 
- Rietema, LambertusJohan 1-31s 
- Rietema, Wilhelmine Marianne Agaath 1-31 
- slaacs, F ranciscus Wilhelmus Maria 108-31 
- Slaats, Wilhelmus Gerardus 108·31s 
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Addenda et corrigenda 
Stasse 

Gens Nosta 43 (1988), pag. 115-126, 485-486, en Gens Nostra 45 (1990 ), pag. 564-565 

Genealogie A 
• pag. 115, I. Een Jan Pauwelsen en AeltienJans laten op 1-12-1633 in Dordrecht een dochter Ariaentien 

dopen. 
• pag. 116, IIIa. Jan Stassen, ged. 's-Hertogenbosch (Grote Kerk) 2-7-1671 (get. Laurens Paradijes, Barte

lemeus Verfel en Machgiel Hoghstratten). 
• pag. 116, IVa. Paulus Stas, pontgast onder commandant luitenant kolonel Draeck ingekwartierd te 

's-Hertogenbosch ca.1737,' burger van Grave 21-5-1748.' 
• pag. 116, IVa-1. Bernardus Paulussen, burger van Grave 23-8-1785.3 

• pag.117, IVa-4. Paulus Albertus Stasse, over!. Rio Demerary (West Indië) 6-9-1792.• 
• pag. 119, Vla-5. Adriana Domisse, lees: Adriana Dommisse, idem voor: Jan Domisse, lees: Jan Dom

misse. 
• pag.121, Ub.Jan Staets (Jan soene Staets van Wesel).' 

Waarschijnlijk moet hier gelezen worden: van Weset. Wezet is de 
Vlaamse benaming voor het Maasstad je Visé. 

Genealogie C 
• pag. 124, I. Paulus Stas(sen), lid schippersambacht Maastricht 11-

1-1640. 
N.B. Een Eustach Stassen en Elis. Nys, echtelieden, laten te 
Maastricht (St. Jacob) 15-7-1631 zoon Thomas dopen, get. Rener 
Symonissen en Cath . Nys. 

Josua de Grave, St. Piete1; 1670 

• pag. 124, 1-6. Maria Stassen, over!. na 22-2-1716, lees: over!. tussen 8-12-17146 en 22-2-1716. 
Haar man Gerlach Smal berger (Smalbergen), koopman van wijnen, over!. na 23-8-1709.6 

• pag.124, II. Marr(h)(in)a Vrancken, ged. Mesch (r.-k.) 20-4-1636, dr. van Gasparis Francken en Melken 
Noppis. 

• pag.124, ll-5.Jacobus Stas, over!. na 26-1-1696 (doopgetuige te 
St. Pieter). 

• pag. 124/125, III. Paulus Stas, kerkmeester van Sint-Pieter 
(1707).7 

• pag. 125, IIl-3. Joannes Stassen, burgemeester van Sint-Pieter 
(1731).• Mogelijk identiek met Joannes Stassen, burgemeester 
en secretaris van Sint-Pieter (1786).• 

Niet met zekerheid in te passen: 

Maastricht, Gezicht St. Piete1; 
prentbriefkaart, circa 1930 

• pag. 125, Maria Stassen, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 11-6-1663 (vrouw van Arent Franckot), tr. Aer
noudt Frankot, ged. Stokkem (B) (r.-k.) 2-2-1633, zn. van Henricus Francot en Catharina Noetmans. 

Noten 
1. Stadsa rchief 's-Hcrto gcn.bosch, inv.nt·. 3989, 12, nr.13 2 . 

2. Merlet 35 ( 1999 ), pag. 53. 
3. Idem, pag. 55. 
4. R. Grave 319, pag. 332-334. 
5. Volgens kaartsysteem klapper poorterboek 's-Hertogenbosch in Stadsarchief aldaar. 

Het betreffende originele register is helaas niet raadpleegbaar [Stadsrekening, inv.nr. 1510]. 
6. Regionaal Historisch Centrum Limburg, 0. N.A. Maastricht, inv.nr. 1709. 
7. Limburgs tijdschrift voor genealogie 25 (1997), pag. 68. 
8. DeMaasgouw 109 (1990), pag. 46. 
9. Verslagen omtrent 's Rij"ks Oude Archieven, 1884, pag. 494-495. 

Arie Jan Stasse, Utrecht 
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• pag. 143, V-5; pag.145 VIc. 

Genealogie Van Holten 
Ge11S Nostra 54 (1999 ), pag. 135-148 

GijsbertJillesz van Holten, ged. 24-7-1746, niet: 24-6-1746. 
• pag. 143, V-2. 

Huijg van Holten en Ariaentje van Es testeerden op 6 september 1783 (GA Gorkum, ONA 4247). Vol
gens een kanttekening bij het testament overleed de testateur op 15 februari 1814. Blijkbaar gebeurde 
dat onder bijzondere omstandigheden, want volgens de administratie van de Hervormde gemeente 
Hoogblokland werd hij twee dagen daarvoor begraven. Jan van Es en zijn zwager Huijg van Holten 
verklaarden op 9 februari 1787 dat ze op 29 januari 1787 te Hoogblokland overleden (schoon)vader 
Jan van Es sr. hadden begraven, maar dat ze nog niet wisten of ze de nagelaten boedel wilden aan
vaarden (GA Gorkum, ON A 4253 ). 

• Ook bij andere notarissen van wie de protocollen zijn geïndiceerd, zoals Hendrik van Aken, komt de 
naam Van Holten verschillende keren voor. Verder komt deze naam ook in de geklapperde transport
registers van Gorinchem en het Land van Arkel veelvuldig voor. 

R. F. van Dijk, Stadsarchief Gorinchem 

Kwartierstaat Nederlands oudste vrouw 
Ge11S Nostra 59 (2004), pag. 606 

• Hendrikje van Andel-Schipper, over!. Hoogeveen 20-8-2005. 

Het Haal'lemse regentengeslacht Coltennan 
Gens Nostra 60 (2005), pag. 1-19 

C. de Graaf, Leiden 

Wijlen de bekende genealoog M. Thierry de Bye Dólleman heeft voor zijn overlijden een aantal dossiers 
betreffende Haarlemse families overgedragen aan de heer A.G. van der Steur te Haarlem. Daaronder 
was ook een uit veel losse papieren en een voorlopige genealogie bestaand dossier Colterman. Na lezing 
van mijn artikel nodigde de heer Van der Steur mij uit, op zijn kantoor in Haarlem dit dossier te bestu
deren en de bruikbare gegevens eruit te destilleren. Van deze uitnodiging heb ik met veel genoegen 
gebruik gemaakt. Op zijn aanbeveling heb ik ook nog een bezoek gebracht aan de Archiefdienst Kenne
merland te Haarlem en daar enig onderzoek gedaan in de papieren van wijlen Jhr. e.c. van Valkenburg. 
De weerslag van mijn onderzoek is hieronder weergegeven. Ik volg de generatie-indeling zoals gegeven 
in mijn artikel. Daar waar nodig, vermeld ik achter de personen nummer en letter waaronder zij in 
mijn artikel voorkomen. Sommige wijzingen leiden tot veranderingen of onjuistheden in de com
mentaren en achtergrondinformatie die ik heb gegeven, met name in de secties Ille en IVd. Ik heb deze 
veranderingen echter niet vermeld, aangezien zij voor zichzelf spreken en de lezer zelf de conclusies 
kan trekken. 

I. Hans Colterman. 
Aangezien hun waarschijnlijk oudste kind, Margriet Jr., in 1531 moet zijn geboren,' zijn Hans en Mar
griet van Hogendorp toch omstreeks 1530 ge trouwd. Dat betekent echter m .i. ook, aangez ie n Hans in 
1540 nog in Amsterdam woonde, dat een of meer kinderen mogelijk daar zijn geboren (tenzij het paar 
een LAT relatie onderhield!). Wellicht waren er, behalve de door mij genoemde vijf kinderen, nog drie 
andere: Magdalena, geboren circa 1542 en jong gestorven, Anna, geboren circa 1543, gehuwd met Ger
rit Jansz van Casteren, en Floris, verdere gegevens onbekend. Overigens worden deze kinderen alleen 
genoemd in een niet meer te vinden manuscript-genealogie uit de 19' eeuw van de hand van Van der 
Lely van Oudewater (en overgenomen door Van Epen in de eerste jaargang (1897) van zijn tijdschrift 
De Wapenheraut)', waarover Dólleman niet gunstig oordeelt. Aangetekend kan worden (Dólleman), 
dat zowel een oom als een vroeg overleden broer van Margriet van Hogendorp Floris heetten. Dochter 
Cornelia (I-4) is voor haar huwelijk met Michiel de Graeff getrouwd geweest met Claes Jacobsz Wit, die 
op 26 juni 1573 aan verwondingen opgelopen bij het beleg van Haarlem overleed. De jongste dochter 
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Soetgen {I-5) is na haar door voortijdig overlijden zeer korte huwelijk met Hans Coussaert (waaruit een 
zoon Remigius ofRemees, die de stamvader werd van het patriciërsgeslacht Coussaert) hertrouwd met 
Care! Bernaertsz. Margriet van Hogen dorp is overleden in 1585.' 

Ila. Aelbrecht Colterman. 
Mijn twijfel omtrent een derde huwelijk van Aelbrechts weduwe Alydt Jacobsdr was terecht. Zij was 
voor 29 november 1581 overleden en Geryt Diricx Crael was haar weduwnaar, zoals nauwkeurige herle
zing van een akte leert.3 Hun dochter Catharina {Ila-5) trouwt (als Trijnken Alberts, van Haerlem) 15 ok
tober 1600 Jan van Hee(de), van Rousselaere (overleden voor 19 september 1651. Attestatie voor notaris 
Swan, waarin zijn weduwe zich noemt Trijn tgen Co I termans, weduwe van Jan van Heeden ). Belangrij
ker is het feit dat de als kind van Aelbrecht {Ila) opgevoerde Geemuyd {Ila-4, echtgenoot van Jacob van 
Heemskerk) een dochter was van Aelbrechts broer Hans {Ilb), zoals duidelijk blijkt uit een codicil van 
haar moeder Pietertgen Gerri tsdr van Adrichem en een testament van haar broer Gerard. 4 

Ilb. Hans Colterman. 
Zijn echtgenote Pietertgen Gerritsdr van Adrichem was omstreeks 1532' geboren als dochter van Ger
rit van Adrichem en Myen Pietersdr Vlasman. Hun kinderen waren (onzekere volgorde): Johan {Illd), 
Catharina, Sara, Gerard,Johanna, David, Pietertgen (alleen genoemd door Van der Lely, zie hierboven), 
Jacomynken en Guertgen (Geertruyd). Catharina Colterman {Ilb-7, geboren circa 1564) trouwt 31 janu
ari 1584 Thymon Mattheusz Steyn, collecteur van de Sparendamse tol, overleden voor 13 februari 1593, 
zoon van Mattheus Augusteynsz Steyn en Dirckje Tymansdr van der Graft. Catharina overleed zeker 
voor 1607,5 maar waarschijnlijk veel eerder. Zij testeerde op 7 januari 1599,6 'cranck van lichame', en be
noemde haar dochter Anneke tot universeel erfgename, waarbij zij wenste dat Anneke zou worden op
gevoed door haar grootmoeder Pietertgen Gerritsdr. De eerste man van Johanna {Ilb-4), Lucas Hugens 
van der Dussen, was burgemeester van Schiedam. Hij overleed voor 19 november 1609 en was een zoon 
van HugeJacobsz van der Dussen, burgemeester van Delft, en Magdalena Pietersdr Sas bout. Geertruyd 
trouwde Jacob van Heemskerck (zie hierboven Ila). 

IIIa. Jacob Aelbrechtsz Colterman. 
Hij is waarschijnlijk gehuwd geweest met (mogelijk als tweede echtgenote) Arentje Hendricxdr. Haar 
naam is alleen bekend van een gedwongen verkoop van een huis dat hun toebehoorde in de Papestraat 
in Den Haag. Dochter Margriet {Illa-2) leeft nog in 1669/ Dochter Alydt {IIIa-5) trouwt Pieter Fransz 
van Ipelaer, die voor 12 juni 1649 overleed. 

Illb. Hans Aelbertsz Colterman. 
Hij is circa 1562 geboren en is aanvankelijk kapitein op de grote vaart, later (tot 1613) schout van Jisp 
en Wormer, en van 1614 tot 1620 van Tetrode. Uit zijn eerste huwelijk zijn drie kinderen bekend: Alyt 
Colterman trouwt 1615 Claes Dircxz, Margriet {Grytyen, IIIb-1), gedoopt 8 augustus 1589 en Pieter, leeft 
1614 bij zijn vader en is 'innocent' . Na zijn derde huwelijk, dat niet in Haarlem is gesloten, ging Hans in 
Overveen wonen. 

Illd. Hans Colterman de Jonge. 
Behalve de elf door mij opgevoerde kinderen zou hij nog een zoon Abraham gehad hebben, die van 1605 
tot 1611 zou hebben geleefd. 

Ille. David Colterman. 
Anders dan ik heb gemeld, is hij voor zijn huwelijk met Geertruyd Pietersdr van Deutecom niet ge
trouwd geweest. Wel had hij (tenminste) twee eerdere relaties, waarvan een wellicht tijdens zijn huwe
lijk voortduurde. Tijdens zijn huwelijk woonde zijn favoriete bijzit (wie was dat?) in een huis dat hem 
toebehoorde, tot groot ongenoegen van zijn wettige vrouw {Dólleman). Uit zijn relaties had hij drie 
kinderen:• Johan Colterman de Oude {Ille-1, IVd, geboren circa 1610, moeder Jannetje Dominicus van 
der Stichen), Elips (geboren circa 1608, moeder waarschijnlijk Yefgen Hendricxdr) en Elisabeth {Ille
z?, moeder Yefgen Hendricxdr). Elips was lakenkoopster in Alkmaar en komt als zodanig in veertien 
Haagse akten voor tussen 1653 en 1687. 
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Verdere afwijkingen van enig belang zijn in de papieren van Dólleman en Van Valkenburg niet gevon
den. In een eerder corrigendum• heb ik al gemeld dat DavidJansz Col ter man alias Blaricum (Vc) en zijn 
nakomelingen niet in de genealogie Colterman thuishoren. 

