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Maria A.E. gravin van der Duijn 
(1851-1916) en haar 'natuurlijke' dochter 

DOOR LAURENS BEIJEN 

Op 23 mei 1878 werd in het huis van de pensionhouder Félix Edouard Sanseaux 
in het Franse Thonon, het huidige Thonon-les-Bains, een meisje geboren. Het 
kind werd de volgende dag ingeschreven in het geboorteregister en kreeg daar
bij de voornamen Mercienne-Elise. De aangifte werd gedaan door een man die 
zich Guillaume Verdun noemde. Volgens het geboorteregister' was hij advocaat, 
29 jaar oud, geboren en woonachtig in Gent en op doorreis in Thonon. In de 
akte staat dat Verdun de vader van het kind was en dat zijn vrouw, de moeder 
van het meisje, Marie Duno heette en 26 jaar oud was:"( ... ) Duno Marie, dit être 
son épouse, sans profession, agée de vingt-six ans, domiciliée avec lui à Gand, 
se trouvant accidentellement à Thonon ( .. . )". 2 Misschien liet de ambtenaar van 
de burgerlijke stand met de woorden "dit être son épouse" doorklinken dat hij 
enige twijfels koesterde. Maar twijfels of niet, het meisje heette vanaf dat mo
ment Mercienne-Elise Verdun. 

Opgegroeid in Thonon 
Dat er wel reden was voor twijfel 
aan de juistheid van de geboorte
akte, bleek uit wat er daarna ge
beurde. Kort na de bevalling ver
trok Verdun met de moeder van 
het kind uit Thonon. Mercienne 
werd achtergelaten onder de hoe
de van Marie Vernaz, de vrouw van 
Sanseaux. Marie kreeg achtdui
zend francs, een aanzienlijk be
drag, om te gebruiken voor de op
voeding van het kind. Ze gaf dat 
geld door aan haar man. Volgens 
een latere verklaring kreeg Marie 
Vernaz daarna diverse brieven die 
haar vermoeden bevestigden dat 
de geboorteakte vals was.3 Van 
wie die brieven afkomstig waren, 
is onbekend. 

Marie Vernaz overleed op 22 

mei 1883, net een dag voor de vijf
de verjaardag van Mercienne. De 
omgeving vond toen kennelijk 

Maria A.E. gravin van der Duijn, waarschijnlijk 
gefotografeerd voor haar huwelijk met 

].F. Carrière. 11 
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dat het tijd was om iets te regelen over de voogdij over het kind. Een week na het overlijden 
van zijn vrouw organiseerde Sanseaux een bijeenkomst van de familieraad: drie mensen van 
de kant van zijn vrouw en drie van zijn eigen kant. De vrederechter van Thonon en de griffier 
waren ook aanwezig. Unaniem werd besloten om François Vernaz, waarschijnlijk een broer 
van Marie, tot voogd te benoemen en François Cariator, een vriend van Sanseaux, tot toeziend 
voogd.• 

Daar bleef het niet bij. Op 9 juli 1883 verscheen Sanseaux samen met de voogd en de toe
ziend voogd voor een notaris in Thonon om zekerheid te stellen voor de achtduizend francs 
die destijds beschikbaar waren gesteld voor de opvoeding van Mercienne. Dat deed hij door 
een hypotheek te vestigen op zijn huis.5 

Rectificatie van de geboorteakte 
Weer vijf jaar later, op 4 oktober 1888, verzocht de procureur Jules Degrange de rechtbank van 
eerste aanleg in Thonon om opdracht te geven tot rectificatie van de geboorteakte.6 Degrange 
trad op namens de in Den Haag wonende Maria Anna Elisabeth gravin van der Duijn die op dat 
moment in het Zwitserse Vevey verbleef. 

Volgens het verzoek
schrift was de geboor
teakte volledig vals en 
zonder toestemming of 
raadpleging van de moe
der tot stand gekomen. 
De moeder was niet een 
zekere Marie Duno, maar 
Degranges opdrachtgeef
ster Maria Anna Elisabeth 
van der Duijn. Zij was ten 

Eenfragmentuithetverzoekschrift(1BBB) tijde van de bevalling on-
getrouwd en was dat nog 

steeds. Ter ondersteuning van zijn stellingen verwees Degrange onder andere naar het verslag 
van de bijeenkomst van de familieraad in 1883. De naam Verdun die de aangever had gebruikt 
onderstreepte volgens Degrange het gelijk van Maria: één letter van "Van", twee letters van 
"der" en drie letters van "Duijn". 

Op 31 oktober 1888 volgde de beslissing op het verzoek. De rechtbank sprak uit dat de aange
dragen bewijzen voldoende waren en beval om de geboorteakte te rectificeren in die zin dat 
Maria Anna Elisabeth van der Duijn de moeder van Merci enne was. Op 7 november vermeldde 
de ambtenaar van de burgerlijke stand in de kantlijn van de geboorteakte dat Mercienne op 
grond van het vonnis moest worden beschouwd als natuurlijke dochter van Maria Anna Eli
sabeth van der Duijn. voortaan heette zij dus Mercienne-Elise van der Duijn.7 Op 12 novem
ber volgde nog een toevoeging aan de akte: inmiddels had Maria het meisje als haar dochter 
erkend. 

Wat er daarna met Mercienne gebeurde, is onduidelijk. Het lijkt voor de hand te liggen dat 
Maria van der Duijn haar inmiddels tienjarige dochter heeft meegenomen naar Nederland, 
maar in het bevolkingsregister van Den Haag is geen spoor van Mercienne terug te vinden. 
Maria zelf is daar wel vermeld: zij woonde met haar moeder en haar iets jongere, eveneens on
getrouwde zuster aan de Laan van Meerdervoort en later in de Van Speykstraat in Den Haag. 
Haar vader was in 1880 overleden. 8 
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Een schrijnend verhaal 
Een schrijnend beeld komt echter naar voren uit een olografisch (eigenhandig geschreven) 
testament dat Maria jaren later, op 23 februari 1905, maakte: 9 "Ik stel voorop dat het doch
tertje waarvan ik den 23s"" mei 1878 te Thonon, Frankrijk, moeder werd, onmiddellijk na 
de geboorte aan mij ontnomen is geworden, en ik dat kind dus nimmer heb gezien vóór dat 
door mij op lateren leeftijd stappen werden gedaan het terug te vinden. Na veel moeite werd 
eene zuster van de pleegmoeder (die bereids met haar man overleden was) eindelijk terugge
vonden en werd mij een 10-jarig meisje vertoond dat mijn kind zoude zijn. Geloof hechtende 
aan de verklaringen en mededelingen, werd dat kind door mij erkend nadat de geboorteacte 
gerectificeerd was geworden. Evenwel is het bij mij steeds twijfelachtig geweest of dat kind 
werkelijk het mijne was en wel omdat het eerstens geen enkele trek van gelijkenis met mij 
of mijn geslacht aangaf en tweedens omdat wat ik verwacht en waarnaar ik verlangd had 
uitbleef n.l. dat het terugvinden en het zamen zijn met het kind moederlijke gevoelens zoude 
opwekken." 

Op de gevolgen die Maria daaraan verbond voor de nalatenschap, kom ik straks terug. 

Een tussenbalans 
Het is tijd voor een tussenbalans. Dat de geboorteakte uit 1878 inderdaad vals was en dat 
Maria van der Duijn de vrouw was die toen een kind kreeg, staat als een paal boven water. Er 
mag gevoeglijk van worden uitgegaan dat de man die zich Guillaume Verdun noemde en een 
advocaat uit Gent zou zijn geweest, een valse naam gebruikte. Het is ook waarschijnlijk dat 
"Verdun" degene was die het kind aan de moeder ontnam en het met een grote som geld ach
terliet bij de pleegouders. Maar wat de positie van "Verdun" was, is niet duidelijk. 

Kennelijk moest het feit dat Maria ongehuwd moeder was geworden, worden toegedekt. 
Maria was een kleindochter van een van de leden van het Voorlopig Bewind uit 1813. Haar 
vader Guillaume van der Duijn was op dat moment opperstalmeester van koning Willem III en 
had een goede relatie met de koning. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de koning in 1874 
Guillaume en diens kinderen, onder wie dus Maria, bij bevordering de titel van graaf of gra
vin verleende. 10 Ook al had de koning zelf geen grote reputatie op het gebied van de moraal, 
misschien wilde haar vader niet laten blijken dat het met zijn dochter zo ver gekomen was. 
Het zou kunnen zijn dat hij iemand gevraagd had om ervoor te zorgen dat de bevalling ver 
van huis plaatsvond en dat het thuisfront er niets van zou merken. Maar het zou ook kunnen 
zijn dat "Verdun" opdracht had gekregen van de verwekker van het kind. Over de vraag wie 
dat was, kunnen we alleen speculeren.11 

Het komt niet veel voor dat een moeder eraan twijfelt of een kind wel echt van haar is. Het 
lijkt niet waarschijnlijk dat die twijfel in dit geval gegrond was. Misschien had Maria zich 
iets te veel voorgesteld van de hereniging met haar dochter die ze sinds de geboorte niet had 
gezien en was ze erg teleurgesteld toen er geen vonk oversloeg. 

Getrouwd met Johannes Frederik Carrière 
In 1896, toen zij al 45 jaar was, trouwde Maria alsnog. De bruidegom was de eveneens 45-ja
rige Johannes Frederik Carrière, adjunct-secretaris van het Burgerlijk armbestuur van Den 
Haag. Hij was weduwnaar van Cecile Marie Maitland en had vijf kinderen. Vier van hen waren 
al bijna volwassen en er was één nakomertje van zeven jaar. Uit de huwelijkse voorwaarden 
die voorafgaand aan het huwelijk werden gemaakt, blijkt dat Maria veel gefortuneerder was 
dan haar echtgenoot. '3 Van het bestaan van Merci enne werd in de akte geen melding gemaakt. 
Ook na het huwelijk van haar moeder kwam Merci enne in het Haagse bevolkingsregister niet 
voor. 
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Heden overleed JlA een lanJdarig, 
zeer gednldig lUden onze lieve Vronw, 
Stief mo.eder, Behuwd• flD Grootmoede5 
Vronwe,MARIA ANNA ELISABETtt 
CARRIERE, geb. Gravin VAN DERDUIJN1 

in den ouderdom van 64 jaar, 
Uit aller naam: 

J. F. CARRIÈRE. 
18-(lRAVENHAGB, 9 Januari 1916. 

Adrfaan Pauwstraat 50. (789) 
B~oeken kunnen. niá wordm afqt.W4l!ht. 
Begrafenis Donderdag 12 u1uyanafhet 

sterfhuis UBIU" Oud Eik en Duinen. 

De testamenten en het overlijden van Maria 
In de loop van haar leven maakte Maria van de Duijn 
diverse olografische testamenten die ze later weer 
door andere verving. Alleen haar laatste twee tes
tamenten, uit 1902 en 1905, zijn bewaard gebleven. 
Uit haar testament van 12 februari 190214 blijkt al 
dat de relatie met Mercienne verstoord was: "Voorts 
verlang ik dat het door mij wettig erkend natuurlijk 
kind Mercienne-Elise van der Duijn van wier erken
ning door mij blijkt uit eene authentieke acte van 
den 12 November 1888 aangetekend op het geboorte 
register te Thonon (Haute-Savoie, Frankrijk) van 

den zelfden dag en jare uit mijne nalatenschap niets meer zal genieten dan hare legitieme 
portie bedoeld bij art: 963 Burgerlijk Wetboek." Zij benoemde haar echtgenoot J. F. Carrière 
tot enig erfgenaam voor de rest van haar nalatenschap. 

In het eerder genoemde testament van 23 februari 1905 liet Maria haar testament uit 1902 

in stand. Na de hiervoor al geciteerde verklaring over de voor haar teleurstellende relatie met 
Mercienne volgde de volgende bijzondere bepaling: "Vandaar dat het mijn wensch is dat voor 
en aleer aan Mejuffrouw Mercienne, Elise van der Duijn thans wonende in Belfast in Ireland 
zich uitgevende als te zijn mijne dochter geboren als bovengemeld, worde afgegeven wat haar 
krachtens de wet en verband met bovengemelde vroegere olographischen wil, als haar legi
tieme portie zal blijken toe te komen, door haar al die zekerheid worde gegeven aan mijnen 
echte genoot den Heer J. F. Carrière als erfgenaam van het overige mijner Nalatenschap, dat zij 
werkelijk mijn eigen kind is, als waarop mijn echtgenoot aan de hand van de Nederlandsche 
wet zal vermeenen te mogen en moeten eischen." Zou Mercienne die zekerheid niet kunnen 
geven, dan zou de toekenning van de legitieme portie vervallen en zou Mercienne in plaats 
daarvan een legaat van tienduizend gulden ontvangen. 

In het testament klinkt al door dat Maria ervan uitging dat haar echtgenoot haar zou over
leven. Dat gebeurde ook: zij overleed in 1916; haar weduwnaar overleed in 1929.15 

Enkele dagen na Maria's overlijden werden haar olografische testamenten door de kanton
rechter in aanwezigheid van de notaris geopend. Opvallend is dat in het proces-verbaal van 
opening niets wordt vermeld over de bijzondere clausule uit het testament uit 1905 dat Mer
cienne zou moeten aantonen dat zij echt een dochter van Maria was. De kantonrechter gaf de 
originele testamenten terug aan de notaris "teneinde die onder zijne minuten te bewaren". 16 

Ook in de memorie van successie die na haar overlijden werd opgemaakt, werd niets over 
die bijzondere voorwaarde gezegd. Uit het stuk blijkt dat Carrière en de echtgenoot van Mer
cienne, de verderop genoemde Pieter Hendrik Beijen, het erover eens waren dat Merci enne recht 
had op de legitieme portie. Wel vond Beijen dat Carrière een vergoeding moest geven voor de 
s terke achteruitgang va n het vermogen van Maria gedurende haar huwelijk. Daarover werd 
uiteindelijk een compromis gesloten.'7 

Mercienne van der Duijn en Pieter Hendrik Beijen 
Uit het testament van haar moeder uit 1905 bleek dat Mercienne toen in Ierland woonde. Een 
verblijf in Ierland wordt ook vermeld op een foto die ik kreeg van een achterkleindochter van 
Mercienne. '" Op het randje onder de foto staat: "M.E. van der Duyn in Irlande". Dat "Irlande" 
kan erop wijzen dat Mercienne dit zelf heeft geschreven; zij had immers een Franse achter
grond. Wat de redenen voor haar verblijf in Ierland waren, is onduidelijk. 
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Het volgende feit dat we over Mercienne kennen, is dat zij op 15 juni 
1912 in Toronto (Canada)'9 trouwde met Pieter HendrikBeijen.' 0 De 
achtergrond van Pieter had een aantal parallellen met die van 
Mercienne. Hij was op 20 april 1876 geboren (in het Betuwse 
Rijswijk in de gemeente Maurik) als zoon van de ongehuw
de Jacoba Cornelia Beijen. Vijf jaar later kreeg zijn moeder 
nog een tweede kind in het Zwitserse La Tour-de-Peilz, dat 
net als Thonon aan het meer van Genève ligt. Pieter groei
de daarna op in Zwitserland, onder andere in Lausanne, 
waar zijn moeder het pension Villa Odette bezat. Pieter 
werd bankemployé en bleef tot 1903 in Lausanne." Over 
zijn verblijfplaatsen en bezigheden na 1903 zijn geen con
crete gegevens bekend." Uit de immigratiegegevens van 
Ellis Island kan worden afgeleid dat Pieter vanaf 1908 in 
Canada of de Verenigde Staten woonde. ' 3 

Pieter en Mercienne woonden na 1912 aanvankelijk in St. 
Thomas in Ontario. In of omstreeks 1921 verhuisden ze naar 
Denver in de Verenigde Staten. Zij kregen vijf kinderen, van 
wie er drie op jonge leeftijd overleden, en hadden daarnaast een 
geadopteerde zoon. Pieter Beijen overleed in 1945 en zijn 
vrouw Merci enne in 1969, beiden in Den ver. Nakomelingen M.E. van der Duijn, in Ierland 
van hen wonen nog steeds in Den ver en omgeving. ' 4 

AANHANGSEL: de familie Van der Duijn (van Maasdam) 

Naar aanleiding van de lotgevallen van Maria en Mercienne kon ik het niet nalaten om me ook 
in de directe familie van Maria te verdiepen. Dat leverde een paar verrassende vondsten op, 
waaronder nog meer rectificaties van geboorteakten op rechterlijk bevel en nog een "natuur
lijk" kind dat later de naam Van der Duijn kreeg. ' 5 

De voorouders van Maria 
Maria Anna Elisabeth van der Duijn stamde uit een geslacht dat tot de oude Hollandse adel 
behoorde. Een overzicht van de familie Van der Duijn is opgenomen in Nederland's Adelsboek 
uit 1992. ' 6 Helaas bevat dat overzicht nogal wat fouten. ' 7 

Maria' s grootvader Adam François Jules Amand van der Duijn, heer van ( onder andere) Maas
dam, is vooral bekend geworden doordat hij in 1813 bij het vertrek van de Fransen samen met 
Van Hogendorp en Van Limburg Stirum het Voorlopig Bewind vormde. Van 1817 tot 1844 was 
hij gouverneur van Zuid-Holland; daarna was hij opper hofmaarschalk van koning Willem II. 
In 1815 kreeg Van der Duijn van Maasdam de titel van graaf"bij eerstgeboorte". In 1822 werd 
de titel van baron erkend voor de nakomelingen van de grootvader van Adam F.J.A. van der 
Duijn die geen hogere titel bezaten. ' 8 

Guillaume van der Duijn (1803-1880 ), de vader van Maria, was de tweede zoon van Adam F.J.A. 
van der Duijn en was dus aanvankelijk baron. ' 9 Hij koos voor een militaire loopbaan en werd 
uiteindelijk luitenant-generaal. Vanaf 1859 was hij tevens adjudant en vanaf 1872 opperstal
meester van koning Willem III. Dat hij een goede verhouding met de koning had, bleek toen 
Willem III in 1874 bij de viering van zijn 25-jarige koningschap een aantal van zijn medewer
kers een adellijke titel verleende, in een aantal gevallen bij bevordering. Guillaume van der 
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Duijn was de eerste die in het koninklijk besluit werd genoemd en hij kreeg als enige de titel 
van graaf "om door hem en alle zijne wettige, zoo vrouwelijke als mannelijke afstammelin
gen, erfelijk te worden bezeten" .30 Daarmee werden ook de kinderen van Guillaume graaf of 
gravin.31 

Guillaume van der Duijn was getrouwd met Maria Anna de Beijer. Zij hadden vijf kinderen, 
van wie Maria de derde was. De eerste vier werden in de jaren 1846-1853 geboren in Breda, 
waar Van der Duijn verbonden was aan de Koninklijke Militaire Academie. Het vijfde kind 
werd in 1856 geboren in Haarlem waar Guillaume toen luitenant-kolonel bij de dragonders 
was. Guillaume van derDuijn overleed in 1880, zijn vrouw in 1898. 

De relatie tussen Adam F.J.A. van der Duijn en zijn nakomelingen heb ik weergegeven op het 
hierbij afgedrukte schema. Waar nodig verwijs ik verderop met getallen tussen haakjes naar 
het schema. 

1.1 Adam F.J.A. 
1771 -1848 
graaf (1815) vdDvM 

2.1 Godert A .G. 
1800-1865 
graaf (1848) vdDvM 

2.2 Guil laume 
1803-1880 
graaf (1874) vdD 

2.3 Anna E.M. 
1805-1879 
barones vd D 

2.4 Fran~oi~ M. 

1807-1889 
baron vdD 

3.1 Adam F.J.A . 
1834 -1897 
graaf (1865) vdD 

3.2. Godart A .G.Ph . 
1838 - 1910 
graaf (1897) vd DvM 

3.3V'il ll em R. 
1844-1844 
baron vdD 

3.4 Adam F.M . 
1846 -1 911 
graaf (1874) vdD 

3.5 V'illle m J.Ph .J. 
1849- 1920 
graaf (1874) vdD 

3.6 Maria A.E. 
1851 -1916 
gravin (1874) vdD 

3.7 Ida C.W. 
1853- 1927 
gravin (1874) vd D 

3.8 Carel Q.W.L.C. 
1856-1922 
graaf (1874) vdD 

~.9 Charles M. 