Noten 
1. Archiefdienst Kennemerland (ADK), Oud Notarieel Archief (ONA) Hlm inv.nr. 18, fol. 125 d.d.10-7-

1603. Margriet Jr. gaf toen aan 72 j aaroud te zijn. Haar moeder was toen 18 jaar overleden en was de 
laatste zes jaar van haar leven door een beroerte aan huis gebonden geweest. Pietertgen Gerritsdr. 
van Adrichem gaf aan 71 jaar oud te zijn. 

2. D.G. van Epen, 'Genealogisch fragment betreffende de familie Colterman', in: Wapenheraut1 (1897), 
pag. 161-162. 

3. ADK, ONA Hlm inv.nr. 30, fol.191 d.d. 29-11-1581. 
4. ADK, ONA Hlm inv.nr.13, fol. 166 d.d. 30-5-1598. 
5. Gens Nostra 60 (2005), pag.1-19. 
6. ADK, ONA Hlm inv.nr.15, fol. 9 d.d. 7-1-1599. 
7. Gemeentearchief Den Haag, ONA 316, fol. 491. 
8. Regionaal Archief Alkmaar, ONA, inv. 28, f. 124' 0

, d.d. 3-12-1630. 
9. GensNostra60(2005),pag.765. 

A.J. van der Zeeuw, Uithoorn 

Het pol'tretvan ... [echtpaar Hendrik Gerbehij en Neeltje Nibbering] 
Gens Nostra 60 (2005), pag. 140 

Het betreft niet het doopsgezinde weeshuis aan de Tuinbuurt te De Rijp, maar de achterzijde van het 
Gemeene Wees en Armhuis aan de Tuingracht te De Rij p. 
Fred Hoek, 'Portret van Gerbehij-Nibbering, binnenvader en binnenmoeder van het Gemeene Wees en 
Armenhuis in De Rijp', in: Een nieuwechronykevan hetSchermereiland 23 (2006), pag. 74. 

De Beerzer komaf van Gerrit Jan Kortman, tijd van leven in de Twentse textiel 
Gens Nostra 60 (2005), pag. 276-298 

Direct, ontwijfelbaar bewijs is er nog steeds niet, maar we komen steeds meer in de goede richting, 
vandaar deze aanvulling. Het Kortman is denkelijk inderdaad één van de gewaarde erven van de marke 
Beerze - en dat is voorwaar toch een niet onbelangrijke suggestie in mijn artikel. Mijn hartelijke dank 
gaat daarbij uit naar de heer Gerrit Hesselink te Assen.' Hij wees mij namelijk in een reactie op het be
staan van een aantal vindplaatsen, waarin toch het één en ander aan te treffen is van de 'vergaderingen' 
van de erfgenamen van de marke Beerze. Daarin is ook enkele keren sprake van het Kortman, waarvan 
hieronder akte. 

Zo wordt de boerderij in 1789 geteld bij de hele waren van de marke Beerze.' Ook in het jaar 1826 no
teert men het erf in een 'Lijst der wharen en geregtigden in de Beerser markte' nog als een 'eene whare'. 
Daarbij komen dan als eigenaren voor: H. Kortman (voor driekwart) en D. Klijn Marssink (voor het ove
rige deel). ' Daarmee is dus in ieder geval zonneklaar, dat het Kortman in de achttiende en negentiende 
eeuw geteld wordt onder de gewaarde erven van de marke Beerze. 

In combinatie met de in mijn artikel aangedragen 'bewijzen' lijkt het mij zeker niet al te driest, om 
dar ook voor de voorgaande eeuwen te blijven veronderstellen. Voor de volledigheid: de door Gerrit 
Hesselink aangedragen bron werpt ten slotte ook nog eens nader licht op de verwerving van het erf 
door Carl Philips Craft van Huffel in 1712 en 1713. 4 

• pag. 277: Het onderschrift bij de illustratie dient te zijn: 'Gerrit Jan Kortman (1895-1960)'. 

Noten 
1. Hij noemt het archief van de familie Van der Wyck (in het Historisch Centrum Overijssel(= HCO), 

T. 596) en het huisarchief van Eerde {HCO, T. 217.1). Zie daartoe ook zijn artikel 'De marke Beerze', 
in: De Darde Klokke. Drie moandeleks tiedschriftveurOmmen, nr.137, (2005) en nr.138, (2006), (met tabel
len) te vinden op de website van de Historische Kring Ommen: www.hko97.nl. 
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2. HCO, T. 596, inv. nr. 3, d.d. 3 juli 1789. 
3. Ibidem, inv. nr.19, nr. 19, d.d. 21 september 1826. 
4. Ibidem, inv. nr.19, nr. 22. 

N.L. van der Woude, Almelo 

Bij de hwartiel'staat van Marinus Jacobus Hendricus (Rinus) Michels (1928-2005) 

Gens Nostra 60 (2005), pag. 639-41 

Pag. 641, kwartier 31, Teuntje Boer, ged. Vlaardingen 3-8-1791 (niet: geb./ged. Vlaardingen 3/11-8-1791). 
H.J. Luth, stadsarchivaris Vlaardingen 

Antonia Veldhuis: gevallen in Brazilië in dienst van de WIC 
Gens Nostra 60 (2005), pag. 489-505,766 

• pag. 500, bijlage 3, de hele rij die begint met 479+126- één kolom naar rechts verschuiven. 
(+ betekent bekwaam, - betekent onbekwaam). 

• pag. 502, bijlage 5, vierde kolom, de term 'VAANDRIGS:' hoort niet boven Aerse, maar boven: Niclaes 
(Blanckert). 

Antonia Veldhuis, Veenwouden 

Van Dommelen te Oudewater 
Gens Nostra 60 (2005), pag. 409-423,765-766 

Ter aanvulling dat de familie van Dommelen te Oudewater inderdaad uit Nuenen bij Eindhoven 
stamt: 

Nuenen, Oud Recht. Archief nr.27, fol. 70, d.d. 7-12-1619: Scheiding en deling tussen de kinderen Pau
wels Janssen van Dommelen verwekt bij Barbara zijn huisvr. 

'Anthonis Pauwels, Gerarc Henricxs m/m Marijken zijn huisvr., ende Anrhonis Aercss geeede momb. 
en Jan Geritss tot Ton gel re als roes. van Catharina Pauwels nagelaten wedue w. Tielen Aercss geass. met 
Aert haren oudste zoon, alle kinderen zal. Pauwels Janss van Dommelen verw. bij Barbara., maer want 
de voorz. Pauwel Janss van Domelen in zijn testament geordoneert hadde de kinderen van zaliger Jan 
Pauwels in Hollandt gestorven voor henne heriditaire portie de somma van 800 gld eens, of een erfdeel 
in zijn goederen te verwachten, dewelcke hebben gecozen de somma van 800 gld. eens, blijkens acte van 
Borgemeester en Sch. van Oudewater dd. xiii sept. 1618.' 

Deze akte geeft dus het volledige gezin van Pauwel Janssen van Dommelen en Barbara. 
De naam van Dommelen komt in Nuenen al zeer vroeg voor. 
Aanvullende gegevens zijn dan ook niet te moeilijk te vinden, onder andere in de schepenprotocol

len van Helmond, waarop door de heer Van Wetten uitstekende regesten zijn vervaardigd. Mogelijk 
zijn er ook gegevens te vinden in Eindhovense archieven, door mij niet bekeken. 
In ORA26, fol. 1, d.d. 20-8-1615 komen de drie eerstgenoemde kinderen van Pauwel Janssen van Dom
melen, dus zonder Jan Pauwels, voor als erfgenamen van Lenart Willemse en Yke, mogelijk de ouders 
van Barbara. Dit laat de mogelijkheid open dat Jan Pauwels geen zoon is van Barbara maar uit een niet 
gevonden eerste huwelijk. Het voorkomen van de naam Barbara onder de kinderen wijst echter op 
Ba rba ra a ls n1ocdcr. 

Dezelfden ook in ORA25, fol. 88v, d.d.17-8-1615. 
In ORA26, fol.63v, d.d. 23-2-1617 is sprake van een erfpacht gevestigd te 's Hertogenbosch d.d. 7-6-

1487 door Aert Martens, schepen aan Henrick sone w. Roelof Henrick van Dommelen mede voor zijn 
zuster Marie, zoals Aert Martens was geldende aan Henrick van Dommelen. (Deze rente zou terug te 
vinden moeten zijn in de bekende Bossche Protocollen). 

In Helmond ORA241, akte nr. 991, d.d. 26-3-1588 treffen we aan Pauwel en Geraert, zv w. Jans van 
Dommelen met betrekking tot een pacht gevestigd bij Nuenense schepenbrief 15 september 1472. 

Idem ORA240, akte nr.288, d.d.13-5-1581. 
Dezelfden ook in Nuenen ORA17, fol. 12v en 30v; ORA18, fol. 68. 

F.A. M. Vlemmings, Zeeland 
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Van Bergeijk (Wijk en Aalburg en Waalwijlt) tot begin negentiende eeuw 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 1-14 

Na publicatie van mijn artikel vond ik nog een akte over een gezin Bergeijck in Drongelen. Mogelijk 
bestaat er verwantschap met de door mij beschreven Van Bergeijken. Voor schout en schepenen van 
Drongelen compareerde op 1 augustus 1649 AdriaenAdriaens Be1geijck om zijn dochter Jenneken, bij zijn 
vrouw Trynken Henderts verwekt, uit te kopen uit de goederen die haar moeder bezat. Jenneken ver
klaart op 17 februari 1650 volledig betaald te zijn.' 

• pag. 6, md-6. 
Aaltje van Bergi(j)k, over!. Andel (impost aang. 21-5-1778), tr. Jan Willemse Tiel (van Thiel), over!. An
del (impost aang.10-3-1789). Met dank aan Ad Groenenberg. 

• pag. 7-8, IVb. 
1. Helena Bergeijk, j.d., lidmaat te Rotterdam met att. van Dordrecht 12-8-1805, met att. naar Gorin

chem 21-7-1811.' 
2. Christina van Bergeijk [ere], tr. Dirk van Eck, ged. [etc], koopman, over!. ald. 29-5-1851. 
4. Cornelis van Bergeijk [etc], over!. Gorinchem 1-8-1845, tr. (2) voor 2-11-18163 Teuntje van Eck, ged. 

Gorinchem 14-4-1775, over!. ald. 3-12-1854 (in het Diaconie-Armhuis), dr. van Nicolaas van Eck en 
Petronelle de Hoog. 

Met dank aan R.F. van Dijk, archiefambtenaar van het Stadsarchief Gorinchem. 

• pag. 9, IVd-7. 
Johannes van Heerwaarden, zn. van Floris van Herwaarden en Catharina Vos, tr. (2) Heusden 4-6-
1830 Johanna Martina de Kok. 

• pag. 13, IVh. 
Gijsbert van Bergeijk en Geertruij Bouman testeren in 1792, lees: op 2 september 1792. Zij testeren 
op de langstlevende. Tot voogden van hun kinderen worden benoemd: Dirk Bouman als regerend en 
Cornelis van Rijswijk als toeziend voogd. 

Noten 
1. Streekarchief Land van Heusen en Altena, RA Heusden 823. 
2. Met dank aan H.L. Stasse te Utrecht. 
3. Stadsarchief Gorinchem, ONA 4386, akte 128. 

Uit Antwerpse bmn 147 

Gens Nostra 61 (2006), pag. 59 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Omdat het onderste deel van de tekst was weggevallen, volgt hier de hele tekst opnieuw: 
5 febr. 1584; Peeter Janss bekende alsoe Goyaert Wouterss van den Be1ghe, woonende tot Leeghemierde 
in den name ende als gemechticht van Peeter Everaerts Moeren op ten xiiij decembris anno LXXXII} 
lestleden voer scepenen deser stadt bekent heeft schuldich te syne Willem Mertens, Lenaert Maes ende 
Quiryn Janss als mom boren en tot behoeff van de kinderen wylen Hans Willem Wittemans, de somme 
van vyfhondert ende vyfrich carolus guldens eens. nae luyt van den beschede daeraff zijnde. Ende want 
de voers. mom boren beduchten dat de voers. kinderen metten pande voer de voers. vC en L gulden hen 
verbonden nij c t e n wel vcrs clcert oft bet=ielt e n zyne , so e ees t d a t hy co n,pa rant in de n n a n, e e nde als 

volcomelick ende onwederroepelick gemechticht van Maurus Corneliss, Frans Aertss ende Ghoris Hen
riek Moors, ingesetenen van den Vryheyt van Mierde omme t gene des naebescreven is te mogen <loene, 
breeder blyckende by eenen procuratien in pampiere gescreven, besegelt metten segele der voers. 
heerlicheyt van Mierde in date den xxen decembris anno LXXXII} lestleden, ... , rotten voers. pande tot 
meerder sekeringe van de voers. kinderen noch verbonden en pan de geweest, 

Tewetene, des voers. Maurus wege eenen driesch, genaempt den Cleenen Driesch, groot omtrent vier 
lopen saet, gelegen onder de p[a]rochie van Hulsel mette sijden oost ben even erve Frans Aertss, dande
re syde beneven erve die achtergelaten weduwe Aerdts Daniels, deen eynde noorden aen de gemeynen 
kerckpadt, suyden erve aen de gemeynte, los ende vry sonder sHeerenchyns van den gronde, 
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Item van den voers. Frans Aerts wegen twee beemden genaempt het Wilbroeck ende eenen beempt daer 
ane gelegen genaempt die Eise, beyde onder den voers. prochie van Hulsel gelegen, groot omtrent vyff 
loopen saet, westen zyde ben even (den) erve Cornelis Goutsmets, noorden eynde aen (den) erveJanBoorts, 
<lander syde aen (den) erve Wouters van Gorop, dandere syde beneven (den) erve der kinderen Peeter 
HenrickJoris, los ende vrij sonder sHeeren chy[n]s van den gronde, 

Ende van den voers. Ghoris Henrick Moors wegen een parcheel erffs soe lant ende groese onder diesel
ve prochie aen een gelegen, groot omtrent vyffloopen saet, noorden sijde aen (den) erve desselfs Ghoris 
ende Maurus Cornelis, dandere syde aen (den) erve der kinderen Jans Goverts(?) ende Elisabeth Moors, 
oosten eynde aen ( den) erve der kinderen Margriete Puts, westen eynde aen ( den) erve Maurus Corneliss, 
los ende vry sonder sHeeren chyns van den gronde. 
[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 379, f. 49] 

M. Vulsma-Kappers, Amsterdam 

De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht met de naamdragers Muye1; 
In 't Velt, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein 

Gens Nostra 61 (2006), pag. 61-94 

• pag. 65, IIa. 
Pauwels Pieters was als inwoner van Barendrecht zeker al in 1606 landpoorter van Dordrecht. Op 18 
juli 1613 eiste Hans Cools, als actie hebbende van het landpoortergeld, van Pauwels Pieters in Baren
drecht de betaling van 79 gulden van zes jaar poortgeld, verschenen Bamis 1612 (Gemeentearchief 
Dordrecht(GAD), Oud-RechtelijkArchief(ora) Dordrecht, inv.nr. 501, akte d.d. 18-7-1613). Op verzoek 
van Pauwels Pietersz., wonende in Barendrecht, legde de 27 jaar oude en te Schoonhoven wonende 
Grietgen Huygen, huisvrouw van Herman Albertsz., een verklaring af over Anna Stevens, zeven jaar 
geleden te Dordrecht overleden. De akte noemt als haar neef Steven Jacobsz. (GAD, ora Dordrecht, 
inv.nr. 899, akte d.d. 6-5-1603; beide akten in dank verkregen van drs L.M. van der Hoeven te 's-Gra
venhage). Anna Stevens en Steven Jacobsz. waren telgen van de uit Dordrecht afkomstig familie Van 
der Mast en familieleden van de schoonmoeder van Pauwels Pieters. 

• pag. 81, IIb-9. 
Reyn Hendricks van der Linden was geen zoon van N eeltjeJ ans Sneep maar van de tweede vrouw van zijn 
vader: Neeltje Bastiaens (mededeling van de heer A. Hofstee te St. Thomas, Ontario, Canada). 

Boekrecensies (Kwartierstaat) 
Gens Nostra 61 (2006), pag.172 

K.J. Slijkerman, Waarde 

G.J. Hinke, Kwartierstaat van Cornelia Maria TheresiaDapper, Purmerend 2004, moet zijn: 
A.H. Burgerink, Kwartierstaat van Camelia Maria Theresia Dapper, Schipluiden, index van G.J. Hinke, 
Purmerend 2004. 

G.H. Hinke, Purmerend 

J. H. Wigger, Het voor- en nageslachtvan]an Koenders en Ria Luiij. te Amsterdam, Zwolle 2005, moet zijn: 
J. H. Wigger, Het voor- en nageslacht van Jan Koenders en Ria Luiijf te Amsterdam, Zwolle 2005. 

Het portret van ... [Cornelia-van Reenen] 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 328 

Redactie 

Cornelia van Reenen, geb. Utrecht 16-12-1827 (niet: Driebergen 16-10-1837), dr. van Christiaan van Ree
nen, kopergieter, en Susanna Rang (niet: Band), tr. Utrecht 7-6-1854 (niet: 17-6-1854) Dirk Homburg. 

Arie Jan Stasse; Frans Thorissen, Utrecht 
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Van der Mast(' s Gravenmoer) 

Gens Nostra 61 (2006), pag.365-369 

pag. 367 III: Christiaan van der Mast en Christiaan van Sprang werden verdacht van vernielingen aan 
het huis van en geweldpleging op Jean George Hegener te Dongen. De beslissing van de rechtbank: af
gewezen op 20 mei 1754 (Gemeentearchief Breda, register van apostillen voor de drossaard, fol.127v). 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Bouwstenen voorjoods genealogisch onderzoek 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 419-421 

De juiste verwijzing naar de websites: 

• voor het Center ofDutchJewry teJerusalem in Nederland is: http://dutchjewry.org. 

• van de familie Bob be is: http://home.wxs.nl/- bobbeooo/bobbe-home.htm. 
Dirkje en Reinier Bob be, coördinator in Nederland voor het CenterofDutchJewry teJerusalem, Diemen 

• toevoegen groot bestand van joodse genealogieën: http://www.rvanhetg.dds.nl/rob_gen.html 

• pag.456. 

Rob van het Groenewoud, Diemen 

Genealogie van het joodse geslacht Olman 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 454-476 

Bij de inleiding is vermeld: Moses Olman, over!. als Moses Olman (Ohlmn, Ulman), huwde te Leer
dam in 1790, in 1810 leraar in Buren. Van D.S. van Randen te Warnsveld, waarvoor onze dank, kregen 
wij de mededeling dat hij als Moses Olmon is overleden te Buren op 19 december 1826 (geen verdere 
gegevens vermeld). In 1813 wordt hij Moses Ulman genoemd (Regionaal Archief Rivierenland (locatie 
Buren), Oud Archief Buren, inv.nr.123). 

• pag. 456, l-2. 
Bruintje Israels Olmans,7 geb. Fürth 1744, over!. Groningen 2-10-1827,9 er. Woltersum 21-5-17727 Meijer 
Isaah,'09 geb.1713, over!. Groningen 18-7-1791, wednr. van Marta Emanuels. 
Bij noot 7 is vermeld dat Bruintje waarschijnlijk een dochter is van Israel Olman. Dat waarschijnlijk 
kan vervallen omdat bij haar huwelijk haar broer Eliaser getuige is. Verder is als haar man vermeld: 
Izak Meijer Meijer. Hoewel hij wel onder die naam voorkomt, is het beter om daar te lezen: Meijer 
Izaak, omdat hij zowel bij zijn huwelijk als in vele andere akten hem betreffende hij als Meijer !zaak 
is vermeld. 

Groninger Archieven, Rechterlijk Archief Groningen, inv.nr. 1156 'Gerechten in Fivelingo', nr. 
936-937. Uit nr. 936, folio 27-28: Woltersum, 21 mei 1772, huwelijk Meijer Isaak en Bruintje Israëls. 

Huwelijkscontract tussen Meijer Isaak en Bruintje Israëls: De bruid brengt in klederen en klei
nigheden en 500 gulden. De bruidegom, handel drijvende, alles wat hij heeft, welke goederen onge
meen zullen zijn en blijven en bij kinderloos versterf zullen toekomen aan de kant van bruidegom of 
bruid waar van zij zijn gekomen, uitgezonderd de 500 gulden welke van bruidszijde zijn ingebracht, 
zal de bruidegom die behouden. De kinderen uit dit huwelijk zullen ingevolge de joodse wet de goe
deren erven. Verder zal de langstlevende de goederen erven ingevolge de joodse wet. Getuigen bij dit 
huwelijk zijn van bruidegomszijde Samuël Victor en Joseph Jacob en aan bruidszijde Eliazer Israël 
als broeder, en Salamon Abraham Lev ij. 

Met dank aan mevr. G. Harkema-Lentz te Groningen voor het huwelijkscontact en de vele akten 
over Meijer Izaak. 

L. M. van der Hoeven, Den Haag 

Periodielm1 
Gens Nostra 61 (2006), pag. 522-523 

Millings Jaarboek 2005, missionarissen zx Krom berg, lees: missionarissen 2x Klom berg. 
Willem Spann OSFS, Tilburg 
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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. 7, sept. 2006. Thema
nummer: Vrouwen en Archieven. Westfries Ar
chief verhuisd naar nieuw onderkomen; l:'. Bos
Rops: 'Het begrip archivaresse bestaat niet'. De 
eerste vrouwelijke archivarissen in Nederland 
(1899-1918) [Moquette, Visscher, Bruining, Wel
cker, Drossaers, Breesnee]; E. Captain: 'Brieven 
van vrouwen vormen de basis van de romankunst 
in de moderne tijd'. Hella S. Haasse over histo
risch romanschrijven en archiefonderzoek; Welk 
erfgoed bewaren we voor de toekomst?; N. van 
Berkum: Het archief van Louise Stratenus bij het 
Letterkundig Museum [1852-1908]; P. Böschen: An
nette Versluys-Poelman. De vrouw zonder stand
beeld [geb. Holwierde 1853, er. Willem Versluys, 
onderwijzer (1851-1934)];]. Dane: Het onvoltooide 
leven van de joodse psychologe dr. R.A. Biegel 
(1886-1943); P. Sijnke: Nelleke Noordervliet: 'Ge
schiedenis heeft mij vanaf de lagere school ge
boeid'; Vrouwen in Buitenlandse Archieven; Oral 
history in het archief. Het vastleggen van nieuwe 
werelden; Het belang van Minder Bekende Na
latenschappen; Vrouwenarchieven in interna
tionaal perspectief. Zeventig jaar I(I)AV; Sylvia 
Pankhurst. Suffragette en socialiste; Mejuffrouw 
Van Eeghen: 'Luxepaardje van de archieven'; De 
o nwcc l·s t:a.anbare dra.ng van J. Aleida Nijland; 

Marga Klompé in geschreven en gesproken bron
nen; Het archief van Johanna Westerdijk in het 
IIAV [1883-1961]; Voor het voetlicht: Annemieke 
van Bockxmeer [geb. Hoorn 1946]. 

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; 
secr.: N. van den Hengel, Holleweg 27, 3829 AE 
Hooglanderveen; lidm. € 12,50; www.hoogland
dorp.nl; Clubhuis De Neng, Engweg 7, Hoogland, 
open elke eerste woensdag van de maand 19.30-

22.00 uur), 12e jg., no. 1, april 2006. Houtwinning 
in vroeger tijd; Herinneringen aan WO-11; Boer
derij De Geer. Het behouden waard! 

Idem, no. 2, aug. 2006. N. van Vulpen: Emigre
ren naar Australië, een spannend avontuur. De 
familie Pommer uit en thuis, 1953-1966 [Gerard 
Pommer (geb. 1925) en Greet Smink (geb. 1931); tr. 
1953]; A. van Engelenhoven: Boerderij Kraaijkamp 
gerestaureerd [ca. 1820 gebouwd door Willem 
Kraaijkamp (1777-1854); laatste bewoners Van 
Weerhorst]. 

De Brabantse Leeuw, jg. 55 (2006), nr. 3. A.]. Stas
se: Families De Robermont in Loon op Zand en 
Almkerk [eind 16e-17e eeuw]; J.C. Kort: De heren 
van Altena tot 1242 [de schaarse bronnen maken 
onderzoek noodzakelijk volgens een nieuwe me
thode, nl. analyse van de leenheren en het van hen 
gehouden leengoed in en buiten Holland; Lenen 
vererfden in de rechte lijn (anders vervielen ze aan 
de leenheer); Het spoor van (het verwerven) van de 
goederen cerugvolgend, komt men mogelijk uit 
bij de familie Van Uitwijk; Verklaring van de her
komst van de lenen]; Verv. De Bercker/Berckers 
[16e eeuw]; Verv. Herincx [16e-18e eeuw]; Verv. Pa
renteel van Balthis Janssen te Overloon [Jansen, 
Baltussen, Linders; 19e-2oe eeuw]; Verv. Brusse
laars [18 c eeuw]; V c rv. Albc1·s t:c Gt·avc (19 c-2 oc 

eeuw]; Antw. De Merode; Aan v. Van Gerwen. 

Computergeneaal, 4e jg., nr. 4, aug. 2006. Nieu
we versie GensDataPro: versie 2.4; Nieuwe versie 
Haza-21; JW. Koten : Virologie [verklarende woor
denlijst van internet-jargon]; H.M. Lups: Lokale 
geschiedenis/graven in Nederland [op internet]; 
Ook in België problemen bij digitaal fotograferen 
in archieven; Het digitaliseren van video-opna
mes; ]W. Koten: Kwaliteitstoetsing van onze ar-
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chieven; Utrechtse inventarissen op het net; Cd
rom nieuws. 