1874 -1954 
vdD,vd Dv M (188611896) 

4.1 Guillaume F .M. 
1888 -1 947 
graaf vdD 

4.2 Anna F.A. 
1893- 1969 
gravin vd D 

4.3 Mercienne E. 
1878-1969 
vdD (1888) 

Het bovenstaande schema geeft de relaties aan tussen Adam François Jules Amand graaf van der Duijn en 
diens nakomelingen in de Van der Duijn-lijn. Bij degenen die op latere leeftijd de titel van graaf of gravin 
kregen, is tussen haakjes vermeld vanaf welk jaar dat het geval was. Met "vdDvM" is aangeduid wie zich 

Van der Duijn van Maasdam mochten noemen omdat zij eigenaar waren van de ambachtsheerlijkheid 
Maasdam. De "niet-wettige" geboorten zijn aangeduid met een stippellijn. In die gevallen is tussen haak

jes vermeld vanaf welk jaar de naam Van der Duijn werd gedragen. 
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Rechtszaken over de toevoeging "van Maasdam" 
Niet alleen de geboorteakte van Mercienne moest op rechterlijk bevel worden gerectificeerd, 
datzelfde gebeurde anderhalf jaar eerder met die van haar moeder. Dat had echter een heel 
andere achtergrond. 

De woorden "van Maasdam" maakten geen deel uit van de familienaam. Daardoor moch
ten alleen de bezitters van de ambachtsheerlijkheid Maasdam zich Van der Duijn van Maas
dam noemen. In 1834 bepaalde Adam F.J.A. van der Duijn van Maasdam in zijn testament dat 
zijn oudste zoon Godert A.G. van der Duijn (2.1), of bij vooroverlijden diens oudste zoon, hem 
zou moeten opvolgen als ambachtsheer van Maasdam.32 Na het overlijden van diens vader in 
1848 werd Godert inderdaad heer van Maasdam.33 Veel stelde dat bezit overigens niet voor: 
het ging vooral om water en visrechten in Maasdam en Westmaas. Tiendrechten, die eerder 
ook tot de ambachtsheerlijkheid hadden behoord, waren inmiddels verkocht. 34 

Godert van der Duijn van Maasdam overleed in 1865 in Vorden. Bij de verdeling van zijn 
nalatenschap in 1867werd de heerlijkheid Maasdam niet toebedeeld aan zijn oudste zoon, 
maar aan zijn tweede zoon Godart A.G. Ph. van der Duijn (3.2).35 Deze Godart, die rentmeester 
van het kroondomein in Wageningen was, hechtte kennelijk nogal aan de exclusiviteit van de 
"naam" Van der Duijn van Maasdam, waarvan hij op dat moment de enige rechtmatige drager 
was. 

Het probleem was echter dat niet iedereen zich aan de regels had gehouden. Godarts oom, 
de eerdergenoemde Guillaume van der Duijn, had zich bij de vijf geboorteaangiften van zijn 
kinderen steevast gepresenteerd als Guillaume Baron van der Duijn van Maasdam. 36 Godart ging 
er daarom van uit dat zijn vijf neven en nichten, onder wie Maria, ten onrechte Van der Duijn 
van Maasdam heetten.37 Om dat te veranderen daagde hij de vier oudsten, die in Breda waren 
geboren, in 1886 voor de rechtbank in Breda en eiste verbetering van de geboorteakten door 
het schrappen van de woorden "van Maasdam". De gedaagden verklaarden dat zij helemaal 
geen bezwaar hadden tegen de verandering, maar dat de kosten van het geding door de eiser 
moesten worden gedragen. De rechtbank was het met hen eens.38 In 1887 werd de rectificatie 
van de vier akten ingeschreven in het geboorteregister van Breda.39 Na dit succes ging Godart 
door: hij daagde vervolgens zijn in Haarlem geboren jongste neef Carel Q W.L.C. van der 
Duijn voor de rechtbank in Haarlem met dezelfde eis. De gedaagde en de rechtbank reageer
den op dezelfde manier als in Breda was gebeurd. 40 

Charles Marinus van der Duijn 
Vanuit de invalshoek van het Nederland's Adelsboek is het begrijpelijk dat niet-adellijke nako
melingen van adellijke geslachten niet worden vermeld.Naast Merci enne-Elise van der Duijn 
kwam er in dit gedeelte van de familie Van der Duijn nog zo'n nakomeling voor. Net als Mer
cienne droeg hij aanvankelijk een andere naam en kreeg hij kort na zijn tiende jaar de naam 
Van der Duijn. 

Op 17 oktober 1874 kreeg de ongehuwde Jeanne Carolina Bruyer, winkelierster in manufac
turen in Den Haag, een zoontje Charles Marinus. 4' Zijn moeder erkende hem formeel in 1882.4' 
In 1886 erkende François Maximiliaan baron van der Duijn (2.4) Charles als zijn natuurlijke 
zoon, waardoor de jongen de naam Charles Marinus van der Duijn kreeg.43 François van der 
Duijn liet bij zijn overlijden in 1889 aan Jeanne Bruyer een legaat van tienduizend gulden na 
en aan zijn zoon Charles de helft van zijn nalatenschap. 44 

In de jaren daarna verhuisden Charles en zijn moeder vele malen van Den Haag naar 
Brussel en Parijs en omgekeerd. Vanaf het begin van de jaren negentig tot zijn dood in 1910 
was Brussel ook de woonplaats van Godart A.G.Ph. van der Duijn van Maasdam. Godart, 
die eerder zoveel moeite had gedaan om het exclusieve recht op het gebruik van de toevoe-
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Heden overleed te Nice onie beste Neet, 

CHARLES MARINUS 
VAN DER DUYN VAN MAASDAM 
in de ouderdom van 79 jaar. 

Groningen: 
Douairière A. M. VAN DER DUYN 

VAN MAASDAM-In 't Veld 
Wenen: 

Jhr. A. F. J. H. WITTERT VAN HOOGLAND 
A. F. A. WITTERT VAN HOOGLAND

Gravin van der DUYll van Maasda.rn. 
23 Februari 1954. 

ging "van Maasdam" vast te leggen, 
verkocht op 11 april 1896 in Brussel 
in een onderhandse akte voor 1500 
gulden het water en de visrechten 
in Maasdam en Westmaas aan zijn 
niet-adellijke neef Charles van der 
Duijn.45 Charles werd daarmee heer 
van Maasdam, en vanaf die tijd 
noemde hij zich dan ook Van der 
Duijn van Maasdam. 

In 1898 trouwde Charles in Parijs 
met Clémentine Marie Honorine Tou-
tenel, die geboren was in Antwer

pen. Zij kregen geen kinderen. Clémentine overleed in 1936 in Parijs, Charles in 1954 in Nice. 
De hierbij afgedrukte overlijdensadvertentie onderstreept dat de relatie tussen Charles en het 
adellijke deel van zijn familie goed was. Verder blijkt eruit dat de ondertekenaars van de ad
vertentie, de weduwe van Guillaume F.M.(4.1) en Anna F.A. (4.2) en haar man, er geen bezwaar 
in zagen om de woorden "Van Maasdam" in hun naam te gebruiken, hoewel zij geen rechten 
hadden op de heerlijkheid Maasdam. 

Het einde van de ambachtsheerlijkheid Maasdam 
Charles van der Duijn (Duyn) van Maasdam benoemde de in Parijs wonende Henriette Hu
berte Elisabeth Renée Lenars, weduwe van Marcel Lucien Tournier, in zijn testament46 tot 
zijn enige erfgenaam. Hij legateerde zijn bezittingen in Maasdam en omgeving aan de ge
meente Maasdam. Daaronder waren de nog bestaande heerlijke rechten, verbonden aan de 
ambachtsheerlijkheid Maasdam.47 Aan dat legaat verbond hij de voorwaarde "dat de netto 
jaarlijkse vruchten en inkomsten dezer gelegateerde goederen worden besteed en aangewend 
ten behoeve van de algemene armen van alle gezindten der Gemeente Maasdam in de vorm 
van extra winteruitkeringen van kleding, levensmiddelen en brandstoffen." Verder gaf hij in 
zijn testament als zijn uitdrukkelijke wens te kennen "dat de aan de Gemeente Maasdam ge
legateerde goederen (alsmede het recht op het voeren der namen van Maasdam en van Mijns 
Heerenland van Moerkerken) niet worden verkocht of vervreemd en dat er een fonds moet 
worden gesticht onder de naam van Charles van der Duyn van Maasdam, waarin de jaarlijkse 
vruchten en inkomsten der gelegateerde goederen moeten worden gestort, teneinde te wor
den aangewend als boven bepaald." 

De gemeenteraad van Maasdam aanvaardde het legaat op 11 juni 1954.48 Daarmee ging 
anderhalve eeuw na het ontstaan van de moderne gemeente de oude ambachtsheerlijkheid 
daarin op. Ter uitvoering van een van Charles' wensen riepen burgemeester en wethouders 
van Maasdam in 1955 de Charles van der Duyn van Maasdam Stichting in het leven.49 Vastge
legd werd dat de burgemeester en de wethouders van Maasdam steeds deel zouden uitmaken 
van het bestuur van de stichting. Volgens informatie van de gemeente Binnenmaas, waar 
Maasdam in 1984 in is opgegaan, heeft de stichting tot omstreeks 1980 inderdaad uitkeringen 
verstrekt aan inwoners van Maasdam die in financiële problemen verkeerden. Sindsdien krij
gen de doelstellingen van de stichting op een andere manier vorm.50 

Tot slot 
Er is maar een beperkte relatie tussen de familie Van der Duijn en mijn eigen familie. Hoewel 
het verstandig is om jezelf bij genealogisch onderzoek de nodige beperkingen op te leggen, 
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kon ik in dit geval de verleiding niet weerstaan om het verhaal zo goed mogelijk uit te zoeken. 
Want als je aanloopt tegen een verrassing, dan zoek je verder, en bij de volgende verrassing ga 
je door. En zo kwam van het een het ander, vanaf het moment dat ik in april 2004 een e-mailtje 
kreeg van een mij onbekende Amerikaanse mevrouw. Zij reageerde op een oproep op mijn 
website om informatie over nakomelingen van Pieter Hendrik Beijen, van wie ik wist dat hij 
naar Amerika was vertrokken en rond 1950 in Den ver of omgeving overleden moest zijn. Over 
haar overgrootmoeder schreef ze "Her name is Mercienne Elice van der Duyn (Duijn) van 
Maasdam." Toen Mercienne vervolgens niet in het Nederland's Adelsboek bleek te staan, en 
ook niet bleek voor te komen in de archieven van de Hoge Raad van Adel, 51 werd de detective 
in mij wakker. U herkent dat misschien, want detectives, dat zijn we toch allemaal? 

Noten 
1. De gemeente Thonon-les-Bains was zo vriendelijk mij een kopie van de akte toe te sturen. 
2. Letterlijk: "Duno Marie, gezegd zijn echtgenote te zijn, zonder beroep, zesentwintig jaar oud, 

woonachtig met hem in Gent, zich toevallig in Thonon bevindende". 
3. In de conclusies van het hierna genoemde familieberaad op 29 mei 1883 staat onder andere dat uit 

verscheidene brieven, gericht aan Marie Vernaz, echtgenote van Sanseaux, bij wie de bevalling 
heeft plaatsgevonden, blijkt dat het om een "natuurlijk" kind moet gaan, ingeschreven met een 
valse afstamming ("sous une Jausse filiation"), dat Marie Vernaz dit altijd verklaard heeft, en dat zij 
erkend heeft een zekere som te hebben ontvangen om zich te belasten met de zorg voor dit kind 
dat in zekere zin was afgestaan(" qui a été, en que/que sorte, abandonnée"). 

4. Conclusies van het familieberaad op 29 mei 1883, gehecht aan de hierna te noemen notariële akte 
van 9 juli 1883. 

5. Akte van notaris Charmot van 9 juli 1883. Kopieën van de akte en de conclusies van het familiebe
raad op 29 mei 1883 werden me toegestuurd door de Archives Départementales de la Haute-Savoie 
inAnnecy. 

6. Ook van het verzoekschrift en de beslissing van de rechtbank ontving ik kopieën van de Archives 
Départementales. 

7. Hoewel in de akte van erkenning ook de adellijke titel van de moeder werd vermeld ("la Comtesse 
Van der Duijn Maria-Anna-Elisabeth") ging de adeldom niet over op Mercienne, omdat adeldom al
leen langs mannelijke lijn vererft en bovendien ná wettig huwelijk. 

8. Het zou prettig zijn geweest als uit het bevolkingsregister van Thonon had kunnen worden af
geleid wanneer Mercienne daar is vertrokken en waarheen. Volgens mededelingen van mevrouw 
Evelyne Besson van de gemeente Thonon-les-Bains is dat helaas niet na te gaan. 

9 . Maria gaf het testament op 23-2-1905 in gesloten vorm in bewaring aan notaris S.J. van den Bergh 
in Den Haag ( Gemeentearchief Den Haag, bnr 373, inv. 2870, akte 3838). 

10. In het aanhangsel over de familie Van der Duijn ga ik hier verder op in. 
11. In het overigens onvolledige vademecum "Oranjebastaarden" van Hanno de Iongh (Soesterberg 

2001) komen geen leden van het geslacht Van der Duijn voor. 
12. De foto is aanwezig in de verzameling familieportretten Carrière van wijlen de heer R.J. Carrière 

die mij getoond werd door zijn inmiddels eveneens overleden weduwe mevrouw Th.J. Carrière
van Schaïk. 

13. Gen"eente::i.rchief Den Ha:ig.,. :ikte van notaris J.D. Dietz, bnr 373~ inv. 1935~ akte 6933 van 27-8-

1896. 

14. Op 13-2-1902 in bewaring gegeven aan notaris S.J. van den Bergh in Den Haag; Gemeentearchief 
Den Haag, bnr 373, inv. 2863, akte 1943. 

15. Johannes Frederik Carrière trouwde in 1917 voor de derde keer, nu met ClasinaJohanna Bakker. 
16. Nationaal Archief, toegang 3.03.27 (Kantongerecht 's-Gravenhage), inv. 2289, akten 139 en 140 van 

13-1-1916. 

17. Nationaal Archief, toegang 3.06.05 (Memories van successie), inv. 6574, reg.nr. 1849. Pieter Beijen 
was overgekomen uit Canada voor het afwikkelen van de nalatenschap; waarschijnlijk moest Mer
cienne bij de kinderen blijven. Het compromis werd in april 1916 bereikt. 

18. De foto werd me toegestuurd door mevrouw Kristine M. Schamp-Johansen te Parker (Colorado, 
USA). 
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19. Het grootste deel van de gegevens uit Canada en de Verenigde Staten kreeg ik van de hiervoor ge
noemde Kristine Schamp. Daarnaast heb ik informatie ontleend aan de immigratiegegevens op de 
website van Ellis Island: http://www.ellisisland.org/. 

20. Over Pieter Hendrik Beijen, zijn moeder Jacoba Cornelia Bei jen en zijn jongere zuster heb ik meer 
geschreven op de pagina "Jacoba Cornelia Beijen en haar kinderen" (http://www.beijen.net/jofr6. 
htm) op mijn website over de families Beijen/Beyen. 

21. De informatie over het beroep en het verblijf van Pieter in Lausanne is afkomstig van de heer Jean
Jacques Eggler, adjunct-archivaris van Lausanne. 

22. Uit informatie van Leslie Leijenhorst uit Arnhem, achterkleinzoon van Pieters zuster Katharine 
Adelaïde Lindsay Beijen, kan worden afgeleid dat Pieter enige tijd in Frederik van Eeden's kolonie 
Walden in Bussum heeft gewoond. 

23. Uit de website van Ellis Island blijkt dat Pieter tweemaal in New York arriveerde: op 2-1-1917 en 
op 7-9-1920. Bij de eerstgenoemde aankomst vermeldt het register dat zijn eindbestemming St. 
Thomas in Ontario was, dat hij op weg was naar zijn vrouw die daar woonde, en dat hij eerder van 
1908 tot 1916 in de Verenigde Staten was geweest (waar Canada misschien in dit verband ook onder 
werd verstaan). Bij de aankomst in 1920 staat er "going home St Thomas Ont." met als doel van de 
reis naar de VS "in transit". 

24. In april 2004 kwam ik voor het eerst in contact met een van de nakomelingen van Pieter en Mer
cienne, de in een van de vorige noten genoemde Kristine M. Schamp-Johansen. Uit een van de 
e-mailtjes bleek dat ervan werd uitgegaan dat de naam van Mercienne Van der Duijn van Maasdam 
was. 

25. In het hierna te noemen Nederland's Adelsboek wordt Van der Duyn geschreven. Zowel de familiele
den zelf als de betrokken ambtenaren, notarissen en dergelijke zetten echter in een duidelijke 
meerderheid van de gevallen puntjes op de ij in Duijn. In dit stuk volg ik die schrijfwijze. 

26. Nederland's Adelsboek 82 (1992), pag. 121-136. Adam François Jules Amand graaf van der Duijn en 
diens nakomelingen worden genoemd op de pagina's 128-131. 

27. De meest opvallende fout is dat het Adelsboek suggereert dat de jongste zoon van Adam F.J.A. van 
der Duijn, François Maximiliaan baron van der Duijn (2.4), zijn vader zou zijn opgevolgd als heer 
van Maasdam. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat de heerlijkheid overging op Adams oudste 
zoon Godert A.G. van der Duij n ( 2. 1), na diens overlijden op diens tweede zoon Godart A.G. Ph. van 
der Duijn (3.2), en daarna op de "natuurlijke" zoon van François Maximiliaan, Charles Marinus 
(3.9). 

Ook met betrekking tot namen, data en dergelijke bevat het Adelsboek een aantal onjuistheden. 
Op de pagina's 128-131 vielen mij de volgende dingen op: 
• De vierde voornaam van Adam F.J.A. van der Duijn (1.1) was niet Armand, maar Amand. 

Datzelfde geldt voor zijn gelijknamige kleinzoon (3.1). 
De vrouw van Guillaume (2.2) heette niet Maria Anne, maar Maria Anna de Beijer. 
Godart Alexander Gerard Philip (3.2) wordt in hetAdelsboek ten onrechte aangeduid als Godard 
Anne Gerard Philips. 
De echtgenote van Godart heette niet Frédérique Sophie, maar Sophie Frédérique barones van 
derDuijn. 
Adam F.M. (3.4) werd niet geboren op 25-8-1847, maar op 25-8-1846. Bovendien was zijn derde 
voornaam niet Maximiliaan, maar Maximilien. 

• Maria A.E. (3.6) overleed niet op 9-1-1915, maar op 9-1-1916. Bovendien ontbreekt in hetAdelsboek 
de verm elding d~t haar echtgenoot Johannes Frederik Ca1-rièrc weduwnaar was van Cecile Ma

rie Maitland. 
28. Volgens het genoemde Adelsboek, pagina 121, hebben deze verlening en erkenning plaatsgevonden 

bij koninklijke besluiten van 16 september 1815, respectievelijk 26 februari 1822. 
29. De naam Guillaume was in 1803 kennelijk gegeven onder invloed van de Franse mode. In familie

kring werd hij gewoon Willem genoemd. Dat blijkt onder andere uit het hierna genoemde testa
ment van zijn vader uit 1834. 

30. Nationaal Archief, toegang 2.02.04 (Kabinet des Konings), inv. 2054, k.b. van 12-5-1874, nr.12. 
31. De kinderen van Guillaume hadden dus een streepje voor op hun neven, de zoons van Guillaumes 

oudste broer, bij wie de titel van graaf alleen bij eerstgeboorte werd doorgegeven. Daardoor bleef 
GodardA.G.Ph. van der Duijn (3.2) baron totdat zijn oudere broer in 1897 overleed. 
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32. Het olografische testament werd geschreven op 13-8-1834, op 4-9-1840 gedeponeerd bij notaris J. W. 
van den Bergh, en op 23-12-1848 geopend door de kantonrechter ( Gemeentearchief Den Haag, bnr. 
372, inv. 6654, film pag. 536 e.v.). 