Genealogie (CBG), jg. 12, nr. 3, najaar 2006. Fa
miliealbum. J. Oostrijck: Johannes Oostrijck, tor
pedist te Brielle [1880-1909]; H.A. Hachmer: De 
Veenkoloniën. Meer dan armoede en rechte lijnen 
[pioniers, vervening, opkomst van de zeevaart, 
landbouw(industrie); Veenkoloniaal Museum 
en de mogelijkheden voor onderzoek; op www. 
zeemansgraven.nl worden foto's van graven van 
zeelieden gezet]; B. de Keijzer: Jubileum 'Ons Voor
geslacht'; J. Kaldenbach: Genealogisch onderzoek 
in Duitsland; R. Alma: Portret van een heer [ge
ïdentificeerd dankzij de afgebeelde wapens; het 
betreft één van de drie zoons van Johan Wifring
he (circa 1505-1571) en Hebbele Benninge]; L. de 
Bruijn: Voorouders van verre. Onderzoeksgidsen 
voor familiegeschiedenis van migranten. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 3oe jg., 
nr. 3, sept. 2006. P. van Eeten: De Van Rijswijks 
uit Eethen en Woudrichem. Een Revisie [van 
een - als voorlopig gepresenteerd - fragment, 
gepubliceerd in GTMWB 1987; eind 14e-begin 
17e eeuw]; R. Voeten: Genealogie vanaf Johannes 
Cornelis Meeus Voets [ te Rijsbergen, over!. ald. 
1623; uitgebreide genealogie; o.a. te Princenhage, 
Rucphen, Oude Tonge, Roosendaal, Zwolle; Voet, 
Voeten]; G.A. Klein: Rommen(s) te Sprundel, Et
ten, Rucphen en met hun oorsprong in Zundert 
[16e-17e eeuw]; B. van Rijswijk: Een nieuwe tak aan 
de genealogie Van Rijswijk (vervolg); J.C. Kort: 
Repertorium op de lenen van de hofstede Hedel, 
1450-1785; A.J. Stasse: Fragmentgenealogie van 
de familie Van den Oven [18e eeuw]; Antw. Van 
Genderen; Verv. Kwst. van Maria Helena Dek
kers; J.C. Kort: Lenen van de hofstede te Delwij
nen, 1462-1749. Idem, nr 1, maart 2006. Wortels 
van de familie Malie paard. 

Gens Data, jg. 23, nr. 3, sept. 2006.J. de Rooij: Gens
DataPro® versie 2.4 [nieuwe mogelijkheden]; A. 

de Fouw: GensDataPro®- hoe en wat - s; Gens Di
gi t@ @1 10; Oude kranten op internet; In Memo
riam Jan Berk; Kaartencollectie Tropeninstituut. 

GMkwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 2, 
zomer 2006.J. Pennings: Het Provinciaal Utrechts 
Filmarchief [op www.hetutrechtsarchief.nl (ru
briek filmografie) vindt u beschrijvingen van 1239 
titels van films (1900-1980) over stad en provincie 
Utrecht]; Bosbouw op de Utrechtse Heuvelrug; 
Landschap en geschiedenis; W Landman/C. Malta: 
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Hoe duurzaam is digidating? Over internetdating 
en webarchivering. 

Idem, nr. 3, herfst 2006 . Feesten in Utrecht; 
M. Heurneman: Witte vlekkenplan. Lacunes in de 
lokale geschiedenis; N. Stoppelenburg: Geloof en 
Bijgeloof [archieven van Evangelische Broederge
meente, Archief van de Bisschoppen van Utrecht, 
Archieven Protestantse Kerk in Nederland, Oud 
Synodaal Archief]; Viering van de bevrijding in de 
stad Utrecht. 

Hasselt Historiael (Historische Vereniging Has
selt, Postbus 6, 8060 AA Hasselt), jg. 23 (2006), 
1e kw. Hasselt aan het Zwarte Water; Joodse be
graafplaats [vertaling van teksten op drie zerken; 
Keijzer 1902, 1904, 1911]; Uit de Meppeler Cou
rant van 1956; Rondkijken in Hasselt; Jutjesriet, 
van gezamenlijk weidegebied tot natuurgebied, 
deel II. 

Idem, ze kw. 2006. H. Buit-Zie/man: Terwee in 
de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 [buurtschap; 
o.a. Abel de Boer (geb. 1923) uit Leek ondergedo
ken bij Thijs Mijnheer; voorts Polman, Petter, 
Gunnink, Visscher, Knol, Jongsma]; Lezing en 
excursie Huize de Doorn [geschiedenis van het 
huis]; Uit de Meppeler Courant van 1956; Joodse 
begraafplaats [foto's van zerken; teksten]; Rond
kijken in Hasselt; stadsboerderijen in Hasselt 
[stads boer Albert Zielman tr. 1932 Willempje van 
de Vegte]; M. Montanje: Over Hasselt gesproken 
[Hasselt, stadswijk van Tilburg, vroeger buurt
schap]; Nieuws uit 1805. 

Holland, 38e jg. (2006), nr. 1. T. de Nijs: Klein- en 
grootgrutters in Zuid-Hollandse steden tijdens 
de jaren dertig [het probleem van de overbezet
ting; waar gevestigd; opkomst grootwinkelbe
drijf in de kruideniersbranche]; L. Zoon: 'Beter ge
ven dan gelaten'. De fiscale belangenbehartiging 
van Alkmaar en Hoorn 1540-1560 [de periode dat 
deze steden nog geen stem hadden in de Staten; 
het vers trekken van steekpenningen om korting 
op een bede te verkrijgen]; Buitendijks met A.Th. 
van Deursen [geb. Groningen 1931, historicus, 
auteur van o.a. de Kopergeld-serie; interview; 
Sprekend over een van zijn publicaties Een do1p in 
de polde1: Graft in de 17eeeuw zegt hij: 'Achteraf heb 
ik wel betreurd dat er in Graft geen 17de-eeuwse 
doopboeken zijn voor het hele dorp, terwijl de 
trouwboeken vrij laat beginnen. Hoe dichter je 
die bevolking op de huid gaat zitten, hoe meer 
je zulke bronnen nodig hebt. Als iemand het nog 
eens zou overdoen, zou ik aanraden een plaats te 
nemen, die in ieder geval goede doop-, trouw- en 
begraafboeken heeft']; De archievenman. De brie-



vencollectie van de Universiteit Leiden [zie ook 
www.egodocument.net]; Buitenplaats Beeckes
tijn en de financiën van Velsen. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 34, nr. 
3, aug. 2006. A. Vraets: Wil de echte Elisabeth op
staan? [Elisabeth Vraets (geb. Berg/Urmond 1802) 
en haar zuster Helena(geb. ald. 1805) tr. Rotterdam 
1838 Jacobus Cortlever]; Verv. Limburgse emi
granren uit de negentiende eeuw. De familie Jeu
rissen uit Holtum; A.M.A. Ma assen (t): Een proces 
om vijftig gulden in Maastricht [ten onrechte van 
Henricus Maessen uit Roermond gevorderd leer
geld; 1712]; Verv. Het turbulente leven van Geurt 
Hermens en Catharina Daemen (1654-1728);]-W. 
Koten: Rolduc. Haar eerste docenten en studenten 
(1843-1860); Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg: 
Eijsden tot oktober 2000 [o.a. Jeukens, Lucassen, 
Paquaij, Spekkens, Wolfs]. Eijsden-Ned. Her
vormd tot oktober 2000. Gronsveld (nieuw) tot 
september 2000 [o.a. Bessems, Van den Boom, 
Bouchoms, Broex, Van Caldenborgh, Dassen, 
Goessen(s), Raiders, Houben, Houten, Janssen, 
J oskin, Min gels, Pinckaers, Rein tjens, Scheepers, 
Schrijnemaeckers, Spronck, Van Thoor, Waber]. 

3 

Limburgs Ti jdschrift 
voor Genealogie 

Nederland's Adelsboek (uitgave Centraal Bureau 
voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT 's-Gra
venhage), jg. 91 (2004-2005) Re-Ro. Ridderlijke 
Orden; Ridderschappen; Oranje-Nassau; Van 
Rechteren [oorspr. Van Hekeren; Gelderland
Overijssel; 13e eeuw]; Van Reede [Westfalen; 14e 
eeuw]; Van Reenen [oudst bekende: Jan Jansz, 
over!. 1584, tr. voor 1548 Maria Geers; te Bergen op 
Zoom]; Rendorp [ afk. van Lunenburg, te Alkmaar 
en Amsterdam; 16e eeuw]; Van Renesse [Zeeland, 
Utrecht; 14e eeuw]; Rengers [Groningen; 14e 
eeuw]; Van der Renne [ oudst bekende: Die lis Cors
tiaens, vermeld Geldrop 1610-1625 ]; Repelaer [ te 
Dordrecht; 16e eeuw]; Reuchlin [Pforzheim/Ba-

den; 15e eeuw]; Reijnst [te Amsterdam; 16e eeuw]; 
Van Rhemen [Munster, Gelderland; 14e eeuw]; 
De Ridder [te Utrecht; 16e eeuw]; Von Riedesel 
d'Eisenbach [Hessen; 13e eeuw]; Van Riemsdijk 
[te Varik, Ophemert, Tiel; 16e eeuw]; De Riquet 
de Caraman [oudst bekende: Reynier Riquet, te 
Béziers 1527]; De Rivecourt [Poitou; 15e-18e eeuw]; 
Rochussen [te Vlissingen; 17e eeuw]; Röell 
[Westfalen; 17e eeuw]; Roest van Alkemade [te 
Amsterdam; 16e-19e eeuw]; Van Romondt [te De
venter, Emden, Utrecht; 16e-19e eeuw]; De Roock 
[te Haaften, Hedel; 17e-19e eeuw]; De Rosen [Ro
sen te Luik; 16e-19e eeuw]; Bosch van Rosenthal 
- Nedermeyer von Rosenthal [te Wesel, Rees; 16e 
eeuw]; De Rotte [te Gouda; ook Rottevalle; 16e 
eeuw]; Van Rouwenoort [Gelderland; eind 14e-
19e eeuw]; De Roij van Zuijdewijn - De Roije van 
Wichen [De Roij te Achttienhoven; 17e eeuw] . 

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXIII, No. 4, aug. 
2006. A.]. Gevers/A.J. Mensema: De verlening van 
adeldom en wapens aan verschillende leden van 
de familie Gevers [met vele afbeeldingen o.a. op 
wapenborden en graven]; Verv. Het geslacht Van 
Bronkhorst en de boedelscheiding van 26 okto
ber 1328 [vervolg genealogie; wapen; familieban
den: Van Rheden, Van Benthem, Van Wisch, Van 
Ulft; zes schema's: Van Bronkhorst, Van Baten
burg, Van Benthem, Van den Bergh -Van Bronk
horst - Van Randerode, Van Bronkhorst - Van 
Rheden, Van Wisch - Van Keppel; Belangrijkste 
oorkondenboeken en literatuur]; Nieuwe bron
nen: Koloniaal Suriname: http://www.nationaal
archief.nl/koloniaaLsuriname; Uit de collecties 
van het Iconografisch Bureau. R.E.0. Ekkart: Drie 
broers Van der Burch geportretteerd door Phi
lips Koninck [in 1656, waarschijnlijk zoons van 
Reyer Vrancken van der Burch (1589/90-1649) te 
Delft] . 
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NHAnieuws (Noord-Hollands Archief; www. 
noord-hollandsarchief.nl), 1e jg., nr. 1, okt. 2005. 
A. Meddens: Winkels en warenhuizen; M. de Haan: 
De Waalse Kerkgemeente te Haarlem; Vaste be
zoekers: Linda Koopman en Piet Zomerdijk; 
Nieuwe archieven en collecties [Levensverzeke
rings Mij. De Onderlinge van 1719 te Haarlem 
1739-2002; Koninklijk Mannenkoor Caecilia te 
Haarlem 1897-2002]. 

Idem, nr. 2, maart 2006. A. Meddens: Het doops
gezind weeshuis te Haarlem; P. Maessen: Het inkt
vraatprobleem digitaal benaderd;]. van der Linden: 
Van twee veldwachters op pantoffels naar een echt 
politiecorps [politiearchief gemeente Beverwijk 
1893-1994]; Vaste bezoekers: Aad van Kampen; 
Nieuwe archieven en collecties [Monumenten
commissie gemeente Velsen te IJmuiden 1950-
1995; Federatieve Vrouwenraad Haarlem te Haar
lem 1975-2002]; Archief Heilig Kerstmisgilde 
overgedragen; NHA zet 7.000 prentbriefkaarten 
online. 

Idem, nr. 3, juni 2006. A. Meddens-van Barse/en: 
'De commissaris van politie is een ezel' - een in
braak in de Janskerk [door metselaar Willem van 
Duin in 1888]; M.Jongert: Het relikenkistje van de 
Abdij van Egmond; H. Krol: Jan Wiegman: teke
naar en kinderboekenillustrator; Vaste bezoekers: 
Vincent Erdin; Nieuwe archieven en collecties 
[Kennemer Golf en Country Club te Zandvoort 
1910-2000; Notariële akten Beverwijk, Velsen en 
Haarlem. 

Old Ni-js (www.heemkunde.nl), nr. 63,jg. 24, juli 
2006.]. Thoben: Nogmaals: Sporen van Kruisrid
ders in Bergh [het wapen van Bergh en het juiste 
aantal besanten]; G.Bisselink: Albert Oswald Frans 
III, Graaf van den Bergh, 1646-1712 [levensbe
schrijving]; Idem: Paspoort en getuigschrift voor 
Jan Visser uit Braamt [geb. 1865 (exm. Oosten
dorp), tr. Bergh 1892 Carolina Streub; naaste 
familie]; Geestelijk Erfgoed (18) [pater Petrus W. 
Ruikes SMA (1916-1996; kwst. (4 gen.); exm. Van 
Gessel]; Hendrik Thuis (1848-1910; exm. Jorink) 
en zijn neef Theodorus E.B.G. Thuis (1882-1975)]. 
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't Onderschoer (www.heemkundedenekamp.nl), 
jg. 28, nr. 2, zomer 2006. Verzoek om gratificatie 
in 1856 [Anna C.D. Rudolph-Meijer]; Frans de 
Korte uit Denekamp in 1856 in Indië overleden; 
Denekamp toen, Denekamp nu (14); Verv. Inwo
ners gemeente Denekamp medio 19e eeuw voor 
Kantongerecht in Ootmarsum (IX en slot) [o.a. 
Segelvoort, Akker huis, Oude Sanderink, Bodde 
of Vrielink, Rekers, Lansink, Reerink, Wigger, 
Kuijers, Voorhuis, Hofstee, Wezenberg, Schoei, 
Hazelbekke, Luttikhuis]; Verv. Uit het leven van 
schilder Herman Nolten (2 en slot) [1914-1996]; 
S. Wynia: Mr. W.F.J. Laan van Singraven overleed 
40 jaar geleden [1891-1966; uit een fabrikantenfa
milie te Wormerveer]; H. Boink: Op stap bij onze 
oosterburen. Buurtschap Bookholt dichtbij Stadt 
Nordhorn; J. Gortemaker: Rechtzaak afdwingen 
betaling [de weduwe van Arent Ronthuijs contra 
Hermen Albrinck alias Gortemaker; 1748-49]; 
Diefstallen in Denekamp vóór 150 jaar; Het ge
dwongen verblijf van Jozef Laarhuis in de Harz 
[dwangarbeider 1940-45 ]. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 14e jg., 
nr. 3, mei 2006. Verv. Over mombers, binnenmoe
ders, regentessen en weesmeesters (4); T. Hok
ken/M. van der Waal: Den waren bloei en welvaert 
onzer Gemeente. Remonstranten in Rotterdam, 
1790 [lijst met beroeps beoefenaars]; T. Hokken: Di
gitaal fotograferen in archieven en verwante in
stellingen; H.M. Lups: Beroepen en functies van 
vroeger: Grietmannen; K.J. Slijkerman: De Hoog
heyt (aanvullingen op Ons Erfgoed, 12e jg. (2004), 
nr. 3, blz. 119-123) [Baers; 16e-17e eeuw]; Aan v. Van 
(den) Nes/Van Es uit Rijsoord; Enkele moeilijke 
woorden uit de genealogie uitgelegd (deel III): pa
renteel en geneagram; Hinderwet vergunningen 
als bron. 

Ons Voorgeslacht, No. 581, 6le jg., juli/aug. 2006. 
K.]. Slijkerman: De familiegroepen Munter op de 
Zuidhollandse Eilanden (ca. 1400-1700) [oudst 
bekende: Andries Jan Wyttenz, o.a. waarsman 
1467-69 en heemraad 1486-92; de naam werd ook 
via dochters doorgegeven; alias Soetelieff; Mun
ter alias de Vet]; Aanv. o.a. Van Cleeff, Outraet, 
Hoogewerff, Van den Arent; B. van Dooren: Twee 
opmerkingen bij 'Duyvesteyn' [te Monster rond 
1600]; Aanv./corr. Rijsdijk, Van der Dussen. 

Idem, No. 582, sept. 2006. H.M. Kuypers: De 
oudste generaties van de familie Deelen te Lek
kerkerk [Jan Bastiaensz Deelen (de eerste met die 
naam) bleek een zoon van Deliaentgen Jans; het 
ontstaan van een metroniem; Jan tr. (Huw. Voorw. 
Gouda 1640) Maritgen Foppen]; T. Hokken: Over-



ledenen in het Pest- en Dolhuis te Rotterdam 
1800-1811 [zij bleken meestal niet in de stedelijke 
of kerkelijke registers terug te vinden; naamlijst 
- samengesteld uit diverse bronnen, met o.a. data 
van opname en overlijden; in de voetnoten aan
vullende genealogische gegevens]; A.B. den Haan: 
De 10ooe penning van Zwijndrecht en Rijsoort 
over het jaar 1626 [met aanvullende notities o.a. 
Roonaer, Becius, Waggens]; Antw. Weeda. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek, jg. 23, nr. 3, 3e kw. 2006. F.A.M. 
van Gorkum: Genealogie Koenders Dinxperlo e.o. 
[m.n. te Suderwick; nageslacht van Reiner Koen
ders tr. ca. 1650 Ytien Dammers]; ].W. Geesink: 
De Oude Kleuver in de buurtschap Haert van de 
gemeente Aalten [en de families Hesselink en 
Kleuver]; H.M.Jansen: Kwartierstaat van Hendri
kus Marinus Jansen [ -, Kok (te Hengelo), Ap
pelo, Bouwmeester (te Haaksbergen)]; G.B.Jans
sen: Boeren en steenbakkers [families De Bruin 
te Pannerden, Peters, Sanders]; Verv. Genealogie 
Mellink; Th. Makkink-van Duimen: Aanzet tot pa
renteel van Wilhelmus van Dulmen [tr. Elisabeth 
van Halteren; zoon Derk werd geboren Beek 
1770; met Scheerder, Moorman, Kaak, Klaassen 
(te Didam)]; Idem: Kwartierstaat van Gradus Wil
helmus Laurentius van Duimen [1880 Wehl 1941; 5 
gen.:-, Gerritsen (te Didam), Staring, Hendriks 
(te Angerlo)]; Aanv./corr. Olthof; Aanv. Tutert/ 
Tuijter(t), Ter Haar [o.a. te Geesteren]. 

Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 28, nr. 2, 
juni 2006. S. Kingma: Beurtvaartdienst op Rotter
dam. Zeemeeuw 1 en 2 brachten rijke lading naar 
Meppel [Van Dorsten]; A. Wuite: De eerste Mep
peler postdirecteur RoelofBontekoe [over!. 1821]; 
M. Bakker: Het toneelleven van mevrouw B. Derix
Lavet in vier bedrijven;]. Lambers: De L.A.B.O. en 
de D.A.B.O. Herinneringen aan mijn vader [L.L. 
Lambers; busdiensten]; R.R. Walker: Graven in 
de Nederlands-Hervormde kerk te Meppel. Circa 
1720-1830 [ reconstructie n.a. v. archeologisch on
derzoek; er is o.a. gebruik gemaakt van een platte
grond van de kerkvloer ca. 1725 (bijgehouden tot 
ca. 1750) en een, die de periode 1820-30 bestrijkt; 
plattegrond met genummerde graven; naamlijst 
van eigenaren en/of begravenen van 270 graven; 
met index op familienamen, o.a. Bennink, Brou
wer, Hagen, Hogenkamp, Houwink, Hartsuiker, 
Kniphorst, Kuurman, Oosting, Slot, Veuger, Ui
terwijk, Van der Veen, Vos, De Vries, Wijntjes, 
Ten Wolde]; F. Woldman: Herinneringen aan kamp 
Erica te Ommen [1944-45]; Dansen in Meppel 
voor, tijdens en vlak na de oorlog; Fotorubriek. 

De Sneuper (sneuperdokkum @yahoo.com; www. 
angelfire.com/vt/sneuper; Postbus 369, 9100 
AJ Dokkum), nr. 79, 2oe jg., nr. 2, juni 2006. D. 
Douma: Genealogie Claes Sijbes Catsma [van 
Bolsward, tr. Niawier 1696 Gerrie Arends Kö
ning; Katsma te Anjum, Engwierum, Metslawier; 
tot in de 19e eeuw]; H. Zijlstra: Aan de hand van 
Catharina Schrader [1656-1746; index van haar 
dagboek op de Sneuper-website met een aanzet 
tot aanvulling van de gegevens; o.a. Lieuwma]; 
0. Vos: Kwartierstaat Antje van der Zee [geb. 1950, 
tr. 1970 Auke de Vries;-, Akkermans, De Graaf 
(te Aalsum), Obma; een eerste aanzet];]. Broersma
Haaijer: Mijn favoriete voorouder [grootmoeder 
Henderika Heyerman (geb. Oude Pekela 1876), 
tr. ald. 1897 Frederik Haaijer]; Geregistreerde 
schepen gemeente West-Dongeradeel 1882-1904 
(1); Verv. Eerste uitgevers en fotografen van prent
briefkaarten in Dokkum ca. 1900, deel 3, slot [Wil
lem Jacob Heel"inga (geb. 1875)]; Verv. Adellijke 
geslachten in en om Dokkum: de Mockema's, 
deel 2 [15e-16e eeuw]; Diefstal op Eckama state 
(1) [eigenaren en bewoners 1511, 1685, 1708-heden; 
o.a. Osinga, Posthumus, Schippers, Meulenaar, 
Westra]; Foto familie Sape Terpstra ca. 1902; E. 
Smits: Hinderwetvergunningen Dokkum 1875-
1917. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf.nl), nr. 
97, jg. 25, juni 2006. P. Mulder: Luchtvaartgeschie
denis [verteld door Jonny Mulder (1915-1998), 
vliegenier]; B. Speertra: Historie begraafplaats(en) 
Sonnega en de gang van zaken; Enkele ontwikke
lingen rond de karnmolen; Genealogisch nieuws 
(19) [personen uit de Stellingwerven op de l<ie
zerslijst van Amsterdam 1919]; A. Pit-Hoelutra: 
Matriarchale stamreeks van Geertruida Pit [geb. 
Emmeloord 1973; Hoekstra, Erkens, Goedhardt, 
Vrolijk, Rademaker, De Boeff, De Visser (te Be
verwijk), Van Barnevelt]; Idem van Klaasje An
dries Timmermans [geb. Weststellingwerf 1874; 
Van der Lende, Oosting ( te Scherpenzeel), Peere
boom, Oosten, Alten, (patr. )] . 

Vereniging 
1-lls to ric 

Weststellingwerf e.o. BE 
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Idem, nr. 98, sept. 2006. Het bijzondere jaar 1981; 
Genealogische Werkgroep 1984-2004; Diverse 
herinneringen aan het 25-jarig bestaan van de 
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.; M. 
Hoekstra: Hajo van Wolvega [heldhaftig opgetre
den bij Damiate, begin 13e eeuw; onderzoek in 
oud-Friese teksten naar vermeldingen van zijn 
herkomst]. 

Tweestromenland, nr. 128, 1-VI-2006. E. Brons: De 
coöperatieve stoomzuivelfabriek Horssen en om
streken; A. Janssen: De Maas en Waalse beroeps
bevolking van 1938, deel 1: algemeen overzicht; 
Frequentie van familienamen per dorp, deel 2: 
gemeente Druten; Onze jongens in Indië-op Java 
(deel 2), deel 2: gemeente Druten; T. vanDuifhidzen: 
Liber Defunctorum van de parochie Sint-Judocus 
(Hernen/Leur) 1906 tot 2006; R. van Maanen: Maas 
en Waalse boomkwekers in 1929-1930 niet vakbe
kwaam?; M.A.T. Willemse: Kwartierstaat (6 gen.) 
van Antonius Cornelis Loeffen [geb. Appeltern 
1920; -, Van Welie, Van der Zwaluw, Prinsen]. 

Idem, nr. 129, 1-IX-2006. G. van Heek: Klein Ca
nada: een vergeten stuitje Wijchen?; R. Camps: De 
gemeente Horssen en haar archief, 1810-1983 [in 
depot te Nijmegen; met lijst van burgemeesters]. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 134, sept. 2006. L.A. Luteyn: 
Genealogie van Antheunis Wisse (1) [ged. Oost
Souburg 1687, tr. Hoek 1709 Jacomijntje Grijson/ 
Gresons; parenteel met Den Harinck, Van Pete
gem, Engelberts, Van Hercules, Huijssen, Ha
melink, Hofman, Frederiksen, Smallegang, Van 
Pienbroek];A. Flik weert: De familie Hoy (ook Hoij) 
te Ouwerkerk, afkomstig van het eiland Tholen 
[oudst bekende: Noach Stoffelse Hoy deed belij
denis te Scherpenisse 1656; alias Van Stelle]; M. T. 
Sprangers: Genealogie van Leijn Cornelisz Pries
ter ( 1). Een eerste aanzet tot het komen van een ge
nealogie De Priester [tr. Oostkapelle 1671 en 1673]; 
Toevallige vondsten [Joh.Barth. van Bemmel te 
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Vlissingen, gehuwd met Cornelia de Lange (dr. 
van Trijntje van Wickeroy ( exm. Janneken J.G. 
van Rossem te Lith} in NA Schoonhoven 1686; 
Bebelaar 1870 in Bev. Reg. van Alphen]; Aanv. 
Van Oosten, Van der Hooft. 

Veluwse Geslachten, jg. 31 (2006), nr. 4. J.F. van 
der Wal: Het geslacht Overbosch en het landgoed 
'De Overbosch' [met een selectie uit een boek van 
de auteur; te Epe, 18e-2oe eeuw]; Ph.J. van Dael: 
Op zoek naar familierelaties rondom Gerrit van 
Cooth en diens zoon Reyer, schout van Ermelo 
[zij waren scholtus van Ermelo 1592-1630 resp. 
1631-1645; Van Arler, Schrassert, Pannekoek]; 
Verv. Zegels van Veluwenaren in het gemeente
archief van Wageningen, deel 5: Van Ommeren 
[eind 16e-19e eeuw]; G. van den Ham: Boerenhof
stede 'De Kap' anno 2005 [bewoner Gerrit Jacob
sen laat in 1812 in Garderen de naam Van de Kap 
registreren; zijn broer Hendrik te Lunteren 'Kap'; 
hun voorgeslacht, verwanten, o.a. Van de Kui
len]; A. Tanke-Oosterbroeli: Familiegeschiedenis in 
drie generaties van de De Wilde's [Jacob de Wilde 
(geb. Ouder-Amstel 1845) en zijn familie; wat kan 
men over hen vinden in de archieven van bijv. de 
Kamer van Koophandel en het Kadaster]. 

Volkscultuur Magazine,jg.1, nr.1, voorjaar 2006. 
I. Strou/ien: Nieuw tijdschrift Volkscultuur. Volks
cultuur in immaterieel erfgoed in beweging; D. 
Dijlihuis: Eten wat de pot schaft. Een tocht naar de 
oorsprong van de moderne keuken; M. van Zuijlen: 
Archief regionaal historische tijdschriften [Meer
tens Instituut; www.meertens.knaw.nl]. 