33. De nalatenschap van Adam F.J.A. van der Duijn van Maasdam werd pas op 15-5-1855 bij onder
handse akte verdeeld. De akte is op 27-7-1855 gedeponeerd bij notaris J. W. van den Bergh ( Gemeen
tearchief Den Haag, bnr. 373, inv. 429, akte 7130). 

34. In 1849 gaven de erfgenamen van Adam F.J.A. van der Duijn opdracht om de tiendrechten in een 
aantal gemeenten, waaronder Maasdam, openbaar te verkopen (Gemeentearchief Den Haag, akte 
van notaris J.W. van den Bergh, bnr. 373, inv. 416, akte 4799 van 13-4-1849). Zowel bij de verdeling 
in 1855 als bij de hierna genoemde verdeling in 1867 werd de resterende waarde van de ambachts
heerlijkheid gesteld op 2000 gulden. 

35. De nalatenschap van Godert A.G. van der Duijn van Maasdam werd op 21-9-1867 verdeeld voor 
notaris J.J. de Raadt te Vorden ( Gelders Archief, toegang 0168, inv. 4739, akte 4273). 

36. Ook in zijn huwelijksakte werd Guillaume als Van der Duijn van Maasdam aangeduid. Datzelfde 
geldt voor diverse bevolkingsregisters en voor de meeste van de militaire stamboeken waarin hij 
voorkomt. 

37. Het zou kunnen zijn dat de irritatie van Godart was opgeroepen doorMaria's oudere broer Willem 
(3.5) die in de Haagse adresboeken uit het begin van de jaren tachtig nog steeds werd aangeduid als 
Van der Duijn van Maasdam en daar kennelijk niets aan deed. 

38. RijksarchiefNoord-Brabant, toegang 23 (Arrondissementsrechtbank Breda), inv. 840, vonnis van 4 
mei 1886. Uit juridisch oogpunt zijn de eis en het vonnis uiterst merkwaardig. De gedaagden wa
ren niet bevoegd om hun geboorteakten te rectificeren: dat moest op bevel van de rechtbank wor
den gedaan door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarom had hier naar mijn mening geen 
dagvaardingsprocedure, maar een verzoekschriftprocedure moeten worden gevoerd (net als met 
betrekking tot Mercienne in Thonon gebeurde). Nu de eiser een verkeerde insteek had gekozen, 
had de rechtbank het advies van de Officier van Justitie moeten volgen en de eiser niet-ontvanke
lijk moeten verklaren. 

39. Geboorteregister Breda, akte 115 van 25 februari 1887. Bij de vier oorspronkelijke akten is de rectifi
catie in de kantlijn vermeld. 

40. Rijksarchief Noord-Holland, toegang 452 (Arrondissementsrechtbank Haarlem), inv. 535, vonnis 
van 6 september 1887. 

41. In de geboorteakten van Charles en van zijn moeder (geboren in Den Haag op 24-10-1842) wordt 
hun naam als Bruyer geschreven, terwijl in het Haagse bevolkingsregister en de Haagse adresboe
ken steeds Bruijère of Bruyère staat. Zelf gebruikten 2ij bij voorkeur die laatste naam. 

42. Gemeentearchief Den Haag, akte van notaris W.J. Eikendal, bnr. 373, inv.1363, akte 6653 van 29-7-
1882. 

43. Gemeentearchief Den Haag, akte van notaris J.W. van den Bergh, bnr. 373, inv. 480, akte 17461 van 
16-1-1886. 

44. Nationaal Archief, toegang 3.06.05 (Memories van successie), inv. 3814, film pagina 698 en vol
gende. 

45. De akte werd op 17-4-1896 overgeschreven in het hypotheekkantoor in Dordrecht. Ik vond de akte 
in het kadasterkantoor, dat nu gevestigd is in Rotterdam, onder nummer 493/42. Omdat Charles 
ten tijde van de overeenkomst volgens de toen geldende regels nog minderjarig was, werd die na
mens hem door zijn moeder ondertekend. 

46 . .fiet testament is opgemaakt op 9 ? -1947 voor notari, P.H. van der Steen in Den Haag en wordt ge

citeerd in een transportakte van 21-8-1954 die op 24-8-1954 ter overschrijving is aangeboden op het 
hypotheekkantoor in Dordrecht. Vindplaats: kadasterkantoor Rotterdam, 1067/25. 

47. Volgens het testament beschouwde Charles Marinus zich niet alleen als heer van Maasdam, maar 
ook als heer van Mijnsheerenland van Moerkerken. "Mijnsheerenland van Moerkerken" is de 
oude naam van Mijnsheerenland; kennelijk ontleende Charles die laatste titel aan het bezit van 
visrechten op een deel van de Binnenbedijkte Maas onder de gemeente Westmaas, grenzend aan 
Mijnsheerenland. 

48. Uit de hiervoor genoemde transportakte van 21-8-1954 blijkt dat de aanvaarding van het legaat op 
26-7-1954 is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zuid-Holland. 
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49. Dat gebeurde op 13-5-1955 voor notaris P. H. van der Steen in Den Haag. Een kopie van de akte werd 
mij toegezonden door de gemeente Binnenmaas. 

50. Uit informatie van de gemeente Binnenmaas blijkt dat vanaf omstreeks 1980 tot en met 1998 alle 
oudere Maasdammers jaarlijks een kerstkrans uit het kapitaal van de stichting kregen. In 1999 is 
het geld van de stichting gestort in een sociaal noodfonds van de gemeente Binnenmaas. Sinds 
2001 bestaat er in de financiële administratie van Binnenmaas een bijzondere reserve onder de 
naam Van der Duyn van Maasdamfonds. Daaruit is incidenteel financiële ondersteuning verstrekt 
en worden bepaalde kosten van vrijwilligers betaald. De stichting is niet opgeheven, maar leidt 
een slapend bestaan. Aan de wens van Charles dat het aan de gemeente gelegateerde onroerend 
goed niet zou worden verkocht of vervreemd, lijkt niet volledig uitvoering te zijn gegeven. Een 
deel staat nu op naam van een particulier. 

51. Hierover werd ik geïnformeerd door mr. Egbert Wolleswinkel, secretaris van de Hoge Raad van 
Adel, die mij ook anderszins nuttige adviezen en informatie gaf. 

hantwijzer (17) 
Gailliaert 

Amsterdam, ondertrouw 5-1-1608; Jan duBois van Gend, oud 25 jaren, wonende tot Haerlem, 
geast. met Vincent du Bois zyn vader, hem opleggende van de geboden tot Haerlem betoogh 
in te brengen, en Esther GailliaertAntoniesdr., oudt 27 jaren, wonende in de Warmoesstraet, 
geast. met Antoine Gailliaert, hare vader 

[DTB 413, f. 93] 

Amsterdam, ondertrouw 28-5-1594; An toni Gaeliaert, weduwenaer van Anna la Feb re, woon
ende in de Warmoestraet, met Anna Pelgroms, oudt 32 jaer, van tsHertogenbosch, woonende in 

de Warmoestraet, geast. met haer suster Marreken Willeborts 
[DTB 407, f. 33] 

Antwerpen, 24-3-1611; Jacques Plattyn, woonende in deze stad, gemachtigd door Anthoni 
Gaillaert, wedr. van Annale Febure, door Goyvaert Gaillaert, zoon van voorn. Anthoni Gail
laert ( en zoon van voorn. Anne Ie Febure), door Mertynken Gaillaert (voors. Goyvaerts zuster) 
met Daniel van Hoornbeeck haar man, door Hester Gaillaert ( ook voors. Goyvaert en Martyn
ken zuster) met Jan du Bois haar man, allen mede voor hun onmondige broers en zusters. 
erfgenamen van Marie Ie Febure, religieuse in het klooster van de Clarissen te Brussel, per 
procuratie gepasseerd te Amsterdam op 16-3- j.l., verkocht aan Jan Placket, notaris, de helft 
van een rente op een stede te Wilrijk, die de voors. kinderen 19-1-1610 in deling tussen hen en 
voors. Jan Placket ontvangen hadden. Marie Ie Feb ure had die voor schepenen van Antwerpen 

op 16-2-1579 in deling met Jan Ie Febure cum suis ontvangen. 

12 

[SAA, Schepenregister 494, f.103verso] 
[M.V-K] 
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interviews 
Papier en Digitaal: het Centraal Bureau voor de Genealogie 

Gevolgen van digitalisering 
DOOR TON HOKKEN 

Het gesprek met de heren Bert Lever ( directeur) en Rob van Drie (hoofd publieksdiensten en 
plaatsvervangend directeur sinds 1 november 2005) vindt plaats in een klassieke ambiance, 
met statige portretten, in een modern gebouw te 's-Gravenhage - gedeeld met het Nationaal 
Archief - naast de Koninklijke Bibliotheek en - tot voor kort - het Iconographisch Bureau. 
Een historische oase, al jarenlang omgeven door een woestijn van bouwputten. 

Een rondleiding maakt de ontmoeting tot een drieluik en illustreert het thema. 

Het CBG was al vroeg op het web te vinden, inmiddels bijna tien jaar geleden.' 
Ja, vergeleken met de archieven zeker. Met name enkele wetenschappelijke bibliotheken 

waren ons voorgegaan. In die tijd begonnen instellingen doorgaans met een eenvoudige 
home page. Wij vonden het belangrijk om meteen ook met een inhoud te komen, de catalogus 
van onze collectie. Het Gemeentearchief van Delft was overigens ook al vroeg op internet aan
wezig met de Digitale Stamboom. 

Heeft de site een stimulerende invloed gehad op het aantal bezoekers? 
Dat is lastig meetbaar. In de zelfde tijd verzorgden wij een Teleac-cursus en die heeft er 

zeker ook toe bijgedragen dat het aantal bezoekers in de studiezalen in de eerste jaren daarna 
groeide. In ieder geval werd de site al vanaf het begin druk bezocht. Inmiddels is het aantal di
gitale bezoekjes gegroeid tot circa één miljoen per jaar. Naar de studiezalen komen de laatste 
jaren aanmerkelijk minder mensen, analoog aan de situatie bij de meeste archieven. 

Bert Lever (links) en Rob van Drie, oktober 2005,foto T. Hokken 
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Wat zijn daarvan de oorzaken? 
In ieder geval dat er steeds meer informatie op internet te vinden is, waarvoor nog maar 

enkele jaren terug veel mensen naar ons toe kwamen omdat hier de microfiches van allerlei 
bronnen uit het land zo mooi bij elkaar staan. Ook zijn basisbronnen nu veelal op meerdere 
plekken beschikbaar gekomen. Verder kunnen bezoeken aan ons efficiënt worden voorbereid, 
het speurwerk kan voor een deel op een snelle manier thuis gebeuren. Hier gekomen kunnen 
direct de dossiers, boeken of andere stukken worden opgevraagd en ingezien. Er is in het 
CBG natuurlijk veel te vinden wat niet op internet beschikbaar is. En bedenk voor wat betreft 
de microfiches dat deze foto's van de originele bronnen bevatten, ook van veel buitenlandse 
plaatsen in de grensgebieden. 

De site van het CBG is sinds de start aanzienlijk uitgebreid, wat zijn verdere plannen? 
De jongste loot aan de stam is de creatie van een naamsindex op het Algemeen Politieblad 

van 1852 tot 1946. Een bijzondere bron, die we in de komende jaren geheel willen ontsluiten. 
Ook weer gekoppeld aan de algemene index, zodat een op onze home page ingetikte fami
lienaam direct duidelijk maakt of deze voorkomt in dat bestand. En dat is vaak het geval, we 
krijgen er zeer positieve reacties op! Andere recente uitbreidingen van de catalogus zijn de 
Biografische index - verwijzingen naar personen in biografische naslagwerken - en de inte
gratie van 'Beresteijn' in het bestand. Dit laatste repertorium op publicaties over Nederlandse 
families vullen wij voortdurend digitaal aan. Deze - en andere - projecten kunnen wij mede 
realiseren dank zij de hulp van een groot aantal trouwe vrijwilligers. 

Daarnaast is inmiddels veel beeldmateriaal gescand, wat digitaal beschikbaar is op de stu
diezaal: zoals een heraldische databank, advertenties, het Algemeen Politieblad en knipsels. 
Deze laatste bevatten onder meer de collectie Veenhuijzen, ruim 27.000 portretten. Die zijn 
direct op te roepen op onze website - en vormen tevens onze bijdrage aan het Geheugen 
van Nederland, de grootschalige digitale dwarsdoorsnede van Nederlandse culturele instel
lingen. ' Eind volgend jaar willen wij een belangrijke volgende stap zetten op onze site door 
het mogelijk te maken gedigitaliseerde beelden via internet te bekijken, het openen van een 
'digitale studiezaal'. 

Ook de educatieve kant vinden wij van belang. Er zijn heel wat lesbrieven voor het onder
wijs gedownload en voor de genealoog hebben wij al vanaf het begin af aan de online onder
zoeksgids. De laatste heeft inmiddels een heel andere vorm gekregen. De komende jaren 
zullen wij aan zowel de onderwijs- als de onderzoekskant veel aandacht besteden. De door het 
publiek veel gestelde vragen geven daar al richting aan en daarvoor hebben wij de kennis in 
huis. Het is ook onze bedoeling dat de CBG site toegankelijk gaat worden voor externe zoek
machines. 

Zijn ernogmeer projecten gezamenlijk met andere instellingen? 
Een bijzonder project, dat met steun van de Stichting Het Gebaar gerealiseerd kan worden, 

zal nog enkele jaren gaande zijn.3 Het gaat om het scannen en ontsluiten van circa 200.000 

foto's van archiefmateriaal met betrekking tot personen, tussen circa 1910 en 1940 verzameld 
door de Nederlandse landsarchivaris te Batavia. Verder hebben wij ons aangesloten bij een 
proef van de DIVA, de koepelorganisatie van archiefinstellingen, om een zoekmogelijkheid 
te creëren op persoonsnamen door allerlei archieven heen, TOP.4 Ook maken wij, met de na
burige publieksinstellingen en het Rijksmuseum, deel uit van de stichting ANNO, die actuele 
gebeurtenissen in een historisch kader wil plaatsen voor een breed publiek.5 Wellicht wordt 
dit een voorloper van het Nationale Geschiedenismuseum, waartoe onlangs door de regering 
het voornemen is geuit. 
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Nieuwe mogelijkheden en daarmee ook grote veranderingen. 
Ja, het gezamenlijk microfiches laten maken met archieven van onder meer DTB-registers 

zal op den duur niet meer nodig zijn. Dezelfde bestanden op internet zetten heeft natuurlijk 
geen zin. De veranderingen gaan in een ongelooflijk snel tempo. Dat dwingt tot heroriëntatie 
en bepaling van de zaken waar het CBG uniek in is. Dat bepaalt ook in eerste instantie ons di
gitale aanbod. Vanuit de overheid hebben we de taak toegewezen gekregen om uittreksels uit 
de persoonskaarten en uit het Register van Overledenen te verstrekken. Dat laatste is digitaal, 
de persoonskaarten - zes miljoen - niet. Ze zullen wel gescand moeten worden, alleen al uit 
oogpunt van conservering. 

Is het CBG ook gericht op digitale conservering- behoud van het digitale eifgoed? 
Wij hebben uit nalatenschappen digitale bestanden gekregen. Voor een deel daarvan moe

ten wij op termijn iets bedenken, wellicht in gedcom vorm.6 Niet alleen de drager wordt 
bedreigd door veroudering maar ook de gebruikte programmatuur. Voor wat betreft internet 
sites doen zich analoge problemen voor. Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat de Koninklijke 
Bibliotheek de grote taak op zich heeft genomen om een selectie van websites te gaan conser
veren.7 De 'levende' genealogische en verwante sites hebben wel onze aandacht, in de catalo
gus zijn er ruim 11.000 opgenomen. 

Wanneerverschijnt het eerste Jaarboek in DVD-vorm? 
Daar bestaan geen plannen voor. Ook Genealogie zullen wij in papieren vorm houden, 

hoewel je je kunt voorstellen dat bepaalde actuele zaken digitaal zouden kunnen worden ver
spreid en andere zaken digitaal worden hergebruikt. Bedenk dat na deze periode, waarin zo 
veel aandacht uitgaat naar de digitale media, er ook een tijd kan komen waar het papier weer 
belangrijker wordt. Ook in het genealogisch zoeken - er is immers zo veel dat nog niet gedi
gitaliseerd is - en publiceren. Mensen zullen boeken willen blijven maken, die ook bewaard 
dienen te worden voor het nageslacht. 

Hebben de digitale mogelijkheden invloed gehad op de aantallen 'papieren' publicaties? 
Wat genealogieën betreft niet duidelijk merkbaar-wel lijkt het aantal brontranscripties op 

papier minder te worden. Inmiddels zijn ons al wel familieboeken in digitale vorm aangebo
den. 

Hoe kijkt het CBG aan tegen het advies van de Raad voor Cultuur" waarin wordt gepleit voor betaling 
door de burger van digitale dienstverlening door archieven, zoals voorzien in zoeksystemen? 

Dat is een lastige vraag. Binnen zekere grenzen zou het misschien kunnen, maar je ziet 
om je heen dat archieven - die voor wat betreft hun vaste financiering buiten het advies van 
de Raad voor Cultuur vallen - grote bestanden om niet op het internet zetten. Wij moeten 
er erg voor oppassen dat als we geld vragen we niet de risée worden. Geld vragen zal op be
paalde onderdelen beslist moeten, alleen de instandhoudingskosten van alle apparatuur en 
opgeslagen informatie kost al een vermogen. Daarnaast worden wij door de overheid - en 
voor wat betreft financiering wel mede afhankelijk van het advies van de Raad voor Cultuur 
- geacht een deel van onze inkomsten zelf te verwerven. Zoals wij al van oudsher vergoedin
gen vragen voor bepaalde diensten, waarbij er een prijsverschil is tussen 'Vrienden van het 
CBG' en anderen. 
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Eén en ander zal bij de afnemer de nodige weerstanden oproepen. Ik ben benieuwd wanneer het eerste ar
chief commerciële advertenties gaat zetten op de website, dat is natuurlijk ook een manier om inkomsten te 
genereren. 

Je overweegt natuurlijk allerlei mogelijkheden, maar het lijkt ons toch op zijn minst nogal 
wennen als je prominent het logo van een verzekeraar op je website gaat zetten. 

Wat is het standpunt van het CBG met betrekking tot digitaal fotograferen? 
Bij ons is dat nog onduidelijk, het moet nog worden gereglementeerd. Aan de ene kant 

staan wij er positief tegenover, aan de andere kant zouden we ook niet graag zien dat verza
melingen die wij moeizaam hebben samengebracht door derden buiten ons om ter beschik
king worden gesteld. 

Hoe ziet hetCBG er over vijf jaar uit? 
Vijf jaar is een eeuwigheid! Die vraag is niet op een realistische manier te beantwoorden, 

alleen al de technische veranderingen over zo'n periode zijn onvoorspelbaar. Wij hadden ons 
vijf jaar geleden nooit voor kunnen stellen dat we met bepaalde zaken zo ver zouden zijn als 
nu. Digitalisering die toen onbetaalbaar was, valt nu binnen de mogelijkheden. Het scannen 
van miljoenen boeken, zoals nu onder meer door Google gebeurt, is in zijn impact nog niet 
werkelijk te bevatten. 

Wij merken op verschillende manieren dat de belangstelling voor familiegeschiedenis en 
lokale historie nog steeds groeiend is, ook onder jongeren. En gepensioneerde babyboomers 
zullen daar zeker aan gaan bijdragen. Het is natuurlijk de vraag in welke mate ze dat in geor
ganiseerd verband willen doen. 

Is er samenwerking met andere genealogische of historische verenigingen? 
Nee, daar is geen platform voor. Wel is er van tijd tot tijd overleg. Van de NGV en het Genoot

schap9 maken de voorzitters deel uit van onze Raad van Toezicht, omdat wij graag inbreng 
hebben vanuit die verenigingen. Wat betreft Gens Nostra valt ons op hoe dat blad over een 
lange periode een goudmijn is op het gebied van genealogieën. Dat is eenvoudig af te lezen uit 
de aantallen vermeldingen in het Genealogisch Repertorium - die weer te vinden zijn in onze 
catalogus! 

Noten 
1. www.cbg.nl 
2. www.geheugenvannederland.nl 
3. http://www.gebaar.nl/ 
4. http://top.archiefplein.nl/websitepubliek/ 
5. http://www.anno.nl/ 
6. Een standaard voor gegevensuitwisseling tussen genealogische computerprogramma's, zie bij-

voorbeeld:http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedcom 
7. http://www.kb.nl/nieuws/2006/webarchivering.html 
8. http://www.cultuur.nl/cultuurnota.html?culLcontent3.php?id=89&deel=3 
9. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, geeft onder meer De 

Nederlandsche Leeuw uit. 

Dit is het tweede deel van een voorlopig drieluik over digitalisering in relatie tot genealogie. 
Het eerste deel verscheen in september 2006 en het derde deel volgt volgende maand, 

februari 2007. 
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rubriet wegwys 

Limburg, de moeilijkste provincie? 
Waarom genealogisch onderzoek in Limburg zo sterk afwijkt 

van de rest van Nederland 
DOOR DR. RÉGIS DE LA HAYE 

Inleiding 
"Dat moeilijke Limburg ... ", zo verzuchten stamboomonderzoekers wel eens. En dan be
doelen ze dat de genealoog van boven de grote rivieren die op zoek gaat naar zijn Limburgse 
voorouders, terecht komt in een provincie, waar hij zijn vertrouwde bronnen, zoals gaarders
archieven oflidmatenregisters, niet vindt, maar wel veel andere bronnen, en bovendien stuit 
op een gebied met een oneindig gecompliceerde geschiedenis, met een veelheid aan grenzen, 
waardoor ieder dorp weer anders is. 

De huidige Nederlandse provincie Limburg, die reikt van Eijsden tot Mook, is een staatkun
dige en historische gruwel. Voortbordurend op de grenzen van de Franse departementen Ne
dermaas en Roer, bijgeknipt in 1815-1819, gesplitst in 1839-1843, is de provincie Limburg niet 
meer dan een historische lappendeken, samengesteld uit gebiedjes van verschillend kaliber 
en uiteenlopende status, die van oorsprong geen enkele band met elkaar hadden. Bovendien 
kreeg de provincie van koning Willem I hoogstpersoonlijk een foute naam, want het oude 
hertogdom Limburg lag geheel buiten de grenzen van de huidige provincie. 

Limburg heeft een bijzonder gecompliceerde geschiedenis, die ook voor de genealoog die 
zijn Limburgse voorouders zoekt belangrijke consequenties heeft. Men moet zich altijd ver
gewissen in welke plaats men onderzoek doet, en wat de bijzondere status van die plaats was. 

Bovendien zal de onderzoeker uit Noord-Nederland veel van de bronnen die hij boven de 
grote rivieren vindt, in Limburg niet aantreffen: de "Hollander" die in Limburg onderzoek 
doet, mist zijn gaardersarchieven, zijn lidmatenregisters, zijn weeskamerarchieven en zijn 
polderarchieven. Pas sinds de inlijving bij Nederland heeft men in Limburg dezelfde bronnen 
als in de rest van het land. Omgekeerd is er in Limburg prachtig genealogisch bronmateriaal, 
dat "boven de grote rivieren" onbekend is: de Burgerlijke Stand reeds vanaf 1796, kerkelijke 
huwelijksdispensaties, bidprentjes, en hoe verder men naar het zuiden trekt steeds oudere en 
steeds rijkere archieven. Heel wat Zuid-Limburgse stamboomonderzoekers halen de Middel
eeuwen, dank zij archieven van schepenbanken, kastelen, kloosters ofleenhoven. Maar er zijn 
ook gedegen moeilijkheden. 

Omdat Limburg vóór 1815 niet bestond, is er geen enkele uniformiteit. Notariële archieven, 
bijvoorbeeld, zijn in Zuid-Limburg zeer rijke bronnen, maar in Noord-Limburg in bedui
dend mindere mate. Niet alleen tussen Zuid- en Noord- en Midden-Limburg zijn er levens
grote verschillen, tussen elk dorp onderling kan de situatie danig verschillen. 

Gemakkelijk is het onderzoek in Limburg zeker niet. Het kent veel haken en ogen. Zo zal 
men moeten beschikken, naar gelang de regio van onderzoek, over een degelijke talenken
nis, en eventueel zelfs Duits of Frans oud schrift onder de knie moeten hebben. Enig Latijn is 
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nooit te versmaden: de kerkregisters in Limburg zijn bijna alle in het Latijn gesteld. Ook dit 
is een groot verschil met Noord-Nederland, waar het Latijn lang niet zo massaal wordt toege
past. Men moet in Limburg ook altijd over de (huidige) grenzen heenkijken. Onze voorouders 
hebben zich nooit laten weerhouden door staatsgrenzen, maar ook niet door taalgrenzen, 
met alle gevolgen van dien, zoals onherkenbare verbasteringen en naamsvertalingen. Voor de 
genealoog houdt dit in, dat hij regelmatig onderzoek buiten Limburg zal moeten verrichten. 

Historische lappendeken 
Wanneer men in een historische atlas een kaart van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
opslaat, dan herkent men in het kaartbeeld duidelijk het gebied dat nu Nederland heet, be
halve de zuid-oostelijke hoek. Praktisch niets doet hier de omtrek van de huidige provincie 
Limburg vermoeden. Nadat Limburg in 1830 met vlag en wimpel was overgegaan naar België, 
werden de grenzen van de huidige (Nederlandse) provincie Limburg pas definitief vastge
steld in 1843, toen de Nederlands-Belgische commissie de laatste details geregeld had met be
trekking tot de bepalingen van het Verdrag van Londen van 1839, die de toenmalige provincie 
Limburg in tweeën knipte, één helft voor België, een helft voor Nederland. 

Geen enkele provincie in Nederland is ooit zo'n gecompliceerde lappendeken geweest. 
Bovendien heeft het gebied nog enkele verdelingen ondergaan. Het toenmalige Limburg 
was zo versnipperd dat wie van het ene dorp naar het andere ging, naar het buitenland ging. 
Een zeer groot gedeelte van de huidige provincie Limburg behoorde tot het Over kwartier van 
Gelder, één van de vier kwartieren van het hertogdom Gelre. In 1713 werd het verdeeld tussen 
Oostenrijk, de Staten Generaal, Pruisen en Gulik. Op de linkeroever van de Maas lagen, om
geven door Gelders en Luiks grondgebied, het graafschap Horn, in personele unie verenigd 
met het prinsbisdom Luik, en het vorstendom Thorn. In de huidige provincie Limburg lagen 
ook enige fragmenten van de hertogdommen Kleef en Gulik. Het huidige Zuid-Limburg be
hoorde voor het grootste gedeelte tot drie van de vier "Landen van Overmaas": het hertogdom 
Limburg, het graafschap Dalhem, het land van 's-Hertogenrade en het land van Valkenburg. 
Geleidelijk kwamen deze gebieden onder de hertog van Brabant, en werden ze "Landen van 
Overmaas" genoemd, omdat ze gezien vanuit Brabant aan de overkant van de Maas lagen. In 
1661 werden ze verdeeld tussen Spanje en de Republiek. Verspreid tussen deze gebieden lagen 
nog enige gebiedjes behorend tot het prins-bisdom Luik, en een aantal rijksonmiddellijke 
heerlijkheden, die als mini-staatjes van het Duitse Rijk hun onafhankelijkheid tot aan de 
Franse revolutie hebben kunnen handhaven, dan wel in de loop der eeuwen hebben verloren. 
Maastricht vormde een staatkundig probleem op zich. Het grondgebied van de stad behoorde 
gedeeltelijk tot de Luikse schepenbank Sint-Pieter, gedeeltelijk tot de Brabantse Vroenhof, en 
gedeeltelijk tot Twee bergen, één van de elf banken van Sint-Servaas; het grootste gedeelte van 
de stad was echter tweeherig, als condominium van de hertog van Brabant en de prins-bis
schop van Luik. In Maastricht kon men al door het oversteken van de straat in het buitenland 
terecht komen. De inwoners waren "Brabanders" of"Luikenaren", naar gelang hun geboorte 
uit een Brabantse of Luikse moeder (de zogenaamde nativiteit) of, wanneer zij niet geboortig 
waren van Maastricht, hun herkomst uit het prins-bisdom of uit een ander gebied: in dit laat
ste geval werden zij als Brabanders beschouwd. 

Deze staatkundige lappendeken werd opgeruimd toen de Fransen in 1794 heel het huidige 
Limburg veroverden, dat zodoende tot 1815 bij Frankrijk behoorde. 

Historische tweedeling 
Die feitelijke historische tweedeling van Limburg, enerzijds Zuid-Limburg, onder Sittard? 
Sittard zelf als oud Guliks gebied valt buiten elke indeling?, en anderzijds Midden-en Noord-
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"LIMBURG" 
1785 -1794 

prinsdom Luik 
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Sterk vereenvoudigde kaart van de staatkundige indeling van het Maasdal tussen 1785 (Vrede van 
Fontainebleau) en 1794 (verovering door de Franse Republiek), waarover heen getekend, in dikke lijnen, de 
huidige Nederlandse provincie Limburg. De grotere souvereiniteitsgebieden zijn op deze tekening samen

gevoegd; de werkelijke situatie was nog vele malen gecompliceerder dan hier is weergegeven ... 
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Limburg, dus in grote lijnen het Overkwartier van Gelder speelt de genealoog danig parten, 
bijvoorbeeld bij een probleem als het gebruik van vaste achternamen. Men kan stellen dat in 
Zuid-Limburg circa 1600 de grote meerderheid van de bevolking een vaste achternaam droeg, 
dat wil zeggen een geslachtsnaam die ongewijzigd van vader op zoon overging. Patronymica 
werden wel eens gebruikt, maar alleen maar in het spraakgebruik. Men beschouwde de fami
lienaam als vast en erfelijk. In Midden- en Noord-Limburg daarentegen was de ontwikkeling 
van patronymica tot vaste familienamen in de 18< eeuw vaak nog niet afgesloten. Bovendien 
bleek daar ook de boerderij naam regelmatig sterker te zijn dan de eigenlijke familienaam van 
de boer, vooral wanneer deze "ingetrouwd" was. In Noord-Limburg vond de definitieve over
gang van patroniem naar vaste achternaam veelal pas op het einde van de achttiende eeuw 
plaats, bij de invoering van de Burgerlijke Stand door de toenmalige Franse overheid. 

In taalgrensgebieden moet men altijd bedacht zijn op vertalingen van familienamen. Een 
bekend voorbeeld is de familie Mertens, afkomstig uit het gehucht Ter Velde onder Aubel, net 
op de taalgrens, die vanaf het begin van de zeventiende eeuw bekend is onder de latinisatie A 
Campo, onder de Nederlandstalige vorm Van de Velde en de Franstalige variant Deschamps. 
Eigenaardig genoeg heeft zich in Nederlands- en in Duitstalig gebied de Latijnse vorm A 
Campo opgedrongen. Vertalingen van familienamen komen voor tot in de beginperiode van 
de Burgerlijke Stand. Wie hier niet op bedacht is, kan heel lang zoeken. 

Familienamen kunnen ook gewijzigd worden door dialect-grenzen. Een bekend voorbeeld 
is de Benrather Linie, die gedeeltelijk door Zuid-Limburg loopt, waarop enige kenmerkende 
klankverschuivingen plaatsvinden. Zo zal de heer Coenen, uit Meerssen, ingevolge zijn ver
huizing naar Kerkrade, plots Caenen gaan heten. Door Umlaut-vorming kan Coenen ook 
Keune worden. En Colen wordt Kaelen of Keulen. Wie hier niet op bedacht is, kan ook lang 
zoeken. 

Tenslotte, niet alleen familienamen, ook plaatsnamen worden vertaald. Men moet we
ten dat Visé in het Nederlands Wezeth heet, dat Saint-Jean-Sart Sint-Jansrade heet, en dat 
Vucht kan staan voor Waldfeucht, of voor Vucht bij (Belgisch) Eisden, niet te verwarren met 
(Nederlands) Eijsden. Dus niet alleen in taalgrensgebieden is het oppassen geblazen, ook in 
Midden-Limburg, want wie niet weet dat Insula Sancti Stephani de pastoorsvertaling is van Ste
vensweert, kan eveneens lang zoeken. 

Een ander wezenlijk verschil tussen Zuid- en Noord-Limburg is de voornaamgeving. Vroe
ger geschiedde vernoeming van kinderen altijd volgens vaste stramienen. Deze systemen ver
toonden echter grote verschillen naar gelang de Limburgse regio waar de onderzochte familie 
gevestigd is. In Zuid-Limburg krijgt de oudste zoon in de regel de naam van zijn grootvader 
van vaderszijde, de oudste dochter de naam van haar grootmoeder van moederszijde. De twee
de zoon krijgt de voornaam van zijn grootvader van moederszijde, de tweede dochter van de 
grootmoeder van vaderszijde. Daarna worden de kinderen vernoemd naar hun overgrootou
ders, zeker als dezen nog in leven zijn, of naar broers en zussen van de ouders, dus hun ooms 
en tantes. Doorgaans kunnen de voornamen die aan de kinderen gegeven worden, beschouwd 
worden als harde bewijzen van afstamming. Momenteel wordt in Midden- en Noord-Lim
burg onderzoek gedaan naar naamgeving, waaruit blijkt dat de vernoemingsregels anders 
zijn dan in Zuid-Limburg. In grote delen van Noord-Limburg worden de kinderen vernoemd 
naar een overleden ouder, grootouder, overgrootouder, oom of tante, maar nooit naar een nog 
levende persoon. Vernoeming geschiedt dan in de volgorde: overleden ouder, overleden part
ner van een ouder (bij een postuum kind), overleden broer of zus, overleden grootouder, over
leden overgrootouder. Na 1850 raakte echter ook in Noord-Limburg het hierboven geschetste 
traditionele vernoemingspatroon, zoals bekend in Zuid-Limburg, in zwang. 
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Limburgse eigenheden 
Doordat het grondgebied van de huidige provincie Limburg al in 1795 is ingelijfd bij Frank
rijk, begint hier de moderne overheidsadministratie ook veel eerder van in de rest van Neder
land. Op 4 juli 1796 werd in Margraten de eerste akte van de Burgerlijke Stand in Nederland 
opgemaakt, in de rest van Nederland gebeurde dat pas in 1811. In datzelfde jaar vond overigens 
ook de eerste echtscheiding van Nederland plaats. Dank zij de Franse ambtenarij heeft Lim
burg ook de eerste volkstelling, opgemaakt in 1796. Met al dergelijke bronnen uit de Franse 
tijd heeft genealogisch Limburg een duidelijke voorsprong op de rest van Nederland. 

En toch ook weer een nadeel, want Limburg heeft dus ook de revolutionaire kalender ge
kend. Dat betekent dat de onderzoeker in de Franse tijd alle data moet omrekenen. En vloei
end Frans moeten kunnen lezen ... 

Van de andere kant heeft Limburg al ruim vóór de Franse tijd bronnen waar genealogen hun 
hart aan kunnen ophalen. Zo is daar bijvoorbeeld het "Echtreglement" van 1656, waarbij 
bepaald werd dat eenieder (dus ook de katholieken) wettelijk moest trouwen, ofwel ten 
overstaan van de hervormde predikant, ofwel ten overstaan van de plaatselijke schepenbank. 
In het Limburgse trouwde men niet ten overstaan van de schepenbank, maar wél voor de 
dominee. In de gebieden waar het "Echtreglement" werd toegepast, vormen de trouwboe-
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Een schema van bloedverwantschap, bij het bisdom Roermond 
ingediend door de pastoors van Lottum en Grubbenvorst op 20 

juni 1777, met de verwantschap tussen de voorouders van een 
aanstaand huwelijkspaar. 
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ken van de dominee een belangrijke 
bron, omdat ze altijd uitvoeriger zijn 
dan de inschrijvingen van de pastoor. 
De predikant vermeldde de plaats van 
herkomst, en soms ook de ouders van 
de trouwlustigen. Hij was immers een 
"Hollander", en kende de inwoners 
niet. De pastoor hoefde het voor zijn 
eigen administratie niet te vermelden: 
het was niet verplicht, en hij kende im
mers toch iedereen. 

Een schitterende genealogische 
bron is het bestand huwelijksdispen
saties van het eerste bisdom Roermond 
(1559-1801), brieven met aanvragen 
van dispensaties in huwelijksbeletse
len, ingediend bij het bisdom door de 
pastoors van de trouwlustige koppels 
wanneer er bloedverwantschap in het 
spel was. Vaak werd bij die aanvraag 
een korte stamreeks gevoegd (zie af
beelding). 

Archieven van schepenbanken zijn 
voor genealogische onderzoek vooral 
van belang vanwege de series gichtre
gisters (registers van overdracht van 
onroerend goed) en de civiele proces
sen. Alle overdrachten van onroerend 
goed moesten door de schepenbank 
worden opgetekend. Een akte van 
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overdracht kon door de schepenen zelf worden opgemaakt, maar ook door een notaris: in 
dat geval moest de notariële akte door de schepenen in de gichtregisters worden ingeschre
ven, "gerealiseerd". In de gichten vindt men natuurlijk veel over familierelaties (deling van 
goederen, naasting, erfenissen). Door onderzoek in schepenbankarchieven kan men soms ver 
terugkomen, zelfs tot in de 14e of de 15' eeuw. 

Kenmerkend voor Limburg is ook de grote hoeveelheid kloosterarchieven. In tegenstel
ling tot het noordelijk deel van Nederland, waar veel kloosters tijdens de Opstand zijn "her
vormd", zijn ze in Limburg blijven bestaan tot aan de Franse Tijd, toen ze in 1796 werden 
opgeheven. Kloosterarchieven kunnen interessant zijn voor genealogisch onderzoek, niet 
zozeer wanneer er een familielid is ingetreden, maar vooral wanneer blijkt dat voorouders 
zakelijke relaties met het klooster onderhielden, bijvoorbeeld als pachters, of wanneer ze een 
jaarlijkse cijns moesten betalen. 

Een andere bijzonderheid voor Limburg, vooral in het zuiden, is dat er op kerkhoven nog 
honderden 17'- en 18'-eeuwse grafkruisen staan, en in veel kerk nog oude grafzerken liggen. 
Sommige kruisen en zerken zijn voorzien van het familiewapen. 

Ook op het gebied van de familieheraldiek is er een groot verschil met Noord-Nederland. 
Limburg behoort, met de Zuidelijke Nederlanden en bijvoorbeeld Zwitserland, tot het mid
den-Europese gebied waar de familie-heraldiek altijd vrij is geweest en zich altijd vrij heeft 
kunnen ontplooien. Men is er altijd vrij geweest een familiewapen te kiezen of te ontwerpen, 
en ook te voeren. De kans dat men in Limburg uitkomt op een familie met een wapen is dus 
veel groter dan in de rest van Nederland. 

De appel en de boom 
De genealogische ervaring in Limburg wijst uit dat de appel niet ver van de boom valt. De 
landbouwgronden zijn rijk (zeker in Zuid-Limburg), het leven is prettig, de sfeer in de dorpen 
is goed, het landschap is mooi, en dat betekent dat mensen pas uit hun woonplaats gaan weg
trekken wanneer het echt niet anders kan. De Limburger is honkvast, en sommige families 
wonen al eeuwen, soms al voor zover het na te gaan is sinds de late Middeleeuwen in dezelfde 
plaats. Maar enkele bevolkingsgroepen willen wel eens gaan trekken. 