Idem, nr. 2, zomer 2006. Nieuw standaardwerk 
over Zeeuwse klederdrachten (1800-2000); Sui
kerbonen en beschuit met muisjes. Eetcultuur 
rondom sleutelmomenten. 

Wi Rutu (wirutu@surinaamsegenealogie.nl), jg. 
6, nr. 1, juli 2006. H. Mingoen: Tragiek en Tradi
tie: namen en naamgeving bij de Javanen [met 
een inleiding Rituelen bij zwangerschap en ge-



boorte, naamgeving (oorspronkelijk alleen een 
voornaam), veranderende tradities in Suriname, 
profiel van de Javaanse contractarbeiders]; C. 
BrandFlu: De Portugese immigranten uit Madeira 
[geschiedenis van het eiland, redenen voor ver
trek, contractarbeider, vrije immigratie; www. 
arguivo-madeira.org]; R. Bhagwanbali: Introductie 
tot de genealogie van de Hindoestanen in Suri
name. Deel 2; W.L. Man A Hing: Hoe Kwai]ou: Chi
nees bevrijdde gehuwde geëmancipeerde vrou
wen van het Staatstoezicht [tr. Paramaribo 1864 
de geëmancipeerde vrouw Martha Gerdun, die 
volgens het reglement op het staatstoezicht een 
gedwongen dienstverband moest aangaan. Haar 
man procedeerde met succes]; Het boekje van 
Boedie (2) [memories van Denise de Hart; een sa
menvatting]; Landmeters in Suriname 1667-1861 
(deel 2) [korte beschrijving van leven en/of werk 
van 55 landmeters]; Aanv./corr. Familieleden van 
Tjong Kon Fong. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 15, nr. 3, sept. 2006. H. Bouse
ma: De geschiedenis van onze afdelingsbladen; A. 
van Nostrum: Valkuilen in de genealogie [Van Mol; 
De Ruyter x Van Lith; Van Rijswijck x Papen]; Uit 
de Werkgroep Notariële Aktes [Casteleyn (Am
sterdam 1632), Chevaillier (1632), Colterman 
(Haarlem, Callantsoog, 1637), Van Goorle (Delft 
1628), Van Heemster (1628)]; Uit de Werkgroep 
Transportaktes [zoest en Pot, 1552]. 
Amstelland. nr. 63, aug. 2006. R.F. Vulsma: Bewe
gende geboortedata [vestigt er de aandacht op, dat 
officiële geboortedata niet altijd de juiste zijn; bij
voorbeeld die van Rembrandt en van prins Bern
hard (aangepast in het Nederland's Adelsboek!) ]; 
M. Vulsma-Kappers: Kuijper en Van Daalen nader 
onderzocht [n.a.v. de familienotities in de Haver
kamp-bijbel (zie nr. 62); Harmanus Knijper otr. 
Amsterdam 1755 Hendrika Plaaterink; Kwst. van 
Alida van Daalen (ged. Amsterdam 1770): -, De 
Warm (afk. van Alkmaar), Hallerstede, Happe
nius]; L.A. Valkenburgh: Bewoners van Amsterdam 
in 1851 (I) [ tabellen met statistische bewerking 
v an een bes tand van het - door het G e rn eente -

archief - gedigitaliseerde Bevolkingsregister van 
1851-1853, van de bewoners naar herkomst, sekse, 
beroep, achternaam, eerste voornaam en geloof 
gerangschikt; in deze aflevering de drie eerste ca
tegorieën]; Verv. Regesten van Kwijtscheldingen 
[1587; o.a. De Goyer, Van Rynevelt, Van Thenes
se, Valckeniers, Appelman]. 
Apeldoorn e.o., 2006, no. 3. F.C. Nelis: Zeemans
dood van Joseph Been in Rotterdamse huwelijks
bijlagen [verklaring in 1815 van overlijden in 1791]; 
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Vragen staat vrij [Van Bon te Nijbroek, 18e eeuw]. 
Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers, 14e 
jg., nr. 3, sept. 2006. Verv. Nazaten van Jan ten 
Hoopen en Anneken Kuipers (2);J. Willemsz: Me
mories van successie. Een ondergewaardeerde 
bron. 
Delfland,jg.15, no. 2,juni/juli 2006. T.Hokken: De t 
informacie van 1514 [inlichtingen over de econo
mische toestand van dorpen en steden van Hol
land en West-Friesland t.b.v. belastingheffing; 
voorbeeld: Zoetermeer]. Idem, no. 3, sept. 2006. 
W.L.C. van Bavel: De N.V.H. [stichting Nederlands 
Volksherstel]. 
13.4Q (Rotterdam), jg. 20, no. 3, zomer 2006. R. Ven
nik: Het blonde haar en de blauwe ogen in het 
nageslacht van de profeet Mohammed; Idem: 
Mechelse poorters, afkomstig uit de Noordelijke 
Nederlanden [1401-1794]; B. de Keijzer: Een stam
reeks Verburgh te Rotterdam [Johanna van der 
Burg (ged. Vlaardingen 1729) tr. ald. 1750 Jan 
Strijbosch > Jan Dionijsz Verburgh, afk. van We
sel, begr. Rotterdam 1651, tr. Barber Rutgersdr; 
Aantekeningen over de andere familie Verburg: 
Dionys Corstiaensz Verburgh, j.m. van Tilburg, 
tr. Rotterdam 1603 Pietertgen Tomasdr] . 
11 en 30 (Friesland), afl. 44, jg. 11, nr. 4, okt. 2006. 
N. van der Woude: Uyt de studeer-kamer van Hanso 
Hes [geb. ca. 1643, tr. 1669 Freerkje Gualteri (exm. 
Van Teyens)];R.K. Vennik: Britse studenten te Fra
neker; Idem: Kwartierstaat van Akke Roersma 
[Leeuwarden 1886 - Rotterdam 1960; -, Ponne, 
Boonstra, De Vries (o.a. te Ureterp)]; A.E. Frentsz
Jansen: Jan Lieuwes van der Plaats de Vries [geb. 
Menaldumadeel 1830]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 46, sept. 2006-
2. D.F. Goudriaan: Bezoek aan de archiefkelder in 
de Jansstraat. 

Gens Propria 

Nr. 46 Sq,tcmbcr2006 -2 

Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 
30, jg. 8, sept. 2006. Heemkundekring De Erste
linghe (Waalwijk) [www.ersteling.nl; kenschets; 
beknopte geschiedenis van Waalwijk]; Verv. Kwst. 
Neil Trommelen (slot) [gen. XVII en hoger]; Verv. 
Veldtocht naar Leipzig ( deel 7). 
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Horizontaal (Familie-organisaties), afl. 41, 13e jg., 
no. 3 [sept. 2006]. Impressie van de lezing van no
taris Dierckxsens [over de notaris en zijn ambt]. 
HuppelDePup ( Groningen), jg.13, nr. 3, sept. 2006. 
In Memoriam Thijs IJzerman; Naamslijsten 
XII: Marktlieden te Warffum 1704, 1706 en 1727; 
P.].C. Elema: Van Hilgen van Hilgen [de dubbele 
naam ontstond toen Wijer Hanzens van Hilgen 
zijn ill. zoon Willem van Hilgen (geb. Doezum 
1835) bij Wiebke Wij bes Spoelstra, echtte bij hun 
huwelijk in 1836]; A. Veldhuis: Hobby uit hobby. 
Harm Selling en ... [zijn bevolkingsreconstruc
tie van Winschoten, 18e-20e eeuw; www.genealo
giewinschoten.nl]; H. Selling: De 'sluipmoord' op 
Antje Heikens in 1915 te Winschoten [geb. ald. 
1891 (exm. Brader)]; Allem@@l digit@@ l (19); A. 

Bousema-Valkema: Groningers in Amersfoort [Van 
Bladel 1636]; Reacties Olingius. 

HuppelDePup 
HET TIJDSCHRIFT~~~~ 

Kempen- en Peelland, jg.14, nr. 3, sept. 2006. T. van 
Gestel: Mijn dochter, mijn schoonzuster [Sweep, 
Oomen; te Princenhage 1849, 1861]; A.M.M. Ma
gielse-Dix: Moederslijn Bianca Magielse [Dix, 
Kompier, Wassenaar, Aarts, Mergen, Hulsebos, 
(patr.)]; A. Neggers: Jomanda in Oirschot [bekwame 
chirurgijns, w.o. Arnoldus Fey; Francois Peer
booms (1717)]; J. Klaassen: Wie is Joop Klaassen? 
[geb. Alkmaar 1935; stamreeks van zijn kleinkind 
Robin Klaassen (geb. Vlaardingen 1989) > Fran
ciscusJ.P. Claassen tr. Bakel en Milheeze 1772Jus
rina L. van den Heuvel]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 15, nr. 3, sept. 2006. 
H. Fransen: Cremers, een Beeks wasserijgeslacht 
[19e-20e eeuw]; Kwartierstaat (5 gen.) van Johan
nes Martinus Driessen [geb. Malden 1918; -, 
Hendriks ( te Hees), Arts ( te S t Anton is), Megens ]; 
bijzondere vondsten. H.Bauer: Een gelukkige ont
moeting [maakte de herkomst van Geertruij Fu
cet (tr. Leiden 1720 Claas Jansz Brack) uit Dwin
gelo begrijpelijk. In Dwingelo hebben zich tussen 
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1685-87 gereformeerde vluchtelingen uit Frank
rijk gevestigd, w.o. haar vader Isaac Foucquet]; H. 
Fransen: Koster en schoolmeester. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 43, sept. 2006. 
Rampen in één familie [Cuppen; te Mill, 1924-
34]; Parochie-geschiedenis (17): St. Johannes de 
Doper te Gassel [ met naamlijst pastoors 1802-he
den]; Nieuws over emigranten (1) [uit kranten te 
De Pere/Wisconsin, 1890]. 
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 2oe jg., nr. 
4, sept. 2006. In Memoriam Loek Deugd [Wog
num 1943-Amsterdam 2006]; Wet van den 19den 
Augustus 1861, betrekkelijk de Nationale Militie; 
Loodsen op Den Helder woonachtig [Brouwer, 
Buijsman, Darscher, Deelder, Dekker, Dickert, 
Doft, Dogger, Dronken, Duijt, Geus, Gielis, Gil
tjes, Gorter]. 
Oude Sporen {Gooiland), jg. 17, nr. 2, aug. 2006. 
H. Kos: De leeuwenpalen op de grens van Noord
Holland en Utrecht; M. Vos-Blekemolen: Ode aan 
de moeder [ moederreeks van Nina Sarah Vos, geb. 
Hilversum 2006; Calis, Duur land, De Jong ( te La
ren), Vos, Majoor, Van den Brink, (patr. )] . 
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Rijnland, afl. 32, ue jg., nr. 3, sept. 2006. M. Snels: 
Genealogie en Internet [tips en adressen]. 
Stichtse Heraut, 18e jg., nr. 3, aug. 2006. R. van 
Maanen: Kleine tuinders in Amerongen, De Bilt 
en Bunnik rond 1938-1940. Alternatieve bronnen 
voor fami lie-onderzoek (1);]. van Leeuwen: Verslag 
van een avontuurlijke reis. Transcriptie reisver

slag van Johan Peters van Frederikstad naar Am
steldam. 
West Noord-Brabant, jg. 16, nr. 3, aug. 2006. Verv. 
Kwst. Verkooijen; H. Collignon: Kwartierstaat (5 
gen.) van Henricus Care! Collignon [geb. Rotter
dam 1949; -, Van Oosterhout, Elsing, Overdijk 
(te Hattem)]; Verv. Kwst. Raats; Verv. Afstamme
lingen van Jan Willemse van Dijk, metselaar te 
Steenbergen. 
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Zaanstreek-Waterland, afl. 66, sept. 2006. Verv. 
Kwst. De Wit (6); R. Couwenhoven: Antwoord Pie
ter Jansz Graaf van Haaldersbroek [18e eeuw]; M. 
Bloli-Charbo: Kwartierstaat van Veronique Blok 
[geb. Zaandam 1973; Blok (te Gouda en Amster
dam), Mol (te Zaandam), Charbo (te Vierlings
beek), Sanders (te Helmond)]; Monnikenwerk, 
in gesprek met Jan Voortman sr; P.M. I<ernlwmp: 
Doop- en Trouwboeken Evangelisch-Lutherse 
gemeente van Zaandam [op Geneanet: http:// 
gw.geneanet.org/lutzdam]; F. Schotsman: Stam
reeks Schotsman [te Workum; 17e-20e eeuw]; 
H.B.Ebbers: Kwartierstaat Lange [Afra Lange, 1911-
1995; -, Sombroek, Oud, Vlaar; met de numme
ring van de kinderen is wat misgegaan]. 