De Teuten zijn trekarbeiders, voornamelijk uit Midden-Limburg en de Kempen, die ver 
Duitsland en Polen introkken, om daar het beroep van ketellapper of koperslager uit te oefe
nen. Sommigen zijn er blijven wonen, en hebben er nageslacht, anderen kwamen ieder jaar 
naar huis terug. 

Schaapherders op de karige gronden van Midden-Limburg trokken naar Vlaanderen. De 
Belgische oud-minister Tindemans stamt af van een schaap herdersfamilie uit Weert. 

Vanuit Midden-Limburg trok men ook naar Holland, met name naar de omgeving van 
Haarlem, waar blekers werden gezocht. De schrijver Godfried Bomans heeft veel van deze 
blekers in zijn kwartieren. 1 

Een van de meest mobiele beroepen was het beroep van Maasschipper. Met name in de 16e 
en de 17' eeuw bestond een zeer drukke vaart op de Maas. De Maasvaart bood de enige ver
voersmogelijkheid voor grote gewichten en volumes, die over de landwegen, gezien de toen
malige toestand van het weggennet, niet te vervoeren waren. Maasschippers vindt men terug 
in alle plaatsen langs de Maas. De genealogische onderzoeker zal in al die plaatsen dopen, 
huwelijken en overlijdens, maar ook processen van Maasschippers, kunnen ontdekken. Raakt 
men een Maasschipper kwijt in Eijsden, dan heeft men een goede kans hem weer terug te vin
den in Dordrecht. Of in Nijmegen ... De takken in Dordrecht werden protestants, de takken in 
Maastricht en Eijsden bleven katholiek. 

Tenslotte hebben we de militairen. In grote vestingsteden als Maastricht of Venlo, maar ook 
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in kleinere militaire nederzettingen zoals Stevensweert of Navagne (Elvenschans), en verder 
in de dorpen in de directe omgeving, vestigden zich veel militairen, soms blijvend, soms 
niet. Militairen vormen misschien wel de grootste genealogische probleemgroep. Soldaten 
waren indertijd afkomstig uit de laagste bevolkingsgroepen: wie echt niet anders kon, werd 
maar soldaat. Het waren vaak allochtonen (Walen, Zwitsers, Schotten), altijd zeer mobiel, en 
ze laten in de gebruikelijke overheidsadministratie weinig sporen na. In de doopregisters 
overigens wél, in de vorm van onwettige kindertjes. Naar gelang de politieke omstandighe
den en/of het persoonlijk fortuin van de broodheer van een regiment, trok men van de ene 
vesting naar de andere. Soldaten zijn bij genealogisch onderzoek dan ook altijd de grootste 
probleemgroep. 

Voor verdere oriëntatie op genealogisch onderzoek in Limburg ben ik zo vrij te verwijzen 
naar mijn boek:' Limburgse voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg, Maas
tricht 2005, waarvan de eerste druk in 1987 de eerste provinciale genealogische handleiding 
in Nederland was, omdat zich toen al de behoefte deed gevoelen aan een gids voor de speci
fieke moeilijkheden bij genealogisch onderzoek in Limburg. 

Er zijn in Limburg ook twee genealogische verenigingen werkzaam, die beide een tijd
schrift uitgeven: de Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Ge
nootschap, met het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, en de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. 

Onlangs zijn het Rijksarchief in Limburg en het Gemeentearchief Maastricht gefuseerd 
tot een nieuwe instelling die voorlopig de naam Regionaal Historisch Centrum Limburg 
draagt. Een nieuwe website is momenteel in opbouw, maar www.rhcl.nl werkt al. 

Noten 
1. Zie: R.F. Vulsma, 'Kwartierstaat van Godfried Jan Arnold Bomans', in: Gens Nostra 33 (1978), 

pag.96-97. 
2. Zie: Boekrecensies, in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 343 

(derde druk, 288 pagina's, ISBN 90-5291-079-0). 

~z b te uit het (10) 
verenigingscentrum 

Bidprentje van Petronella Cornelissen-Creemers (1764-1826) 
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Het portret van ... 1 

[Willem N ugteren en 
Cornelia van 't Zelfde] 

DOOR BAS NUGTEREN 

WillemNugteren, geb. Hendrik Ido Ambacht 26-3-1797, boer, over 1. ald. 14-9-1869, zn. van Basti
aan Nugteren en Marije Janse Plaisier, tr. Hendrik Ido Ambacht 17-4-1818 Cornelia van ' t Zelfde, 
geb. Hendrik Ido Ambacht 15-4-1798, over 1. ald. 12-9-1884, dr. van Leendert Damimiszn. van 't 
Zelfde enJannetje van der Velden. 

De familie Nugteren is een boerengeslacht van het Zuid-Hollandse eiland IJsselmonde, be
kend vanaf midden 16' eeuw.' In de 18' en 19' eeuw woonde de familie vooral in Hendrik Ido 
Ambacht en Ridderkerk. 
Uit dit huwelijk van Willem en zijn vrouw zijn te Hendrik Ido Ambacht drie kinderen gebo
ren. 
De foto's van een onbekende fotograaf dateren van april 1868 te Dordrecht. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. Voor de oudere generaties zie: K.J. Slijkerman, 'Het Geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, 

Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord', in: Geslachten van het 
eiland IJsselmonde deels, Rotterdam 1991, pag.17-114, met index. 
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Het portret van ... 1 

[Pieter N ugteren en 
Maaike van 't Zelfde] 

DOOR BAS NUGTEREN 

Pieter Nugteren, geb. Hendrik Ido Ambacht 21-6-1801, boer, overl. Ridderkerk 1-6-1885, zn. van 
Bastiaan Nugteren en Marije Janse Plaisier, tr. Ridderkerk 28-10-1820 Maaike van 't Zelfde, geb. 
Hendrik Ido Ambacht 14-3-1800, overl. Ridderkerk 9-8-1875, dr. van Leendert Damimiszn. 
van 't Zelfde enJannetje van der Velden. 

De familie Nugteren is een boerengeslacht van het Zuid-Hollandse eiland IJsselmonde, be
kend vanaf midden 16< eeuw.' In de 18< en 19< eeuw woonde de familie vooral in Hendrik Ido 
Ambacht en Ridderkerk. 
Uit dit huwelijk van Pieter en zijn vrouw zijn te Ridderkerk elf kinderen geboren. 
De foto's van een onbekende fotograaf dateren van april 1868 te Dordrecht. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. Voor de oudere generaties zie: K.J. Slijkerman, 'Het GeslachtNuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, 

Groote Linde, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord', in: Geslachten van het 
eilandI]sselmonde deels, Rotterdam 1991, pag. 17-114, met index. 
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Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens N os tra over 2006 

Gens Nostra telt in 2006 - zonder register- 776 (2005: 768) pagina's. Hoogtepunt vormden in 
april/mei het jubileumnummer met de thema's Naam en Roerend-on(t)roerend en in juli/au
gustus het themanummer over joden. Gens Nostra verschijnt in een oplage van circa 10.000. 

De samenstelling van de redactie is: L.F. van der Linden (hoofdredacteur) (LvdL), mevrouw 
drs. J. Bos-Bliek (ABB ), B. van Dooren (BvD ), drs. C. de Graaf ( CdG), A.P. Hoeks tra (AH), T. Hok
ken (TH) en mevrouw M. Vulsma-Kappers (M. V-K). 

De hoofdredacteur is het diensthoofd, het aanspreekpunt voor de lezers en vertegenwoor
diger van Gens Nostra naar het hoofdbestuur en "naar buiten toe". De eindredacteur draagt 
zorg voor de techniek van Gens Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt de layout) en 
onderhoudt de contacten met de drukker en zetter. In 2006 heeft de hoofdredacteur de taak 
van eindredacteur waargenomen. 

Naast de normale redactionele werkzaamheden verzorgt mevrouw Bos-Bliek de Vragenru
briek inclusief de onderdelen 'Gezocht: naamgenoten en/of .. .' en 'Alleen voor emigranten 
.. .'. Samen met De Graaf neemt zij de boekbesprekingen op zich. Hokken verzorgt de inter
views, Hoeks tra verzorgt een deel van de correspondentie met de auteurs en Van Dooren zorgt 
voor een deel van het register. Verder verzorgt mevrouw Vulsma-Kappers de rubrieken Perio
dieken en Archiefnieuws en de controle van het jaarlijkse register. 

Onmisbare hulp verlenen ook trouwe medewerkers, als ing. C.Q,C.M. Walschots te Rijs
wijk (ZH), heraldisch tekenaar, P. M. op den Brouw te Potomac (MD, USA), bij het samenstel
len van het register, mevrouw W.H. van der Horst-Harkema te Vianen, voor het onderdeel 
Aanwinsten in de rubriek Boeken, A.J. Stasse te Utrecht, voor een deel van de voorbereiding 
van het jubileumnummer, mevrouw C.L.M. Greveling-Koenen te Amersfoort, voor het be
heer van het adressenbestand en R. F. Vulsma te Amsterdam, contactpersoon voor de rubriek 
'van de afdelingen'. De hoofdredacteur is bovendien ondersteund door verschillende andere 
medewerkers van de NGV. 

Het register over 2005 is in december 2006 verschenen. Doel blijft om het register zo spoe
dig mogelijk in het erop volgende jaar beschikbaar te hebben. 

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de firma's 
Perfect Service te Schoonhoven (voor het zetwerk), Krips te Meppel (voor het drukken en vou
wen) en Presikhaaf te Arnhem (voor het snijden, nieten en verzenden). In 2006 zijn de finan
ciën voor Gens Nostra binnen de begroting gebleven. 

Gens Nostra streeft binnen de genealogie naar een zo groot mogelijke diversiteit aan bij
dragen, in soort, in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht voor genealogieën, 
lcwartierstaten, biografieën, bijdragen over bronnen, naaml<:u.nde of heraldielc zijn in 2006: 

28 (in 2005: 32) vragen, in de rubriek Wegwijs 24 bijdragen over onderzoeksmogelijkheden 
en discussieonderwerpen geplaatst (waarvan tien 'archiefnieuws'), is de rubriek 'Het portret 
van' 34 keer verschenen, zijn in de rubriek Boeken in totaal 87 (in 2005: 84) recensies vermeld 
en omvat de rubriek Periodieken evenals in 2005 een vijfde deel van Gens Nostra. De korte be
schrijvingen van talloze periodieken in Gens Nostra geeft de lezer inzicht in wat waar nieuw 
is verschenen. 

De redactie van Gens Nostra streeft naar kwaliteit. De presentatie en leesbaarheid van Gens 
Nostra blijven punt van aandacht. Na de introductie van de nieuwe lay-out sinds 2004 en de 
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nieuwe rubriek 'Het portret van' is in 2005 gestart met de Hantwijzer Antwerpen om een 
hand vat voor onderzoek (voor 1600) in Antwerpen te bieden. 

Sinds 2006 zijn nieuw: 
• de rubriek 'Uit het verenigingscentrum' (in 2006: 9x verschenen), om aandacht te schenken 

aan bijzondere onderdelen in de collecties van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
in het Verenigingscentrum te Weesp; 

• de rubriek 'Interviews' (in 2006: 1x), om visies, ontwikkelingen en meningen de ruimte te 
geven; 

• de rubriek 'Signalering' (in 2006: 2x), om af en toe in de vorm van bladvullingen aandacht 
te schenken aan genealogisch materiaal dat niet past in één van de andere rubrieken. 
De redactie staat open voor ideeën. Het drukken in kleur is kostbaar en full-color vergt 

meer financiële ruimte dan thans beschikbaar. 

Inzendingen dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en worden zoveel mogelijk 
chronologisch naar binnenkomst opgenomen. De gemiddelde wachttijd tussen indiening 
en plaatsing van bijdragen is in het verslagjaar stabiel gebleven, maar zijn voor sommige 
auteurs (te) lang. Toch zou dit niemand mogen ontmoedigen een artikel voor Gens Nostra in 
te zenden. Immers met het publiceren van uw artikel in Gens Nostra, wordt het resultaat van 
uw onderzoek voor andere belangstellenden ontsloten en blijft dit op vele plaatsen voor lang 
bewaard. De redactie nodigt auteurs graag uit om een manuscript in te zenden. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens N os tra 

Bij de kwartierstaat van Tante Leen 
DOOR R. F. VULSMA 

Tante Leen was sinds de jaren vijftig van de voorbije eeuw een van de vertolkers van het Am
sterdamse lied, van het Jordaan-genre. Vermoedelijk zal dit niet het genre zijn, waar het me
rendeel van de lezers van Gens Nostra een bovenmodale affiniteit mee heeft, maar wel de mu
ziek die - mede door de regelmatige en aanhoudende aandacht van de media - sinds 1955 zo 
dikwijls door het Nederlandse luchtruim klonk, dat de naam van Tante Leen, die in genoemd 
jaar een tweede prijs bij een talentenjacht behaalde, voor velen nog iets bekends zal hebben. 
Met haar 'Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen' heeft ze mogelijk een deel van onze na
tionale populatie voorgoed van de Amsterdamse buurt, de Jordaan, vervreemd. Bij anderen 
zal het lied het hart hebben geraakt en zal het nog lang in de oren blijven klinken. 

Maar dit tijdschrift gaat niet over n~uz.iek, n~aar over genealogie en de kwartierstaat van 

Tante Leen (Helena Polder) staat dit keer op het programma. 
Aan vaderskant verdwijnt het voorgeslacht in de hogere generaties geheel uit Amsterdam; 

aan moederskant raakt het Amsterdamse karakter in de hier weergegeven voorouders groten
deels nog niet verloren, een Amelandse uitzondering even daargelaten. 

In 1818 wordt Katharina Dielemans (nummer 11) te Breda geboren als dochter van de onge
huwde Jacoba Dielemans. De geboorteakte vertelt ons niets over Jacoba dan dat zij in Breda 
woonachtig is. Hoewel niet onomstotelijk bewezen, acht ik de in de kwartierstaat opgevoerde 
Jacoba (nummer 23) op goede gronden als de echte (in juridische zin helaas 'onechte'!) moeder 
van Katharina. 
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16 17 

HENDRIK ANNA WILHEL-
POLDER MINA VAN 

HAASTEREN 

zn. van Johannes dr. van Hermanus 
Polder en van Haas teren en 
Cornelia Elisabeth Arendse 

Vlamersveldt 

knoopmaker 

ged. 's-Gravenhage ged. 's-Gravenhage 
30-8-1778 23-10-1782 

overl. Amsterdam overl. Amsterdam 

3-10-1843 28-11-1859 

otr./ tr. 's-Gravenhage 11/ 25-10-1801 

HENDRIK POLDER 

knoopmaker, opperman 

geb./ged. 's-Gravenhage 
6-12-1803 

over 1. Amsterdam 15-1-1845 

18 

PIETER VAN 
VELDHOVEN 

zn. van Paulus 
(van) Velthoven en 
Gijsberta van Dijk 

letterzetter 

ged. Utrecht 
1-1-1772 

overl. Utrecht 
24-3-1850 

19 

JOHANNA 
ALETTA 

KRONENBURG, 

dr. van Arnoldus 
Kronen burg en 
Gijsberta Quint 

ged. Utrecht 
19-2-1770 

overl. Utrecht 

5-9-1832 

er. Utrecht 19-6-1792 

zo Z1 

JOANNES ANNA 
WILLEMSEN VAN DEN BERG 

zn. van Gerrit dr. van Jan van 
Willemsenen den Bergen 

Dorothea Catharina Ierman 
Ingenhorst 

ged. Millingen ged. Vreeland 
11-5-1785 30-3-1784 

overl. Amsterdam over 1. Amsterdam 
29-11-1845 10-9-1817 

otr./tr. Amsterdam 17-7/9-8-1807 

zz 

JACOBA 
DIELEMANS 

23 

dr. van Nicolaas 
Dielemans en 

Adriana Hij mans 

werkster, 
arbeidster 

geb.Breda 
27-7-1790 

overl. Breda 

4-5-1854 

OHANNA CORNELIA VAN GERARDUS WILLEMSEN KATHARINA DIELEMANS 
VELDHOVEN 

smid 

ged. Utrecht 29-5-1811 ged. Amsterdam 5-1-1808 geb. Breda 18-7-1818 
over 1. Amsterdam 31-7-1898 over 1. Amsterdam 28-12-1853 over 1. Amsterdam 2-11-1901 

tr. Utrecht 4-3-1835 tr. Breda 10-10-1839 

HENDRIK ANTONIUS POLDER ELIZABET WILLEMSEN 

winkelier, sjouwerman, werkman 

geb. Amsterdam 6-4-1839 geb. Amsterdam 8-6-1842 
over 1. Amsterdam 21-6-1914 over 1. Amsterdam 23-2-1928 

28 

tr. Amsterdam 29-8-1866 

GERARDUS CORNELIS POLDER 

bakker 

geb. Amsterdam 28-9-1874 
over 1. Amsterdam 2-12-1919 

tr. Amsterdam 

HELENA 

caféhoudster, 

geb. Amsterdam 28-1-1912, 
tr. Amsterdam 2-11-1932 Andries Kok 
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24 25 26 27 28 29 

HENDRIK WIMPIE PETRUS ANNA CORNELIS JELTJE 0ANTJE) 
CORNELISSE BURGGRAAF EMONS ELISABETH KAT DOUWES 

JANSEN 

zn. van Cornelis dr. van Jan zn. van Arnoldus dr.vanWillem zn. van Cornelis dr. van Douwe 
Cornelisse en Burggraaf en Emonsen Jansen en Cornelisse Kat en Thunnisen 
Johanna de la Annaatje Bant Elisabeth Elisabeth Wille N.N. Neeltje Wijbrans 

Chambre Groenenberg 

koornverschieter ventster sjouwerman sjouwer 

geb./ged. Amster- geb./ged. Amster- ged. Amsterdam ged. Amsterdam geb. Ameland ged. Ameland 
dam 4/5-5-1799, dam 12/ 26-6-1801, 19-3-1800 25-11-1797 ca.1775 18-4-1772 

overl. Amsterdam over 1. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam over 1. Amsterdam 
15-11-1846 29-5-1886 25-11-1874 12-2-1847 8-2-1849 12-2-1838 

tr. Amsterdam 24-7-1822 tr. Amsterdam 13-11-1833 otr./ tr. Amsterdam 14-12-1798/6-1-1799 

'2 '3 •• 
BERNARDUS CORNELISS ANNAJACOBAEMONS CORNELISKAT 

viskopersknecht, venter viskoper, sjouwer 

geb. Amsterdam 19-1-1836 geb. Amsterdam 17-1-1836 geb. Amsterdam 16-11-1814 
over!. Amsterdam 27-9-1907 over!. Amsterdam 12-11-1899 over!. Amsterdam 31-5-1865 

30 3 ' 

COENRAAD JOHANNA 
TROUW HOOPMAN 

zn. van Adrianus dr. van Christoffel 
Harm Trouw en Hoopmanen 

Anna Maria Hendrikje Ipenga 
Kienolt/Kienhout 

sjouwer 

ged. Amsterdam ged. Amsterdam 
24-8-1792 5-1-1785 

over 1. Amsterdam over 1. Amsterdam 
11-6-1849 22-12-1864 

tr. Amsterdam 23-2-1812 

JOHANNA TROUW 

ventster 

geb. Amsterdam 5-5-1814 
over!. Amsterdam 5-3-1905 

•s 

tr. Amsterdam 14-11-1860 tr. Amsterdam 26-10-1836 

BARENDBERNARDUSPETRUS 
CORNELISSE 

GERRITJEKAT 

venter, viskopersknecht 

geb. Amsterdam 6-11-1859 geb. Amsterdam 13-4-1861 
over 1. Amsterdam 25-7-1917 over 1. Amsterdam 30-9-1906 

tr. Amsterdam 8-5-1878 

JOHANNAJACOBA CORNELISSE 

POLDER 

zangeres 

geb. Amsterdam 20-9-1878 
over 1. Amsterdam 18-11-1962 

over 1. Amsterdam 5-8-1992 
geb. Amsterdam 18-3-1906, over 1. Bremen 26-6-1944 
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Het portret van ... 1 

[Heinrich Aeckerlin] 
DooRJET AECKERLIN 

Heinrich Aeckerlin, geb. Rotterdam 30-7-1844, machinist, overl. na 8-4-18862, zn. van Philipp 
Jacob Aeckerlin en Elisabetha Margaretha Verwey. 

De doop van Heinrich op zs augustus 1844 in Rotterdam in de Zuiderkerk van de gerefor
meerde gemeente is de laatste godsdienst oefening van deze gemeente in het oude gebouw. 
Heinrich gaat in 1860 naar de Marine-Machinistenschool te Hellevoetsluis. Op 1 april 1865 

wordt hij machinist derde klasse, op 1 juni 1868 machinist tweede klasse en op 31 mei 1872 

krijgt hij eervol ontslag.3 Op s november 1874 laat hij, wonende te Maassluis, via een krante
nadvertentie weten: "Bij mijn vertrek naar de Zuidwestkust van Afrika roep ik een hartelijk 
vaarwel en tot weerziens toe aan alle vrienden en bekenden." Daarna is niets meer van hem 
vernomen. 

Het portret, een zogenaamde carte-visite, is gemaakt door C. Janssens & E. Rademacher Pho
tographes, Hofplein 14, te Rotterdam. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. In de overlijdensadvertentie van zijn moeder, E.M. Verweij, verschenen te Rotterdam 8 april 1886, 

is hij nog als Heinrich Aeckerlin vermeld. Na zijn vertrek in 1874 naar Afrika is onduidelijk waar en 
wanneer hij precies is overleden. 

3. M.J.C. Klaassen, P.M. Bosscher, Gedenkboek korps officieren van de technische dienst der Koninklijke Ma
rine 1 januari 1824-1 januari 1977, [Den Helder] 1977, pag. 2-53, nr. 225. 
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de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 {IBAN:NL15INGB0666363366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 {IBAN: NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging lidmaatschap uitsluitend 
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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, Communicatie enPromotie(orcP): p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp.Afd. 
Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. 
Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

60-jarigjubileum afdeling Amsterdam e.o. 

De afdeling Amsterdam en omstreken bestaat in februari 2008 60 jaar en wil dit vieren met 
o.a. een genealogische markt. In het kader van deze markt wordt een project opgestart met 
als motto "Familienaam = Beroepsnaam". De gedachte is om van families, die een beroep als ach
ternaam voeren, hun genealogieën, parentelen, kwartierstaten, stamreeksen, afstammings
reeksen, enz. te verzamelen en deze op ludieke wijze te presenteren en tevens op CD uit te 
brengen. U bent misschien drager van een dergelijke achternaam of u heeft wellicht tussen 
uw gegevens een fragment met zo'n achternaam. De afdeling Amsterdam e.o. vraagt u om uw 
bijdrage. Deze mag zo groot of zo klein zijn als uzelf wilt, wel gaarne minimaal drie genera
ties en bij voorkeur als MS-Word bestand, maar alles in welke vorm dan ook is welkom. Het 
motto van deze cd-rom moet in de inzending wel duidelijk naar voren komen. Met deinzen
ders zullen wij in overleg treden indien daar aanleiding toe is. 

Aan inzenders zal de CD met 50% korting beschikbaar gesteld worden. Bij voldoende be
langstelling zal overwogen worden om het geheel bij voorintekening als boek uit te brengen. 
Uw inzendingen, gaarne voor juli 2007 sturen naar: mevr. M.Vulsma-Kappers, e-mail: secre
taris@amsterdameo.ngv.nl of Sarphati park 94 II, 1073 KB Amsterdam. 

Zaterdag 3 februari 'Duits landdag' 
in het Verenigingscentrum (van 10.00 -16.00 uur) 

Op deze dag komen een aantal experts uit Münsterland, Dortmund, Bentheimerland, Art
land, Hessen en Osnabrückerland, ondersteuning en adviezen geven. 

Toegang is ook voor niet leden gratis. 
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Overleden leden 

Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

100999 Dhr.D.M. Plate, Vechtvliet 10, 7721 BS Dalfsen 
101242 Dhr.J.J.L. Spiekerman, Leeuweriklaan 15, 3871 HA Hoevelaken 
101478 Dhr.C.A.I.L. van Nispen, De Halderberg 28, 4741 AE Hoeven 
101629 Dhr.E.J. vanRooij, Bach plein 265,3122JcSchiedam 
101648 Dhr.J. du Buy, Wittelaan 20, 3743 CP Baarn 
103458 Dhr.T.P.M. van Yperen, Mollevej 51-A, DK-2791 Dragor, Denemarken 
104248 Dhr.G.S. Lous, Insp Schreuderlaan 114, 3761 XH Soest 
104397 Dhr. C. P. H. Soetens, Kaardebol 3, 4007 VN Tiel 
106686 Mw. T. Boeree-Kwast, Chopinstraat 31, 1901 VG Castricum 
106693 Dhr.H.B. Eldermans, Maria van Boechoutlaan 1, 3984 PE Odijk 
107234 Dhr. G. A. van Grol, Doornen burg 90, 2261 XE Leidschendam 
107435 Dhr.A.J. Blok, 's Heer Elsdorpweg 18, 4461 WL Goes 
110144 Dhr. D. C. Dros, Varendonk 16, 4847 RP Teteringen 
110585 Mw.E. Th. Hoving-Helling, Lanceerplaats 71, 3402 ZR IJsselstein 
111279 Dhr. G. P. Hoogenboom, Het Gescheurde Hemd 22, 5281 EK Boxtel 
111473 Dhr.A. Olivier, Prins Mauritslaan 33, 2012 SN Haarlem 
111567 Dhr.A.P.Jansen, Kan Faberstraat 58, 6525 TS Nijmegen 
112208 Dhr.ir J.Th. Gantvoort, Marie v Eijsden-Vinkstr 313, 3066 JB Rotterdam 
112699 Mw.W.M. van Wermeskerken, Gvd Veenstraat71-11r, 1077DRAmsterdam 
112754 Dhr.W. de Bruin, t Abdij 5, 3851 LL Ermelo 
112873 Dhr.J.Ph. Lucassen, Lindelaan 25, 1405 AH Bussum 
113514 Mw. H.S. van de Pompe-van Sprang, Praamstraat 157, 1784 NE Den Helder 
113596 Mw.H.M. Hoogenraad-van Steijn, Bongerd 70, 6581 TH Malden 
113653 Dhr.J.H. van Drongelen, Dijkgraaf Porschlaan 1-2, 1135 GP Edam 
114013 Dhr. P.A. Moerdijk, Wilhelminasngl 22, 4818 Ac Breda 
114695 Dhr.J. van Eck, Het Hoogt 504, 1025 HN Amsterdam 
114998 Dhr.J.H.J. Gras, Pr Bernhardstr 3, 7701 HN Dedemsvaart 
115098 Dhr.A.L.P. Wester, Beneden weg 282, 1834 BD St Pancras 
115125 Dhr.J.W. van der Boom, Van Tuyllstraat 25-u, 3829 AB Hooglanderveen 
115348 Dhr.J. Dijkslag, Prinses Irenelaan 31, 6951 AG Dieren 
115592 Dhr.P.L. Koppen, Enschedesestr 311, 7552 cv Hengelo 
115793 Mw.M.J. Lind-Jansen, Everwijnlaan 15, 6816 RC Arnhem 
116004 Mw.J. Smit, Rosendaalsestraat 422, 6824 CT Arnhem 
116851 Dhr.C.H. Oosterlaak, Parnassiaveld 11, 1115 EB Duivendrecht 
117223 Dhr.dr J. Meilof, Duin weg 125, 4374ED Zoutelande 
117321 Dhr.W. van Beveren, Ruijterstraat 27, 1462 XK Middenbeemster 
117723 Dhr.J. de Wit, Marshallstraat 38, 6671 BH Zetten 
117795 Dhr.J.J. Hoekman, Cenruurbaan Noord 7-J, 9301 NR Roden 
117813 Dhr.K. Wortel, Chr v Swolllaan 20, 2024BM Haarlem 
117873 Dhr.P.J. Knotten belt, De Hooghlaan 2, flat Bl, 3723 GS Bilthoven 
118107 Dhr.D.J. van Duijnhovcn., Hoenderstraat 8, 5846 AE Ledeacker 
118558 Dhr. H.M. Bagchus, Drossaard Bernagiestraat 42, 5037 NT Tilburg 
118639 Dhr. R. L. Bouman, Winschoterdiep 3d, 9724 G H Groningen 
119343 Dhr.W.J. van der Geest, Oude Haagweg 23a, 2552 EH Den Haag 
119614 Dhr. P. P.J. Hanssen, Rouppe vd Voortlaan 24, 5262 HD Vught 
119928 Dhr.J. C. de Jong, Karel Doormanlaan 45, 2024 HL Haarlem 
120629 Dhr.W. Roosdorp, Stadhouderskade 20-M, 1054 ES Amsterdam 
120722 Dhr.J.J. Minderman, Kopenhagensingel 3, 2408 EJ Alphen aan de Rijn 
120876 Dhr. P. H. Huiberts, Winkel weg 13, 3896 LA Zeewolde 
120980 Dhr. B. Boot, p/a Bijlmerdreef 737, 1103 T A Amsterdam Zuidoost 
121195 Dhr. H. Pranger, Woerdes 79, 9407 CM Assen 
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121463 Dhr.dr F. Alons, Zijpe 108, 8032 HX Zwolle 
121829 Dhr.G.H. Böke, Fruitlaan 90, 1689 HL Zwaag 
122042 Dhr.J.G.A. Wösten, Binnenweg 52-A, 3604AD Maarssen 
122325 Dhr.J. Eronder, Houtzaagmolen 53, 2986 GD Ridderkerk 
122542 Dhr.M. van der Reis, Veerseweg 22, 4901 ZE Oosterhout 
123455 Mw. L. P. H. Bruin-Bruijns, Zomerkade 316, 1273 sw Huizen 
123709 Dhr.J.A.H. Bult, Le Petit Mas, F-24380 Veyrines Devergt, Frankrijk 
124181 Dhr.C.A.M. Warmerdam, Hugo de Groot!aan 1, 2105 TM Heemstede 
124375 Dhr.W.K. Wilts, Spaanse Mat 11, 8253 CJ Dronten 
124879 Dhr.drs J.C. van der Kogel, De Ticht 51, 1981 AS Velsen 
125135 Dhr.H.T. Keizer, Esweg 23, 9761 EP Eelde 
125740 Dhr.P.J.M. Brouwer,Jan Zwartplantsoen 11, 3752 VG Bunschoten Spakenburg 
125868 Dhr.H.E. Koster, Schouw 29, 3123 BS Schiedam 
127739 Dhr.J.H. Th. Stoekenbroek, Achterom 1/319, 1621 KP Hoorn 
127947 Mw.J. Paas, Schoolstraat 8, 9443 PC Schoonloo 
127966 Dhr.ir G. Wilhelm,Julianalaan 97, 2628 BD Delft 
128125 Dhr.K.H. van den Berg, Slotplein 182, 2902 HR Capelle aan de IJssel 
128257 Dhr.J.J.C. Schats, 7,Impasse du Teychan, F-33260 La Teste de Buch, Frankrijk 
128289 Dhr.ir G. Weijers, Laan van Neder hoven 44, 3334 BM Zwijndrecht 
128296 Dhr.D. Meijaard, Vlijerkreek 10, 4465 AK Goes 
128666 Dhr. H.H. Kalteren, Vorstenhof 68, 7314 GZ Apeldoorn 
128911 Dhr. M.A. L. M. Winten, Geloeslaan 7, B-3630 Maasmechelen, België 
129032 Dhr.W.J. Bergsma, Keulsevaart 421, 1382 BX Weesp 
129620 Dhr.W. Visser, L Couperus plaats 229, 2902 XE Capelle aan de IJssel 
131187 Mw. F.M. L. Gribnau-Peer, Mesdaglaan Sa, 3735 LL Bosch en Duin 

Nieuwe leden 

Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

131186 Dhr.J. van den Berg, Bracamonteweg 22, 6585 KP Mook 
131188 Mw.C. Fictoor,Jelgersmastraat 9, 2023 EM Haarlem 
131189 Mw. M. M. Broeders-van der Borst, Banjostraat 17, 4876 XM Etten-Leur 
131190 Dhr.L. Meijer, Nieuwe Veenendaalseweg 229, 3911 MJ Rhenen 
131191 Mw. H.C. Geukes-Foppen, Bijen ven 2, 1154 PM Uitdam 
131192 Dhr.A. Gravenland, Van Tienhovenlaan 7, 6705 AZ Wageningen 
131193 Dhr. C.A. B. Dinnissen, Pastoor van Eijsstraat 24, 6235 EL Ulestraten 
131194 Dhr. B. P. H. Vermaat, Bleyenburgstraat 5 k23, 3572 JN Utrecht 
131195 Dhr.B. Busschers, Duivenvoorde 51, 7608 KV Almelo 
131196 Dhr.F.A. Tusveld, Weddehoenlaan 13, 7471 ME Goor 
131197 Dhr.A.L. Boden, Oostplein 565, 3031 EP Rotterdam 
131198 Dhr. F.J. Bruna, Beethoven gaarde 73, 5344 CD Oss 
131199 Dhr.H.J. Meessen, Panhuisstraat 53, 6367 xG Voerendaal 
131200 Mw.P. de Graaf-van der Wal, Sassingastins 59, 8925 JK Leeuwarden 
131201 Dhr. P. Laning, Grote Vaarclaan 49, 964z r» Veendam 

131202 Mw.G.H. Hilbolling-ten Hof,Asserstraat38, 9461 GD Gieten 
131203 Dhr.J.J. Wijhenke, Kwadijk 59, 1471 cc Kwadijk 
131204 Dhr. C. P.A. van den Aker, Angelisbeemd 5, 5061 G w Oisterwijk 
131205 Mw.M.M.Jansen, Buurschappenlaan 140, 5235 EJ 's Hertogenbosch 
131206 Dhr.G.G.A. van Bemmelen, Kanaalstraat 205 bis, 3531 CH Utrecht 
131207 Dhr. W.A.J. van der Wolk, Turfstraat 26, 1216 AN Hilversum 
131208 Dhr.D.J. Westhoven, HertogAlbrechtstraat 53, 1611 GC Bovenkarspel 
131209 Dhr.J. Wurkum, Praagplantsoen 79, 2034 TV Haarlem 
131210 Dhr. P.E. Kranendonk, GraafWillemlaan 53, 3341 cc Hendrik Ido Ambacht 
131211 Dhr. E. Zondervan, Beukinkstraat 89, 7511 RJ Enschede 
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131212 Mw.M.H. Weits,S!otbrug7,9351sRLeek 
131213 Mw.A.A. M. C. van der Laan-Aartman, Eilandseweg 26a, 1394 JG Nederhorst den Berg 
131214 Dhr.H. Eikelen boom, De Liesewey 34, 3343 PE Hendrik Ido Ambacht 
131215 Mw.W.J. van der Meer-Udo,Jan Steenlaan 25, 3941 CL Doorn 
131216 Mw. H. van Dorssen-de Groot, Rondeel 43, 4207 G D Gorinchem 
131217 Dhr.P.J. Posthumus, Zwaluwstraat 171, 6541 NV Nijmegen 
131218 Mw. L.M. van Heusden, Wijsthoek 501, 5403 RL Uden 
131219 Dhr.W.P.M. Bras penning, Wijsthoek 501, 5403 RL Uden 
131220 Dhr.S. Ooms, Voorburgseweg 41a, 2264Ac Leidschendam 
131221 Dhr. W. P. Kaars, Beereveld 7, 3621 G w Breukelen 
131222 Dhr. Th.L.J.B. B,9elen, Oldenhof 42, 6665 DT Driel 
131223 Dhr.A. Luijendijk, Blauwe Vogel weg 3, 2333 VK Leiden 
131224 Dhr.W.J.A.A. de Gooijer, Magneetveld 41, 1359 JE Almere 
131225 Dhr.G.L. Izeren, Oldenzaalsestraat 5-0, 7551 AM Hengelo 
131226 Dhr. V.H. C. M. Evers, Molvense Erven 117, 5672 HK Nuenen 
131227 Dhr.J.G.M. Huisman, Luxemburgstraat 7, 6164Bs Geleen 
131228 Dhr.J.A. Harleman, Boterbloem 108, 7322 GT Apeldoorn 
131229 Dhr. W. J. M. M. J. van Lamoen, Kastan j eweg 81, 5401 G w Uden 
131230 Dhr.M.H.M. Elverding, Oudeweg 1, 7722 KZ Dalfsen 
131231 Dhr.B.A.A.J. van Rooij, Vossenstraat 11, 6865 ws Doorwerth 
131232 Dhr. H.A. Hofland, Oosterweidestraat 15, 1636 XD Schermerhorn 

Agenda 
10 febr. 13.00 uur. Afd. Twente 

Parkhotel Enschede. Hengelosestraat 200, Enschede. 
Spreker: de heer J. Mulderij. Onderwerp: "Ins en outs van hetCompute1programmaPro-Gen". 

13 febr. 19.30 uur. Afd.Apeldoorn e.o. 
Wijkcentrum de Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn (wijk de Maten). 
Spreker: de heer mr. A.H.G. Verouden. Onderwerp: "De betrouwbaarheid van verschillende soorten 
belastingregisters versus andere genealogische gegeven". 

13 febr. 20.00 uur. Afd. Kempen enPeelland 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, België plein 20, Eindhoven. 
Spreker: de heer H. Boersma. Onderwerp: "Tips en trucs voor het publiceren van uw genealogische 
gegevens". 

14 febr. 19.30 uur. Afd.Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat zo, Alkmaar. 
Spreker: de heer P.C. M. Blom. Onderwerp: "Blommen in Noord-Holland". 

14 febr. 20.00 uur.Afd. Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht. 
Spreker: de heer J.C. G. W. Coenen. Onderwerp: "Soldaten in het leger van Napoleon". 

20 febr. 20.00 uur.Afd.KwartiervanNijmegen 
"De Schakel", Archimedesstraat 9, Nijmegen. 
Spreker: R. F. Vulsma. Onderwerp: "Een genealogisch verhaal rondom de Baron van Miinchhausen". 

21 febr. 20.00 uur. Afd.Amsterdam e.o 
Pelgrimskerlc~ Backershagen 12, Amsterdam-Buitenvcldcrt. 

Spreker: de heer H. van Felius. Onderwerp: "Catharina Taan: de deugd tweemaal belaagt". 
23 febr. 20.00 uur.Afd. Den Helder e.o. 

Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. 
Jaarvergadering en tien minuten praatjes. 

24 febr. 13.30 uur.Afd. Friesland 
Zalencentrum Intermezzo, Stationsweg 6, Leeuwarden. 
Spreker: de heer Gosse Blom. Onderwerp: "Ego-documenten in Friesland". 

28 febr. 20.00 uur.Afd.Zaanstreek-Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend. 
Sprekers: de herenJ.G en R. Voortman. Onderwerp: "Genealogisch onderzoek inArtland". 
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Het portret van ... 1 

[Albert van Bergen en Alina Poelma] 
DOOR ROELOF DOLFIN 

~ 

Albert van Bergen, geb. Eelde 23-8-1834, landbouwer te Helpman, overl. Helpman 23-11-1916, 

zn. van Jan Alberts van Bergen en Margaretha Rabbens, tr. Haren 18-4-1867 AlinaPoelma, geb. 
Helpman (huize Coenders) 2-1-1833, overl. Haren 4-2-1927, dr. van Lammert Jans Poelma, 
landbouwer op Huize Coenders te Helpman, 2 en Aaltje Lammerts Bazuin. 

Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren. 

De foto's zijn gemaakt ongeveer 1880 bij Atelier de Sport in Help man. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 

2. Huize Coenders is later verbouwd en uitgebreid tot het huidige restaurant Coendersborg. 
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archiefnieuws 
Regionaal Archief Rivierenland (R.A. R) 

Het R.A.R. werd ingesteld per 1 september 
1999 als voortzetting van de streekarchiva
riaten Tiel-Buren-Culemborg en KLEM-ge
meenten. 