Uit Familiebladen: 
Afmanuscript, nr. 12, maart 2006. In Memoria 
Kornelis Afman en Alie van der Molen-Pijper 
(1923-2005); Herinneringen aan Martje Koning
Afman [over!. 2003]. Idem, nr. 13, aug. 2006. In 
Memoria o.a. Renger Nikolaas (1917-2006) en Ni
colaas Johan Afman (1945-2006), en Jacob Drenth 
(1922-2005). 
Aldfaers Erf, nr. 169, 5oe jg., maart 2006. Het 
schild van het wapen op de Schotanusvlag; J.D. 
Schota.nus: Toen de rapen gaar waren [stamreeks 
Lieuwkje Raap (1901-1981, tr. Dantumawoude 
1924 Tjalling Sierks Schotanus) > Floris Adriaans 
Raap (1665-1737)] . Idem, nr. 170, juni 2006. J.D. 
Schota.nus: Hugenoten op de vlucht [kwartieren 
uit de kwst. van de auteur, die via Catharina Jan
neke de Bert (1897-1997) van Zeeuws-Vlaanderen 
leiden naar uit Noord-Frankrijk afkomstige voor
ouders (o.a. de Hullu, Van Houte)]. Idem, nr.171, 
51e jg., sept. 2006. In Memoriam Eeke Spyksma
Schotanus [1914-2006, onderwijzeres]; Maternale 
kwartierstaat van Hendrik Josef Schotanus [geb. 
Dordrecht 1993; o.a. Rodrigues, Pires, Roque de 
Freitas, Muniz; Angola, Madeira]. 
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 25, jan. 
2006. In Memoriam Jacques Hogewoning [over!. 
Amsterdam 2005, 81 jaar]; M. Hoogewooninli: In het 
voetspoor van Hendrik Hogewoning [dienaar van 
justitie te Rijnsburg, benoemd in 1778; andere 
kandidaten waren Dirk Nagtegaal, Jacobus van 
Egmond, Jan Oudshoorn en Jacob Brussee]; 
Aanv./wijz. Familieboek. 
Booij (y) Bode (Zeeloodsenlaan 83, 1785 BM Den 
Helder; jac.booij @planet.nl), jg. 1, nr. o, okt. 2004 
t/m jg. 2, nr. 3, aug. 2006. Initiatiefnemer Jacob 
Cornelis Booij [geb. West Graftdijk 1945 (exm. 
Hop)] stamt af van Dirck Jansz Booij [tr. Krom
menie 1705 Marie Pieters], van wie een parenteel 
volgt met o.a. Jongejans en De Lijster [in nr. 
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o t/m 3, aug. 2005]. Idem, jg. 1, nr. 2, mei 2005 . 
Vleeswarenproductie 1921/1971 in Haarlem [in 
1921 begon Evert Jan Booij een slagerij, in 1933 een 
vleeswarenfabriek; tr. Maudy van Well Groene
veld; de broer van haar grootvader was Carel Adr. 
Joh. v.W.G., naar wie een mijnenveger genoemd 
is (1960); hij was commandant van een onderzee
boot (1941); levensloop]. Idem, nr. 4, nov. 2005. In 
Memoriam Robert Mathieu Voncken [1933-2005 
(exm. Reijne), geh. met Ine M.A. Zwart (exm. 
Booij)]; Aanbeveling voor het benoemen van een 
Kiescollege [Graft 1945, kandidaat o.a. Sijbrand 
Booij (geb.1915)]. Idem, jg. 2, nr.1, febr. 2006. Op
togt 8 maart 1788 [t.g.v. de verjaardag van Willem 
V; namen en beroepen van deelnemers]. Idem. nr. 
2, mei 2006. Kwst. David Michiel Booij [geb. Den 
Helder 1969; - , Hop, Snoek, Huisman (te Den 
Burg)] . Idem. nr. 3, aug. 2006. Het levensverhaal 
van Hendrik Meysen [geb. in de Stierp 1904 ( exm. 
Schellinger), tr. 1925 Dieuwertje Dekker; met 
zijn kwst. (3 gen.) en de kwst. (4 gen.) van zijn 
grootmoeder Antje Sijbrands Los (geb. De Woude 
1843; -, Vooren, Olij, Doets)]; Aanv. Parenteel 
Dirck Jansz Booij; De Noorderkerkbuurt 3 [Gor
ter alias Joop; 1662-1716]. 
Bij Uitstek, jg. 6, nr. 1, juni 2006. A. Heijsteli: Mijn 
jeugd op Noord-Beveland [Adri Heijstek (1918), 
zoon van !man (1893)]; Leendert Lodewijks Heijs
tek 1740-1797. Idem. nr. 2, sept. 2006. Het portret 
van .. . Abraham Heijstek en Leuntje Lavooij [tr. 
Kruiningen 1888; en hun kinderen]; Het leven van 
Marinus Heijstek [geb. Werkendam 1905 - over!. 
1954 (exm. Van der Schuit)]; Eens een Heijstek, 
maar niet altijd een Heijstek [Harvey Lee Heystek. 
geb. Chicago 1888, verkreeg naamswijziging in 
1924 in Hasting]. 
't Calkoentje/Toe Prees (Cal(le)coen, Deprez), 
25e/16e jg., nr. 1, okt.-dec. 2005. Nog enkele ge
gevens betreffende reders en vissers Calcoen (7 ); 
Kwst. (5 gen.) Pieter Calcoen (1930-2005) [-,Cal
coen, (te Koksijde), Degroote (te Mannekensvere), 
Hall et]. Idem, nr. 2, jan.-maart 2006. Kwst. (5 gen.) 
van Maria Butseraen [geb. Vinkem 1915; -, Plan
cke, Calcoen, Coulier]; Kwst. (5 gen.) van Louise 
Butseraen [geb. Fullwood/GB 1940; -, Sans, Puy
stiens, Legein; kwn. te Koksijde en Oostduinker
ke]. Idem, nr. 3, apr.-juni 2006. Kwst. (5 gen.) van 
Henri A.V. Christiaen [geb. Oostende 1952; -, An
nys, Calcoen. Vyaene]. Idem, nr. 4,juli/sept. 2006. 
Kwst. (5 gen.) Martine Everaerdt [geb. Gent 1959; 
-, Moerkerke, Mattan, Vanwalleghem]; Kwst. (5 
gen.) van Edouard Everaerdt [1857 Staden 1936; 
-, Denys (te Staden), Deleu, Casteleijn (te Hoog
lede)]; Kwst. (4 gen.) van Magdalena F. Malengier 
[1906-2006; - , Desaever, Calcoen, Vandenameele]. 
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Commeneecatie, 18e jg., nr.1,jan. 2006. P. van Com
menee: Bijdrage uit on2e kwartierstaat: Jasper [lid 
van de doopsgezinde familie Baas te Mijdrecht 
en Thamen; 18e eeuw]. Idem, nr. 2, juli 2006. D. 
van Commenée: Namen en strepen [dertig variaties 
op de familienaam; het eerste accent]; A. Prein-van 
Commenée: Dieloff [het gebruik van deze voor
naam in deze-familie gaat terug op Gerrit Laurens 
van Commene x Annigje Dielofs, die hun twee
ling Dieloff en Aeltje in 1646 te Woerden lieten 
dopen]; Idem: Jan en Ernst van Commene [geb. 
Woerden 1755 resp.1761; levensloop]. 
De Dobbel-beker, 36e jg., nr.1,jan-maa 2006. Verv. 
Naam genoten in 'De Levensboom' [ tijdschrift van 
de VVF-afd. Meetjesland]; Nieuwe aanvullingen 
bij tak 45/24 [Dobbelaere]; Gedeelte van Tak 
45/24, de nakomelingen van Bruno Dobbelaar 
[Ertvelde 1847-Waterschoot 1929)]; R. Dobbelaar: 
De Nakomelingen van Kees Dobbelaar (1892-
1984, tak 29/34) [Cornelis Dobbelaar (geb. 's Heer 
Arendskerke; exm. De Vroe), tr. Nisse 1919 An
thoinette de Punder]. Idem, nr. 2, apr-jun 2006. 
De molenaars van de molens Dedobbeleer in Hal
le [De Dobbeleer, Dedobbeleer; 19e-20e eeuw]; 
Aanv. bij Tak 27: Waarschoot [Dobbelaere; 18e-20e 
eeuw]; Kwartierblad van Georges J.L. Dobbelaere 
[Ursel 1901 - Gent 1957; -, Kints, Calle, Dobbe
laere]. 
' t Duikertje, nr. 23, Se jg., maart 2006. W. Daclws: 
Duyckerse van toen " Burgerschap Stad Maas
tricht 14e eeuw-1795 [transcripties van de inschrij
vingen in het burgerboek 1461-1795: Duyckers, 
Duckers, Duckart(s), Dukers enz.]. Idem, nr. 24, 
Se jg., juni 2006. Stamreeks van Johanna Maria 
Barbara Duyckers [geb. Amby 1937, tr. ald. 1957 
G.M. Vroomen; > Petrus Ducarts, tr. Valkenburg 
1695 Elisabeth van Abel]. Idem, 9e jg., sept. 2006, 
speciale uitgave: Duij(c)kers en muziek [met ver
bindende (af)stam(mings )reeksen]. 
De Eendenkooi, nr. 112, jg. 33, febr./maart 2006. 
Er gaat een dominee (of priester) voorbij ... [gees
telijken met de namen Van der Kooij en Van 
der Kooi]; Eendenkooien op de Waddeneilan
den: Schiermonnikoog; In Memoriam Jaap van 
der Kooij (Voorschoten) 1916-2006. Idem, nr. 113, 
mei 2006 . Een !eind komt nooit van zijn achter
naam af; Eendenkooien op de Waddeneilanden: 
Terschelling [Van der Kooij]. Idem, nr. 114, sept. 
2006. De 'Romke Koy' van Ouwsterhaule [Romke 
Brouwer, geb. ca. 1660, zoon van Johannes Jelles 
Dijckstra en Trijntje Wybrens (dr. van Wybren 
Romkes Hentinga); geschiedenis van de eenden
kooi; Van der Kooij]. 
De Engelenbrug, nr. 17, jg. 8, maart 2006. Bijeen
komst nakomelingen van het echtpaar Van Enge-
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lenburg-Schippers. De Arnhemse tak; Wat deed 
onze stamvader Henderijck Bernssen op 21 okto
ber 1663?; De huizen Engelenburg (9), Idem, nr. 
18, aug. 2006. De huizen Engelenburg(10) [te Hat
tem]; Uit het archief [het echtpaar Cornelis van 
Heemsbergen en Cornelia van Engelenburg; tr. 
Ede 1887]. 
Familiebulletin de Heus, jg. 20, nr. 1, maart 2006. 
De toekomst van de vereniging 'een discussie
stuk'. Idem, nr. 2, juni 2006. F. de Heus: Kwartier
staat Franciscus A. de Heus [geb. Zeist 1955; 6 
gen.: -, Jägers (te Culemborg), Van de Kuijt (te 
Nijkerk), Mulder (te Utrecht, Nijmegen; met fo
to's]. 
Familiegemeenschap 'Ter Laeck' , 62e jaarboekje 
(2006). Uitvoerig nieuws betr. Ter Laak, Terlaak, 
Van Laak(e), De Laak; Archivalia; Verv. M'n vader 
was 'n de Laak, mijn moeder was 'n Korthout; 
diverse notities. 
Familienverband Dopheide e.v., Bielefeld, (vanaf 
1996:) Mitteilungen, 1994 t/m 2005. A. Smieszchala: 
Familie Topheide, Gröblingen [ook: Toppheide; 
fragment 18e-19e eeuw] (1996, 1997); Von Ankum 
nach Groningen. Studie von Barth C.M. Dopheide 
zur niederländischen Linie der Familie Dophei
de; Als Tödden in die Niederlande? Gerard und 
Johann Hermann Dopheide - wandernde Textil
händler? (1996); Pater Robert Dopheide. Ein Le
bensbild [1870-1914] (1998); Sonderheft 70 Jahre 
Familienverband 1928-1998; Sonderausgabe 1928-
2003. Wie aus d'Oppède Dopheide wurde; T. Dop
heide: Anneke Dop und Anna Adelheidis von der 
Dopheyde (2004). 
Familiestichting Huyser, nr. 64, 21e jg., maart 
2006. Maartje 1700-2000 [Maartje Meinsje 
Scholtmeyer (geb. Amsterdam 2000) genoemd 
naar haar grootmoeder Huizer; vernoemings
reeks via Maat en Boon > Maartje Jans Fous
sert (ca. 1700 Vlaardingen 1746)]; Stamreeks van 
Romano Anton Huizer [geb. Vlaardingen 2001 > 
Adriaen Cornelisz Huyser te Ridderkerk, mid
den 16e eeuw]. 
Familiestichting Van Dijke, Contactblad nr. 9, 
se jg., april 2006. Trugkieke bie de familie Van 
Dieke, deel 3 (1900-1904); Dominees in de fami
lie (2). Dominee Adriaan van Dijke 1860-1936 
[tr. Louwerina Kunst]; Horecapionier Jaap van 
Dijke (1917-2005) [exm. Lindhout; tr. Voorburg 
1943 Wietske Charlotte de Haan]; Het mysteri
euze graf van Maria Leenderina van Dijke [geb. 
Zierikzee 1907-1931]. Idem, nr. 10, se jg., sept. 
2006. Hendrikus van Dijke 1918-1995 [pleegkind 
van Christiaan van der Paal x Aafje van Diepen 
te Hoorn]; Trugkieke bie de familie van Dieke. 
Deel 4 (1907-1912); Pieter Gerrit van Dijke 1918-
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1990. Soldaat van Oranje in het voormalige Ne
derlands-Indië [geb. Oud-Vossemeer, tr. Batavia 
1941 Cornelia Beverloo]; Dominees in de fami
lie (3)- Johannis van Dijke 1907-1948 [geb. Dirks
land]; Achterkleindochter Mary van Dijke eert 
haar overgrootmoeder Leina Verkammen [1892-
1972]; Jacob Huibregt van Dijke [geb. St Annaland 
1890]; Jacobus van Dijke 1861-1931. De eerste kas
sier van de boerenleenbank te Kruiningen [(exm. 
Geelhoedt ), tr. 1890 J ozina C. van der Bel]. 
Festina Lente, no. 38, maart 2006 . In Memoriam 
Stoffel van der Bijl (1945-2006); Wie was Johan
nes Cato Kamerling [geb. Rijnberk 1732, tr. Krina 
van der Bijl]. 
Hamers Bulletin.jg. 22, nr.1,jan./febr. 2006. 'Door 
allen, voor allen'. Een korte impressie van twintig 
jaargangen Hamers Bulletin; N.A . Hamers: Leden 
van de B-stam hadden onjuiste stamouders - de 
stam kan niet meer Laurens berg-stam I genoemd 
worden. Nieuwe stamouders opgespoord!; Het 
(voorouder)paar Nicolaas Hamers (x 1730) Sophia 
Lausberg - hun voor- en nageslacht; De gerucht
makende Louis Hamers stamt inderdaad uit Lim
burg en ook nog eens uit de Bocholtz-stam; Uit 
de übacher Gerichtsbücher (1); Bidprentjes (23). 
Idem. nr. 2, maart/april 2006. J.E.M. Custers: Een 
ruzie door een erfenis, die geleid heeft tot opvoe
ring van de reeks voorouders [deling in 1655 tus
sen de erfgenamen van Thijs Custers tr. ca. 1585 
Heijlken Hamers, in drie staken]; Afstammings
reeks van Joseph E. M. Custers [geb. Sint Geertruid 
1962 > Heijlken Hamers]; Hamers in de parochie 
Kerkrade vanaf 1615 tot 1725; Afstammingsreeks 
van Maria ( Clementina) van Hees [geb. Beek 1937; 
drie verschillende Hamers-stammen]; V.W. Breur
kes: Hamers te Merkstein; Naamdragers in de 
protocollen van het ambt Born (6). Idem. nr. 3-4, 
mei-aug. 2006. Afstammingsreeks van Olga Ma
ria Teunissen en van Gertrudis J.M. Teunissen 
[geb. Alkmaar 1945 resp. Egmond-Binnen 1952; 
via Verberne > Johannes Hamers tr. Margaretha 
Meessen, 1634 te Simpelveld]; A.S.M. Pate/ski: 
Op- en aanmerkingen bij de afstammingsreeks 
J.E.M. Custers; Overleden naamdragers in 2004 
[Haemel's, Hamers]; V.W. Breurhes: Zijn de Hamers 
in en rondom de Bank van übach onderling fa
milie?; Hamers in de parochie Eygelshoven van 
1617 tot 1750; N.A. Hamers: Nogmaals de familie 
Consten; Stamreeks van Johannes G.M. Haemers 
[geb. Klimmen 1937 > Johannes Hamers tr. Voe
rendaal 1732 Sophia Lahaye]; N.A. Hamers: Wiertz 
- Schieren en Wolff - Sturm en connecties met 
naamdragers Hamers [18e eeuw]; Zij kwamen uit 
het oosten [Hammer(s)]; Uit de übacher Gerichts
bücher (2). Idem, nr. 5, sept.fokt. 2006. N.A. Ha-
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mers: Afstammingslijnen van kunstenaars en die 
van Friso Wiegersma in het bijzonder [Deurne 
1935 > Amsterdam 2006, achterkleinzoon van 
Hendrica Maria Hamers (geb. Amersfoort 1833) > 