'Nadat vanaf 1993 het jaarverslag werd ver
vangen door een wat beperkt overzicht van 
'Jaarcijfers en Persberichten' is besloten weer 
tot een meer inhoudelijke verslaglegging 
over te gaan.' Dankzij dit goede initiatief 
kunnen wij u inlichten over ontvangen en 
bewerkte archieven: 

Aanwinsten 
( een aantal is beperkt openbaar) 
• Vrijwillige brandweer te Kesteren en Op

heusden (1942-1992) 
• Regionale Brandweer Rivierenland (1982-

2003) 
• Notulen van het Tiels College van Brand

meesters (1908-1982) 
• Actie Comité Tunnel tracé Tiel (1992-1999) 
• Regionaal Opleidings Centrum {ROC) te 

Tiel ( ca. 1968 - ca. 2000) 
• Privéarchief van dr. M.J.A.J.M. Hoes, oud 

neuro psychiatrist van het Ziekenhuis Ri
vierenland (1977-2004) 

• Kopieën van de journalen van het St.-Hya
cinthusklooster van de Dominicanessen te 
Tiel (1838-1988) 

• Notulenboek van de Tielse kerkenraad 
der Hervormde Kerk (1618-1699), terugge
bracht na langdurige 'uitlening' 

Ontsluiting 
Een begin werd gemaakt met de converte
ring van teksten der in het verleden vervaar
digde archiefinventarissen naar een systeem 

32 

dat plaatsing van de tekstuele inhoud op de 
website van de archiefdienst mogelijk maakt. 
Ongeveer 150 inventarissen en plaatsingslijs
ten zijn op deze wijze al beschikbaar geko
men op de website van de archiefdienst. 
De volgende nadere toegangen kwamen ge
reed: 
• Klapper op het volkstellingregister 1829 

van de gemeente Lienden 
• Klapper op het volkstellingregister 1829 

van de gemeen te Maurik 
• Klapper op het volkstellingregister 1830 

van de gemeente Culemborg 
• Politievergunningen gemeente Tiel (1912-

1946) (database) 
• Naamregister van leden en buitenleden van 

de Heeren Sociëteit te Tiel ( 1764-2003) 
• Zoekwijzer Bevolkingsregister Culemborg 

(1770-1939) 
• Transcriptie en klapper op de kerk- en ar

menrekening van de Hervormde Kerk te 
Erichem (1575-1607) 

Schaduw archivering 
De volgende bescheiden werden op microfi
che gezet en zijn intussen ter inzage op de 
studiezaal: 
• Bevolkingsregister van de voormalige ge

meente Buren over de jaren 1917-1939, de 
index op vrouwsnamen en het dienstbode
register 

• Bevolkingsregister Beusichem. 
Gezinskaarten 1931-1937 

[Verslag over het jaar 2004 
(Tiel 2006), pag.15, 17, 18] 
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Regionaal Archief Tilburg 

Nieuwe bronnen online 
De genealogische database raakt meer en 
meer gevuld met digitale bronnen. Sinds 
mei 2006 zijn er opnieuw vele akten gedigi
taliseerd. In totaal liggen er nu ruim 212.000 
digitale beelden voor het grijpen. Onze vrij
willigers en medewerkers gaan gestaag door 
met het indexeren van persoonsnamen van al 
deze scans. De database bevat al ruim ander
half miljoen persoonsnamen. 

Hoewel er al veel materiaal beschikbaar 
is, zitten we niet stil! Begin 2007 zullen de 
doop-, trouw- en begraafregisters van alle ge
meenten in ons werkgebied gedigitaliseerd 
beschikbaar zijn via de website. In 2007 is de 
burgerlijke stand van Oisterwijk en Moerge
stel aan de beurt. Daarnaast komen ook de 
bevolkingsregisters van Berkel-Enschot en 
Udenhout aan de beurt. Voor de digitalise
ring van de bevolkingsregisters van Tilburg 
proberen we een subsidie te krijgen. Er be
staan ook plannen om de charterverzame
ling te gaan digitaliseren en de bijbehorende 
transcripties en vertalingen daar aan te kop
pelen. 

Voor een uitgebreid én actueel overzicht 
van de bronnen en persoonsnamenindexen 
die beschikbaar zijn kunt u terecht op de 
website. Kijk bij 'zoeken in databases', 'gene
alogie', 'welke bronnen zijn al beschikbaar'. 
Kort nieuws 
• Vooruitlopend op de verzelfstandiging van 

het Regionaal Archief Tilburg is het inter
netadres (url) van de website gewijzigd in 
http://www.regionaalarchieftilburg.nl. Als 
u de url van onze website bij uw favorieten 
hebt staan of als u een link op uw website 

hebt staan naar onze website, willen wij u 
verzoeken om deze link aan te passen. Er is 
ook een nieuw algemeen e-mailadres: 

info @regionaalarchieftilburg.nl 
• Het archief van dorpsbestuur Loon op Zand 

werd definitief geïnventariseerd. Met de 
afronding hiervan zijn alle archieven van 
Loon op Zand van voor 1811 toegankelijk. 
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• Het Regionaal Archief Tilburg ontving een 
aanvulling op de notariële archieven peri
ode 1916-1925. In deze archieven bevinden 
zich geen testamenten. Testamenten kunt 
u raadplegen bij de notarisbewaarder van 
het arrondissement Breda of 's-Hertogen
bosch. 

• Een nieuwe toegang (archiefnummer 1087) 
op de hinderwetvergunningen 's Graven
moer 1877-1929. Vanaf het eind van de 19de 
eeuw moesten bedrijven een hinderwetver
gunning aanvragen bij bouw of uitbouw 
van een bedrijf. Bij deze vergunningen zit
ten meestal ook tekeningen. Hinderwet
vergunningen kunnen veel vertellen over 
de geschiedenis van het bedrijf en van het 
pand. 

• De genealogische database bevat nu alle 
bestanden die voorheen in ISIS stonden. 
De enige uitzonderingen hierop zijn de 
gezinskaarten van Tilburg 1930-1937, de 
borgbrieven van de diverse gemeenten en 
de ingekomen en vertrokken personen van 
Tilburg. Hiervoor moeten we een andere 
oplossing gaan zoeken. Vanaf 1 januari 
2007 zal ISIS uit de lucht gaan. 

• Inde beeldbank BeeldOnline zijn nieuwe 
foto's opgenomen van Berkel-Enschot, 
Dongen, Goirle, 's Gravenmoer, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Udenhout. 
Van de 72.500 foto 's die nu in BeeldOnline 
zitten zijn er nog 3000 niet beschreven. 

• In het kader van het project Oosterhout 
schrijft geschiedenis zijn de foto's en an
sichten van Oosterhout gedigitaliseerd, 
een kleine 4.00 stuks. De ansichten hebben 
al een beschrijving. De leden van Heem
kundekring 'De Heerlijkheid Oosterhout' 
zullen de overige beelden van teksten voor
zien. 

[deLancier,jg. 6, nr. 2, 
nov. 2006, pag. 4 en 6] 
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Historisch Centrum Leeuwarden 

Nieuwe database onmisbaar hulpmiddel voor 
onderzoek geschiedenis eigen woning 
Op 6 oktober [2006] is de database 'Transpor
ten onroerend goed 1540-1811' ter beschik
king gesteld van iedereen die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van stad, wijk, straat of 
woning. De database is een bundeling van 
allerlei informatie over de overdracht van 
onroerend goed. De oorspronkelijke toegan
gen zijn bijna alle meer dan 100 jaar geleden 
vervaardigd door gemeentearchivaris mej. 
Rinske Visscher. Aangezien er destijds nog 
geen ABC-standaard bestond, is de wijze van 
invoer van (dubbele) familienamen, namen 
van gehuwde vrouwen en weduwen, patro
niemen, tussenvoegsels en voorletters vrij 
willekeurig geschied. Dit geldt tevens voor 
het scheiden van familienamen van voorlet
ters en tussenvoegsels door een komma. 
Daarnaast is het merendeel van de handge
schreven indexen in het verleden ingevoerd 
door typistes die weinig ervaring hadden 
waar het de kennis van Leeuwarder familie
namen en/of toponiemen betreft. Onvermij
delijk zijn hierdoor vele lees- en typefoutjes 
de namenvelden van kopers, verkopers en 
niaarnemers binnengeslopen. Het is ondoen
lijk gebleken om dit allemaal te controleren. 

rubrieA 

Wel zijn alle straatnamen aangepast aan 
de officiële spellingswijze. Zie hiervoor 'W. 
Dolk, Leeuwarder Straatnamen' . Ook is soms 
extra informatie aan het opmerkingenveld 
toegevoegd. 

Voornamen zijn incidenteel toegevoegd 
waar het de concordance op de proclamatie
boeken betrof dan wel ruwweg de periode 
1540-1592. Voor het zoeken op (een deel van 
een) naam wordt dan ook nadrukkelijk het 
gebruik van de wildcarts % (ter vervanging 
van meerdere letters voor of na een te zoe
ken string) en - ( ter vervanging van één letter 
binnen een string) aanbevolen. Ook is bij de 
invoer van straatnamen niet altijd even con
sequent te werk gegaan. Soms is er een na
dere aanduiding toegevoegd in de trant van 
'Blokhuis, bij het' of 'Bij de Put'. Straatnamen 
zijn pas officieel bij raadsbesluit vastgesteld 
vanaf de 19de eeuw. Hierdoor is vaak niet 
duidelijk of aanduidingen als 'Bij de', 'Over 
de', 'Nevens het' deel uitmaken van de straat
naam of dat ze als nadere plaatsbepaling zijn 
toegevoegd. Ook hier geldt: maak eventueel 
gebruik van wildcarts! 
http: //www.historischcentrumleeuwarden. 
nl/index. php?id=S32 

uit het (11) 
verenigingscentrum 

Jlifi VOOR DE 7.IEL VAN ZALIGER, 
JAconA vAN out"'LEMEN 

RUISVR 0UW VAN 
RER111'ANUS KLEl;. N. 

Overleden in GOUDA den :io Di.:<.:cu1l,cr 18L7. 
ln<lenOuctc1·Jom.V:"l.ll 58J:u·en euvicr maanUena 

Een fl.aarsLige Y1·ouw is een kroon van haarcn. 
:Man. Pro'V. 12.- ,·s. 4. 

Zij neemt ag l QJ) <lc paadcn vau haar huis-
11,e~in , en het hrooû eet z.ij n iet met ledigheiû. 
Ptov" 51 -v-s. :z.7. 

R. i , .P. 

Bidprentje van Jacoba Kleyn- van Du/lemen (1779-1817) 
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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. 

Genealogie 
W. Bakkenes en P. Bakkenes, Bakkenes. Een 
studie over ontstaan, genealogie en verspreiding 
van deze Nederlandse familienaam, Harderwijk 
2005, 607 pp., ill. + index (te bestellen door 
€ 60,- (inclusief bewaardoos en porto) over 
te maken op bankrekening 429348754 o.v.v. 
'Boek Bakkenes'; nadere informatie te ver
krijgen via wibak@kabelfoon.nl). 

:» ifr,.,.4-- ... ~-'&--~~ 
• ---"'r".........,,; _,~ __ ..,...._.-1,_...;... .. 
"" 

Deze publicatie betreft een boek over ver
schillende families met de naam Bakkenes 
(met dubbel K) of varianten. De naam komt 
verspreid voor met clusters in Holland en de 
Veluwe. Eén van de varianten is de familie 
Van Bakenesse bekend in met name Haarlem 
(maar ook wel elders in Holland). De publica
tie is in een kleine oplage uitgegeven. 

L.J.A. Kra pels, Van Maas tot Mississippi. Hoofd
stukken uit de geschiedenis van de families era
pels en Krapels, Wageningen 2005, ill. + index; 
ISBN 90-809805-1-X. 

Alle naamdragers Crapels en Krapels 
zullen in dit boek hun roots terug kunnen 
vinden. Helaas is het niet gelukt om alle 
naamgenoten (inclusief spellingsvarianten) 
tot één familie terug te brengen, maar waar-
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schijnlijk is dat wel. Beide stammen komen 
oorspronkelijk uit Grevenbricht in Limburg. 
Godefridus Crapels werd in 1662 gedoopt te 
Papenhoven als zoon van Joannes Krapols en 
Mette. Uit hen stammen de Limburgse tak
ken en Hollandse takken. Een andere Joannes 
Krapols trouwde in 1706 met Metgen Dillen, 
uit wie de Rotterdamse tak en de Dilsener tak 
(België) stammen. Thans wonen ook leden in 
Amerika, wat heeft geïnspireerd tot de titel. 

Van Maas tot Mississippi 

Crapels en ~pels 

l,.J.A. Knpd> 

Th. W. Verheesen, Fragmentgenealogie Verhesen 
en zijn vele varianten deel 3. Afstammelingen van 
de in Brecht-België wonende familie Verhesen met 
zijn brede vertakkingen naar Nederland. Periode 
1530-2006, Sittard 2005, 253 pp., ill. + index. 

De familie Verhesen (met 
vele naamsvarianten) is oor
spronkelijk afkomstig uit 
België en - dat zal vrij 
logisch zijn - rooms 
katholiek. Stamvader 
Martinus Ver hesen 
zal omstreeks 1530 te 
Brecht geboren zijn. 
Hij lijkt voornamelijk 
bekend te zijn uit de 
patroniemen van zijn 
beide zoons Henricus Mar-
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tini Verhesen (t 1632) en Cornelius Martini 
Verhesen (t na 1619). In de loop van de acht
tiende eeuw vertrekken enkele leden van dit 
geslacht naar Nederland, waardoor de Ne
derlandse takken zijn ontstaan. Ook in vrou
welijke lijn zijn er takken uitgewerkt, zodat 
het hier en daar een parenteel is. 

Th.W. Verheesen, Genealogie van het geslacht 
Aspers te Weert. Periode 1521-2006, Sittard 2006, 

273 pp., ill. + index. 
Stamvader van de familie As pers is Joannes 

Aspers, die uit drie huwelijken met achter
eenvolgens een Maria N.N., Agnes Scriver en 
Dimphna Coppers over de periode 1640-1678 

twaalf kinderen kreeg, allen gedoopt in de 
r.-k. kerk te Weert. De gegevens van de af
stammelingen van vrouwelijke leden van de 
familie zijn in verschillende gevallen uitge
werkt, zodat het boek ook elementen van een 
parenteel bevat. De familie is de geboorte
streek trouw gebleven en woont voorname
lijk nog in Limburg. De pagina's zijn enkel
zijdig bedrukt. De publicatie is in een kleine 
oplage uitgegeven. 

Kwartierstaat 
G.J. Loose en E.M. Loose-van Heel, Loose's 
kwartieren een familie-boek deel 4-4. Kwartier
draagster AugustaAdriana Wilhelmina Grevelink, 
Zaandijk 2006, 130 pp. ill. + index. 

Uitgaande van de beide 
zoons van de auteurs is 
kwartiernummer 19 van 
hun kwartierstaat A.A.W. 
Grevelink (1842-1915). De 
voorouders van de kwartier
nummers 16, 17 en 18 zijn in 
de delen 4-1 t/m 4-3 reeds be
handeld. Deze kwartierstaat 

voert door grote delen van Nederland en naar 
Italië. In de vierde parentatie vinden we de 
volgende familienamen: Grevelink/Bisschop 
te Groningen/Drenthe en Rotterdam, Hil
verdink/Gisser te Amsterdam en Den Haag, 
Peduzzi/Battanta in Schignano, Italië, Pe
terse/Kniest te Tiel en Gendringen. Achterin 
bevindt zich een hoofdstuk met aanvullende 

informatie, waarin onder meer een familie
mythe over de Italiaanse afstamming wordt 
onthuld. 

M. R. van der Spoel-Walvius, Parentes van Rig
tje Taconis (geboren 09-08-1908 te Joure), Bussum 
2005, ongep., index. 

De probandus is de moeder van de auteur. 
De publicatie valt uiteen in twee delen. Het 
eerste deel betreft een korte opsomming van 
de bekende voorouders. Hierdoor is direct te 
zien, dat alle personen in deze kwartierstaat 
van Friese oorsprong zijn. In het tweede ge
deelte zijn gezinsbladen van alle voorouders 
weergegeven, met daarbij alle overige infor
matie over deze voorouders, zoals overige 
kinderen, tweede huwelijken, andere inte
ressante gegevens over beroep en dergelijke. 
De naam Taconis is een verfraaiing van het 
patroniem Taekes. In de vierde parentatie 
vinden we typische Friese familienamen: 
Taconis/Klijnsma, Van der Ley/Sijbesma, De 
Boer/Brinksma en Hoekstra/Postma. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
F.C. Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht en bur
gerschap in Deventer, Kampen en Zwolle 13 0 2-1811, 

Zwolle 2005, 960 pp., ill. + index; ISBN 90-

400-8835-7. 

Dit boek mag werkelijk als het magnum 
opus van Berkenvelder worden gezien, hoe
wel hij - oud-gemeentearchivaris van Zwolle 
- uiteraard al vele publicaties op zijn naam 
heeft staan. Het is tevens zijn proefschrift, 
dat hij in 2005 verdedigde aan de Universiteit 
van Groningen. Alle aspecten van het bur-
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gerschap: bepalingen, soorten burgerrecht 
(kleinburgers, grootburgers), methoden van 
verwerving, vereisten voor burgerschap, pro
cedure voor het verkrijgen en het beëindigen 
van het burgerschap komen uitgebreid voor 
elk van de drie steden aan bod. Daarnaast 
wordt regelmatig een uitstapje gemaakt ter 
vergelijking naar bijvoorbeeld het Gronings 
burgerrecht. Wie lange lijsten met inschrij
vingen verwacht, zal in dit boek worden te
leurgesteld: het betreft een analytisch werk. 
Wel worden vele personen genoemd als il
lustratief voorbeeld voor het betreffende 
hoofdstuk. Nadeel voor ons genealogen is, 
dat er wel een topografische index is, maar 
dat er geen index op personen is gemaakt. 

Bibliografie van boerderijen in Oost-Gelderland, 
z.pl. 2006,360 pp. 

De werkgroep Familie- en boerderijge
schiedenis in Oost-Gelderland heeft een 
overzicht uitgegeven, waarin per plaats en 
daarbinnen per boerderij is aangegeven, 
waar over de betreffende boerderij is geschre
ven. Hiervoor zij n vele bronnen bekeken ( een 
lijst bevindt zich achterin). De bibliografie 
loopt tot 1995. Alle tijdschrijften en boeken 
van na die tijd zijn nog niet opgenomen. 
Hopelijk zal de werkgroep ook nog tijd en 
medewerkers vinden om de klus (de periode 
1996-heden) te klaren. Onderzoekers in het 
Oost-Gelderse gebied zullen dat zeker op 
waarde weten te schatten. 

J.B.A. Gloerich, De vervening in de Olde Maten 
van Rouveen (1833-1859) en andere initiatieven van 
de Commissie voor de verbetering van de waterhuis
houding tussen de Dedemsvaart en het Meppeler
diep (1831-1842) met economische en topografische 

analyse van de turfwinning op basis van veenretri
butie en twfaccijns, Driebergen 2006, 167 pp. 
ill. , ISBN 90-810516-1-X en (vanaf 2007) 978-
90-810516+3. 

Met een dergelijke titel is uitleg over de 
inhoud van het boek nauwelijks nodig. Het 
boek geeft een beschrijving over de verve
ning te Rouveen en de auteur heeft daarbij 
regelmatig oog voor de genealogische ele-
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menten daarin: de bestuurders blijken deels 
verwanten van elkaar en binnen de verveners 
zijn verschillende naamgenoten terug te voe
ren tot één familie. Onder de verveners zit
ten leden van onder meer de families Dragt, 
Gloerich, De Goede, De Olde en Ringenier. 