Joannes Hamers tr. Brunssum 1657 Sibilla Jans]; 
V. W. Breurkes: Zijn Aegidius Palmen en Elisabeth 
Römkens familie van de übach-Hamers (stam 
AA)? [tr. übach 1713]; Hamers in de parochie Lau
rensberg {D) [ en Richterich (D)] vanaf 1686 tot 1750 
[ met informatie waar bronnen zich bevinden; ook: 
Hammer(s)]; I.].M. Waelen: Afstammingsreeks 
van Laurens Jozef Marie Walen [geb. Voerendaal 
1961; zoon van MariaJ.H. Hamers (geb. ald.1920) 
> Emond Hamers o.a. te Weustenraad, eerste helft 
17e eeuw]; R. Steeman: Aanvulling gezin Wiertz
Schieren [tr. 1765]; In Memoria Phyl Hamers
Spronck en J annetje Vermaak-de Lange. 

België 
Heraldicum Disputationes. jg. 11, nr. 1, jan.-maart 
2006. ]. Melssen: Wapens met 'vreemde' figuren 
(1) [op grafzerken in de Sint-Janskathedraal te 
's-Hertogenbosch; Gast, Van de Water, Van de 
Wiel, Van Achelen, Spiering]; C.E. Kuipers: Lucas 
Cranach en de Saksische zwaarden [1472-1553]; 
G. Haudenhuyse: Du pain, du vin et du ... chagrin 
[illustraties op levensmiddelenverpakkingen]; P. 
Donche: De zegels van de abdij van Zonnebeke: een 
verhaal vol verrassende wendingen; J. Goolenaerts: 
De ongewone figuur in het wapen van Lucas 
Cranach [gevleugelde slang]; H. Lambrechts-Augus
tijns: Een verloren grafsteen te Schoten [vermeld 
in een schepenregister van Schoten 1661; zerk van 
Peter van de Werve en zijn vrouw Katlijne van 
Herbais (over!. 1491), ouders van Simon, over!. 
1511]. 

Idem, nr. 2, april-juni 2006. Verv. Wapens 
met 'vreemde' figuren (2) [Kemp/Keijmp, 
Coelborn( er)]; M. Van de Cruys: Met de helm gebo
ren [gehelmde dieren]; C.E. Kuipers: Gevild; H. van 
Heijningen: Schagen en Knesselare: twee gemeen
ten, één vlag. 

Limburg. Het Oude Land van Loon, jg. 85 (2006), 
nr. 1. R. Nijssen: Tienden, cijnzen, verheffingsrech
ten en renten: lasten op landerijen van het On
ze-Lieve-Vrouw-der-Engelenklooster in Bilzen, 
1692; Archeologische kroniek van Limburg 2001 
[o.a. de O.L.V.-basiliek te Tongeren]; R. Nijssen: 
De Caerte van de Sint-Sebastiaansgilde van Bin
derveld in 1769 [bekrachtiging van het reglement 
door de heren van Binderveld, in 1506 Hendrik 
van Grevenbroek (over!. 1526), opgevolgd door 
zijn kleinzoon Joannes de Co pis]; M. Smeers: Plat
telands pastoors tijdens het ancien régime, rent-
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meesters van de kerk. Het beheer van de goederen 
van de pastorij , de kerkfabriek en de armentafel 
van Vliermaal (1466-1790). 
Vlaamse Stam, 42e jg., nr. 4, juli-aug. 2006. W. De
voldere: Onze rubriek voor beginners: raadpleeg 
ook publicaties!!!; P. Donche: De familie Heindery
cx in de kasselrij Veurne in de 16de tot de 18de 
eeuw; H. Vannoppen: Het leven van de families 
in de gemeenten van Midden-Brabant onder de 
Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog; 
W. Steeghers: Gentse buitenpoorters uit Zeeuws
Vlaanderen [15e eeuw; 134 personen]; P. Vandewal
le: Priesters in de kasselrij Sint-Winnoksbergen 
(1553-1578); B. Pluymers: Aanvullende genealogi
sche bronnen voor de streek Tienen-Zoutleeuw 
(18de eeuw en eerste helft 19de eeuw) [volkstellin
gen, Status animarum of zieltjeslijsten, weerbare 
mannen, stro-telling, graan- en veetelling, geïnde 
patenten, conscrits, kadastrale leggers, belastin
gen, erfenisaangiften]. Bijlage I: Administratie
ve omschrijvingen van de dorpen uit de streek 
Tienen-Zoutleeuw. Bijlage II: Bronnen voor het 
Ancien Régime. Bijlage III: Bronnen voor de he
dendaagse tijd; Verv. 'Antwerpenaren' van waar 
kwamen zij en waar gingen zij heen [1583-84]. 

Frankrijk 
Héraldique & Généalogie, No. 178, XXXVIIIe an
née, No. 1, janv.-mars 2006. Ch. Arminjon: Damas. 
Les Damas, seigneurs de Cousan, et les Damas, 
seigneurs de Coulanges, Vandenesse et la Bazole 
[12e-15e eeuw; met schema's]; Antw. o.a. De Roye 
[12e-14e eeuw] . 

Idem, No.179, No. 2, avril-juin 2006. Bij dr. betr. 
d'Estouteville [14e eeuw], D' Al bon, de Guiry, de 
Brunet [12e-19e eeuw], de Dyo [13e-15e eeuw], de 
La Ferrière [14e-16e eeuw], Tourlonias/Torlonia 
[17e-2oe eeuw]; Antw. o.a. De Dreux [nageslacht 
van Robert de Dreux (1217-1264) o.a. de Cler
mont, Van Vlaanderen (heren van Dendermon
de). d' Auvergne, Van Diest, de Chatillon, Savari. 

Nord Généalogie, No.195, 2006/2. Les Carpentier 
de Humbert et Lisbourg. Alliances Laisné, Gilli
ocq. Lecucq [17e-18e eeuw]; Acces passés devanc les 
baillis et échevins d' Armentières (1673-1700) [uit
treksels]; Généalogie Le Bourgeois (XVe-XVIIe 
siècle) [o.a. te Armentières]; Notes sur une familie 
Joire, originaire d' Armentières [stamreeks; 16e-
2oe eeuw]; Les Du Buisson du Boulonnais & du 
Haut-Pays [aanv./corr. Dubuisson]. 

Stemma (Île de France, Cahier No. 110, 28e année, 
fase. 2, ze trim. 2006. Les blanchisseries familiales 
à Eaubonne au XIXe siècle. Une famille de blan-
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chisseuses [Souchal; voorts Hennocque, Gresil
lon, Blanc, Treon]; Noms des enfants baptisés à 
Satrouville (1618-1792) [achternamen]; Parisiens 
cités dans des acres paroissiaux à Saint-Brice
sous-Forêt (Val-d'Oise); Archives départementa
les/Archives communales en ligne sur Internet 
[internet-adressen]. 

Zwitserland 
Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift für Jüdische Fami
lienforschung, Heft 79, 20. Jg., 2. Quartal, Juni 
2006. La Familie Geismar, de Hesse à Grussen
heim, 2. Teil [16e-2oe eeuw]; P. Stein/W. Frank: Die 
Suche nach der Herkunft der Kupfer-Guggen
heims [mee schema's 16e-19e eeuw]; Verv. Hoch
zeitsliste ... Blum [o.a. Katz]; Verwantschapssche
ma Dreyfuss - BI och - Guggenheim; Zehn J ahre 
Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie 
e.V.; Quellen zur jüdischen Familienforschung 
im Staatsarchiv Hamburg (13). 

Regio-Familienforscher (Basel; http://www.gh
grb.ch), Jg.19, Nr.1, März 2006. R.T. Hallauer: Die 
neuen Findmicrel in den Archiven Basel-Stade 
und Baselland [www.staatsarchiv.bs.ch; www. 
baselland.ch]; Meeting My 'Lost Cousins'- oder 
Wurzeln in Ettingen. Die Familie des Johannes 
und der Agatha Brodman-Thüring [tr. 1802]; P. 
Stein: 'Semi-Gotha' [Semigotaisches Genealogis
ches Taschenbuch. Weimarer historisch-genealo
gisches Taschenbuch des gesamtenAdels jehudäi
schen Ursprunges, zunächst in drei Jahrgangen, 
1912-1914. De auteur (die veel in het Joodse tijd
schrift Maajan publiceert, zie hierboven) behan
delt het waarom van deze publicaties (de adel, 
de elite van het arische ras, wordt bedreigd door 
vermenging met joods bloed; Voorbeelden van 
Zwitserse geadelde joodse families]; H.-B. Kälin: 
Die Lüdi von Heimiswil, eine Fortsetzung [19e 
eeuw]; Literatur-Spiegel [uitvoerige bespreking 
van Heiko Haumann, Acht Jahrhunderte Juden in 
Basel. 200 Jahre Israelitische Gemeinde Basel. 2005, 
pag. 314, ISBN 3-7965-2131-2] . 

Idem, Nr. 2, Juni 2006. F. Wehrle: Schweizer im 
Ortsfamilienbuch Hasel [geboorten en huwelij
ken 17e-19e eeuw]; R. Hallauer: Die Hallauer von 
Suhr, Schneisingen und Lengnau im Kanton Aar
gau [ook: Hallouwer; familieoverlevering en on
derzoek]; C. Hallauer (1900-1994): Das Geschlecht 
der Hallauer von Trasadingen [15e-16e ( 2oe) eeuw]; 
Zur Geschichte von Kandern im Markgräflerland; 
H-.B. Kälin: Kommt ein Schobinger-Stamm doch 
von Schobingen bei Aesch? 

M. Vulsma-Kappers 
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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 N os tra). 

Gezocht: naamgenoten en/of ... 
BLOM-DE VRIES 
Graag zou ik in contact komen met nakomelingen van Lubertus Blom, geb. 15-9-1852, overl. 
29-12-1928, en Hendrika Jacoba de Vries, geb. 14-5-1853, over 1. 10-5-1930. Mijn vader Jelle van 
der Zee, geb. 11-5-1888, overl. 7-2-1966, was getrouwd met een dochter van hen, Mietje Wilhel
mina Blom, die overleed bij de geboorte van het eerste kind tegelijk met dat kind. Mijn doel 
is foto's te vinden van Mietje. Door de vele verhuizingen zijn foto's van de eerste vrouw van 
mijn vader verloren gegaan. 

A.M. van der Zee, Someren, vanderzee.someren@wxs.nl 

Tijdelijke sluiting Verenigingscentrum 
Het Verenigingscentrum te Weesp is tussen 17 december 2006 en s januari 2007 gesloten. 

In 2007 bent u vanaf zaterdag 6 januari op donderdag en zaterdag ( overdag) weer van harte 
welkom. 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

R.A.J. Dix, Roermondseplein 28, 6811J N Arnhem 
C. de Graaf, Damloperwerf 29, 2317 DT Leiden 
Drs. Jan Hengstmengel, Vendelstraat 10, 2316 XP Leiden 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
D.F.C. Kuperus, Looyerslaan 35 , 2223 GH Katwijk (zH) 

R.F. Vulsma, Sarphatipark 94-n, 1073 EB Amsterdam • 
W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht 

De redactie is niet verantwoordelijk 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. 
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