Historische werkgroep Spaarndam, 'Spaarn
damse bedrijvigheid in de vorige eeuw', Spaarn

dam 2005, 112 pp., ill. 
Alfabetisch passeren 
alle bedrijven uit de 
20' eeuw de revue. 
Aannemers, bakkers, 
palingrokers, melk
boeren en slagers 
worden kort beschre
ven en geïllustreerd. 
Hier en daar had de 
beschrijving wel uit

gebreider gemogen. In een apart hoofdstuk 
is een lijst opgenomen van alle bedrijven met 
de adressen waar ze waren gevestigd. 

C.M. Hogenstijn, Grootburgers, Patriotten en 
Prinsgezinden. Deventenaren in politiek roerige tij
den in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, De
venter 2005, 32 pp. ill.; ISBN 90-806126-6-9. 

De Patriottentijd is een roerige periode uit 
onze vaderlandse geschiedenis. Vele publi
caties zijn reeds geschreven over de samen
stelling van de patriotse en prinsgezinde par
tijen. De auteur geeft aan, dat de samenstel
ling van de beide facties weinig homogeen is, 
maar dat in beide groepen edellieden, patri
ciërs, geleerden en burgers voorkwamen. 

CdG 
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Aanwinsten 

J.A.N. van Riel,Pleijte-Pleyte.StamgebiedZeeland1550-1993, z.pl., 1993. 

Ton H.M. van Schaik, Gewijde aarde. De R.K. Begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan in 
Utrecht, Utrecht 2000. 

P. H.H. Scharp, Hal(b/v )ersta( d/dt/t), een inventarisatie, Pijnacker 2005. 

H.J. Schoonderwoerd, DeAlblasserwaard en de Vijjheerenlanden, z. pl., z.j. 
K. Schreur, Familiegeschiedenis (Schreur).Jeugdherinneringen, Drachten 1999. 

Tj.E. Swierstra, De familie Poleij uit Zeeland. Geschiedenis, parenteel en stamboom, Amsterdam 
2005. 

Christiane Thomsen, Friedrichstadt-wie es war. Ein historisches Bilderbuch, Husum z.j. 
Ful Valstar Mzn., Ruim drie eeuwen Valstar / Valster. De nakomelingen van Pieter Huygenszoon te 

Naaldwijk die zich vanaf 28 mei 1690 Va/star ofValsternoemen, Naald wijk 2002. 

J.J. Vaz Dias, De Rode Draad. Een familiegeschiedenis 1492-1945. Stamboom van de familie Vaz(s) Dias, 
Haifa 2002. 

R. Vos, Genealogisch gezinsregister WendelaMarijke Vos, Gouda 1976. 

B.M. Weetink, De archieven van de parochie van de H. Antonius van Padua te Roosendaal. Inventaris
reeks II, Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, Roosendaal 1987. 

H.J. Weg, Genealogie van de familie Weg 1669-2002, Zetten 2002. 

Th. W.J. Wit berg, Luyden van de smalle gemeente. Over de voorouders van Martinus].]. Witberg (1902-
1966) en Geertruida M. van Baardwijk (1905-1984). De omstandigheden waaronder zij leefden en de 
gebeurtenissen die hun levens beïnvloedden gedurende de periode 1789-1930, Nieuwerkerk 2000. 

P.J. Zandt, De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en omstreken 
van de Groninger Mij. van Landbouw, z.pl., 1978. 

Zwanet Plomp-Kamphuis (e.a.), Familie Ter Kuile. Stamlijst 2003, uitg. Centraal Bureau voor 
Genealogie, 's-Gravenhage 2003. 

20 Jaar Stichting Lokale Omroep Ridderkerk 1985-2005, ui tg. Stich ring Oud Ridderkerk nummer 42, 

Ridderkerk 2005. 

Bippen. Geschichte und Gegenwart. Kirchspiel und Gemeinde. Festschrift zur 900-Jahr-Feier, z. pl., 1993. 

Borg- en ontlastbrieven Gemert 1710-1810, ui tg. Gemeentearchief Gemert, Gemert 1987. 

Doop Protocol van de gemeinte tot Uitwijrda aanvangende met het _jaer 1731 ( copie van het origineel). 
Gedenkboek van de Haarlemsche Football Club ter gelegenheid van het 40-_jarig bestaan 1879-1919, Haar-

lem 1919. 

Gedenkboek van de Haarlemsche Football Club ter gelegenheid van het 50-_jarig bestaan 1879-1929, Haar
lem 1929. 

Gedenkboek van de Haarlemsche Football Club ter gelegenheid van het 75-_jarig bestaan 1879-1954, Haar
lem 1954. 

Gedenkboek van de Haarlemsche Football Club ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 1879-1969, Haar

lem 1969. 
Index op de memories van aangifte voor de successiebelasting kantoor Alkmaar 1845-1902, Haarlem 

2004. 

Koninklijke Haarlemsche Football Club. 10o]aar Eigenzinnige Amateur 1879-1979, Haarlem 1979. 

One HundredthAnniversary of the Graafschap Christian Reformed Church Holland, Michigan 10-11-april 
1957, z.pl., z.j. 

Overleden te Uitwierda (volgens kerkregisters) 1774-1811, z.pl., z.j. 

W. H. van der Horst-Harkema 
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Het portret van ... 1 

[Jacobus Wilhelm Schreuder en zoon 
Jacobus Wilhelmus Johannes Schreuder] 

DOOR E. VAN REES VELLINGA 

Jacobus Wilhelm Schreuder, geb. Amsterdam 14-11-1797, suikerraffinadeur (1815), deurwaarder 
(1835-1842), commissaris van politie (1843-1865), overl. Amsterdam 1-4-1865, zn. van Carl Lo
dewijk Schreuder ( oorspronkelijk: Johann Carl Ludwig Schröder) en Hermina Christina Clara 
Kleinman, tr. Kortenhoef 3-9-1815 Jeanne Petronella Doom, geb. Schiedam 12-3-1793, over 1. Am
sterdam 8-3-1883, dr. van mr. Dominicus Doom en Bernarda Dina de Vos; 

en zoon 
Jacobus Wilhelmus Johannes Schreuder, geb. Amsterdam 31-3-1820, schipper, expediteur te 

Schiedam, later rentenier te Sloten (N-H), overl. Amsterdam 26-2-1889, tr. (1) Amsterdam 19-
5-1870JohannaElisabeth Veth, geb. Schiedam 24-12-1827, over 1. Amsterdam 2-6-1874, dr. van Ary 
Veth en Elisabeth Cool; tr. (z) Am.stc::rdam zz-3-1677 Agtic:tha M a r;a Stort, geb. Brielle 2-7 -, s s,, 
over 1. "De Ronde Blesse" te Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) 11-6-1923, dr. van Wilhelmus 
Petrus Johannes Louis Stort en Anna Gerrits Rotgans. 

De linkerfoto is rond 1860 gemaakt door Photografisch Atelier van J. van Diggelen te Amster
dam en de rechterfoto is rond 1870 gemaakt door L. R. Werner, Nieuwendijk H150, te Amster
dam. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (zoo6), pag. 644. 
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Het portret van ... 1 

[Hendrik Joseph Raven] 
DOOR P.J. ÜRBONS 

Hendrik Joseph Raven, geb. Nuth 15-3-1824, koster en onderwijzer, over 1. Amstenrade 22-3-1874, 

zn. van Jan Joseph Raven en Anna Catharina Hermans, tr. Amstenrade (1) 20-9-1850 Anna Ca
tharina Goessens, geb. Merkelbeek 2-12-1813, overl. Amstenrade 28-3-1861, dr. van Jan Willem 
Goessens en Maria Elisabeth Arets; tr. (2) Amstenrade 12-1-1863 Aldigundis Baggen, geb. Amsten
rade 30-1-1839, overl. ald. 21-2-1904, dr. van Jan Michiel Baggen en Anna Maria Mennens. 

Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren, waaronder Wilhelmus Hubertus Ra
ven, die later priester, professor te Rolduc en pastoor te Sweykhuyzen werd. 
Uit het tweede huwelijk zijn zes kinderen geboren, waarvan twee meisjes heel jong stierven. 
De jongste zoon overleed te Rome tijdens zijn priesteropleiding na een kort ziekbed, circa 
1897. 

Hendrik Joseph was koster en onderwijzer te Amstenrade; een eenmansschool. Hij was één der 
eerste dirigenten van de in 1840 opgerichtte Harmonie "De Nederlanden" (met een knipoog 
naar de losmaking in België in 1839 ). Met dank aan mijn broer H. G. Or bons voor informatie. 

De foto, gemaakt te Aken circa 1860, is van het Daguerreotype ( uitgevonden in 1837). 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
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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 
Amstelodamum. jg. 93, nr. 2, maart-april 2006. 
M. van de Weijer: Twee kanonnen in de linnenkast 
[in brons gegoten door Claude Frémy 1695 met 
het wapen Hinlopen; in de boedelinventaris van 
mr.Jacob Jacobsz Hinlopen in 1705 werden ze ver
meld]; A.]. Elen: Een Amsterdamse binnenplaats 
uitgebeeld door Hulswit, Kerkhoff en Lamberts 
[Gerrit Lamberts (1776-1850), Jan Hulswit (1766-
1822), Daniel Kerkhoff (1766-1821)]; R. Daalder: 
Kunst op Amsterdamse mailschepen. 

Idem, nr. 3, mei-juni 2006. Red.: De sloop van de 
keizerlijke trap van het voormalige stadhuis op 
de Dam; N. Klaversma/M. Versteeg: De Bibliotheca 
Willetiana in beweging. De lotgevallen van de 
bibliotheek van Museum Willet-Holthuysen tus
sen 1895 en 2004 [eerste conservator (1895-1932): 
Frans Coenen]; Amsterdamse notities: Michiel 
de Ruyter, burger van Amsterdam [1607-1676]. 

Idem, nr. 4, juli-aug. 2006. K. Verkerk: De Oude 
Kerk van Amsterdam zevenhonderd jaar geleden 
gewijd; H. Glerum: Een bibliotheek voor stadsza
ken [de Stadhuisbibliotheek]; Verv. Bibliotheca 
Willetiana. 

Archief. Mededelingen van het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 
1996. A. de Kraker: De toestand van de waterstaat in 
Noordoost-Vlaanderen tijdens de zes tiende eeuw. 
Tekstuitgave van de instructie tot het visiteren 
van de zeedijken van het Hulsterambacht uit 
1562; A. Romeijn: De inname van Brouwershaven 
door Zeeuwse troepen. Een hooglopend conflict 
tussen de stad Zierikzee en de Staten van Zeeland 
in 1668/69; Th.H. vonder Dunk: Vier heren op ker
kepad in 1820. De voorgeschiedenis van het nati
onale kerkenplan van Willem I en zijn gevolgen 
voor Zeeland. 
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Archievenblad, jg. 110, nr. 8, okt. 2006. Chr. van 
der Ven: Tussen wens en werkelijkheid. Inrich
ting van publieksruimten in het Rijksarchief in 
Noord-Brabant, 1985-2005; R. Beex: Herindeling 
funest voor gemeentelijke archieven; Drents Ar
chief start archivale leerlijn met Operatie Sigis
mund; Op bezoek bij archiefcollega's in Sjanghai; 
Ch. Jeurgens: Nederlandstalige archieven in Azië. 
Een nieuw opleidingsprogramma voor historici 
en archivarissen; Voor het voetlicht: Oscar Henar, 
oud-archivaris van het Waterlands Archief [geb. 
Paramaribo 1944]; SNAAI'er in beeld: Marieke 
Water(26). 

Arent thoe Boecop (www.arentthoeboecop.nl), 
nr. 81, april 2006. Elburg en Oranje. Verteringh 
und oncosten bij den Herren Willem van Nassau, 
Prince van Orangien gedaen binnen Elburch 1580. 
]. ten Hoor-van Maren en B. de Waard-Ruijs verzorg
den een toelichting op en uitwerking van de reke
ningen uit 1580 in de hoofdstukken Willem van 
Oranje en zijn hof aan tafel, Geschreven en ge
sproken taal, Over munten, maten en gewichten, 
Leveranciers en hun achternamen, Aangeleverde 
producten; gevolgd door een transcriptie van het 
archiefstuk inv.nr. 1170; Brieven van Elburg. 

Idem. nr. 82, sept. 2006. W. van Norel: Elburg af
gesloten van open water [Kondom 1932 (droogma
kingsplannen van de Zuiderzee). Rondom 1956 
(artikelen uit kranten over de inpoldering van 
Oostelijk Flevoland, meningen van vissers. jaar
verslagen), Fragmenten uit het dagboek van Ja
cob Westerink (1892-1982, schipper van de EB51). 
Herinneringen van Wiebe Wijnbelt (geb. 1932; 
exm. Seijbel; overgrootvader Lammert Wijnbelt 
werd geboren te Coevorden 1842); Verleden in 
beeld]. Kroniek van Arent thoe Boecop, nr. 136, sept. 
2006. 
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Devotionalia, nr. 146, 25e jg., april 2006. J. Gerits: 
Drs. Willem Knippenberg (1910-2005), ken
ner van volksdevotie en behoeder van kerkelijke 
kunst [geb. Venlo (exm. Hoffmanns)]; Zaligver
klaring pater Eustachius van Lieshout [geb. Aar
le-Rixtel 1890, over!. Brazilië 1943]. 

Idem, nr. 147, juni 2006. De bid-, gedachtenis
of stamboomprentjes van pastoor Slosse [Leopol
dus Slosse, 1842-1920, pastoor van Rumbeke];Jan 
BaptistJozefVan de Nest [Antwerpen 1803-1872; 
uitgever van bidprentjes]. 

Idem, nr. 148, aug. 2006. De stamboom van Le
opold Slosse (4); Uitgevers van bidprentjes (zo): 
Edouard Vermorcken [1820-1906]. 

Dwars Op (www.hkv-voorhout.nl), nr. 26, jg. 9, 
zomer 2006. E. van der Hoeven: 25 jaar Stichting 
Het Boerhaavehuis; De Boerhaavetuin; Boer
haave verhuist [standbeeld; 1930] en andere bij
dragen rondom (het huis van) Boerhaave; Idem: 
Voorhoutse VOC schepelingen [Jacobus Criquet/ 
Kreket ( over!. 1797), later schoolmeester te Voor
hout, tr. 1753 Charlotte van Kampen; Cornelis 
Duijndam (geb. 1717; exm. Van der Laen); Dirck 
van Kampen sr. en jr. (geb.1702 resp. 1726), Reinier 
van Kampen (geb. 1743), Hendrik Pook van Bag
ge (geb.1753; exm. Van der Laake), Cors Slinger
land (geb.1717) en een neef Jacob Slingerland]. 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, 
nieuwsbrief, ue jg., nr. 2, aug. 2006. E. Lassing
van Gameren: Een leven aan weerszijden van het 
Haringvliet: de lotgevallen van Gosewinus Klap
muts [in 1756 verdronken, tr. Den Bommel 1740 
Maatje Tiggelman]. 

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie (abonne
ment voor jaargang 51 (2006) € 17,50 op bankre
keningnummer 32.51.80.903 t.n.v. Stichting Gru
oninga; adm. M.J. de Lange, Pasveerweg 34, 8934 
BX Leeuwarden), naam- en wapenkunde, 5oe jg. 
(2005). R.H. Alma: 50 jaar Gruoninga; ]. Meinema: 
50 jaar Gruoninga en het Rijksarchief; P. Datema: 
Albert Datema [eerste redacteur; 1954]; Het ver
zoek "aan de auteurs die in het verleden n1ccr dan 

één artikel in Gruoninga hebben gepubliceerd, om 
een speciale bijdrage te leveren met als onderwerp 
de geschiedenis van hun eigen voornaam' leverde 
een groot aantal wisselende korte leesbare bij
dragen op, met soms een fragmentgenealogie of 
een (af)stam(mings)reeks; Voorts: P. Bos!].Th. Tja
dens (t): Genealogie De Raad (Veenkoloniën en 
stad Groningen); P.J.C. Elema: Genealogie Schut 
(Woltersum e.o.) [18e-begin 19e eeuw]; F. Reenders: 
Gedoopten Te Eenrum (1809-1811) [transcriptie 
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van het contradoopboek voorziet in lacune]; O.J. 
Nienhuis: Een onbekende inventarisatie van A. Pa
thuis van inscripties en wapenafbeeldingen op ge
velstenen en schouwen; A. Veldhuis: Waar de Buck 
uithangt [pand aan de Vismarkt; problemen bij 
de (ver)koop in 1609; Buckhorst, Smale, Suring]; 
P.J.C. Elema: Een honderdjarige in de familie? 
(Van der Linde, Groningen) [Marie Magdalena 
Hindriks, 1764-1856; haar ill. dochter Margien 
van der Linde (1795-1866) kreeg vier kinderen bui
ten echt]; R. H. Alma: De Ruigerwaard [informatie 
over totdijkonderhoud verplichte landgebruikers 
op dij krollen van 1658, 1732 en 1766 in kolommen 
naast elkaar geplaatst; Na de indijking van de 
Ruigerwaard werd het nieuwe land verdeeld in 
drie afzonderlijke rechtstoelen; Localisatie van de 
edele heerden en vroegste eigendoms- en bewo
ningsgeschiedenis (Boersema, Doema, Aykema, 
Erna, Doenga, Grijp, Holdinga]. Bijlage: Genea
logie Grijp [15e-16e eeuw]. 

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring 
Weesp; secr.: mevr. H.E. Eringaard, Ingelanden
straat 427, 1382 CM Weesp; r.eringaard @hetnet. 
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nl), 22e jg., no. 1, sept. 2006. I. Kemperman-Wilke: 
Nieuws van het Gemeentearchief. Inventaris 
van het archief van de Evangelisch Lutherse Ge
meente Weesp 1643-1993 [tot deze Lutherse ge
meente behoorden in het begin ook inwoners van 
Weesperkarspel, Naarden, Vreeland, Kortenhoef, 
's Graveland, Hilversum, Nederhorst den Berg, 
Diemerbrug, Muiden, Muiderberg en Abcoude; 
o.a. notulen (vanaf 1755), lidmaten (o.a. commu
nicanten vanaf 1645), financiën, diaconie]. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern 
- Haarzuilens (www.histvervdmh.nl), jg. 26, nr. 
1, maart 2006. R. de Kam: 'Nijevelt. Een verdwenen 
kasteel in Leidsche Rijn'; Klassenfoto Haarzui
lens (1928) [met o.a. Van Es, Van de Tempel, Kooij
man, Hoogstraten]; J. Schutte: De Johanniters en 
Maltezers, de Tempeliers en de Duitse Orde o.m. 
de Balije van Utrecht (1) [inleiding en lijnen naar 
Vleuten en De Meern]; De Schoolstraat in Vleuten 
(6) [het onderwijs in Vleuten; Johannes Wilhel
mus van Gisbergen (geb. Tilburg 1875), hoofd 
der school, kassier; Dirk Rood (uit Bovenkarspel), 
zaadhandelaar]; J.H.P. Heesters: Harrie Sterk, een 
begenadigd kunstenaar (1) [Henricus Th.J. Sterk, 
Harmelen 1913-1991]. 

Historisch Geografisch Tijdschrift, 24e jg. (2006), 
no. 1. H. Ludwig/B. Maes: Hakhout: historie en ver
schijningsvormen [ 'na circa 1750 zijn grote opper
vlakten nieuw hakhoutbos aangelegd in verband 
met de gestegen vraag naar run ( eikenschors) voor 
de leerlooierijen en de vraag naar brandhout en 
licht boerengeriefhout ... Na circa 1890 was er vrij
wel geen markt meer voor, vanwege nieuwe geïm
porteerde looistoffen']; J. Cuijpers!]. de Jong: Dren
the in Brabant. Ontstaan en de ontwikkeling van 
het Drents Dorp in Eindhoven; ].E. Abrahamse: De 
problematiek van Amsterdam als waterstad 'Een 
schone maagd met stinkende adem' [ de stank was 
buiten de stad al te ruiken; grachten als vuilstort
plaats (o.a. vismarkt, varkenshouderij), stadsrei
niging (plannen voor doorstroming, de circulatie 
van het water). Inwoners die het zich konden ver
oorloven, schaften een buitenhuis of een tuin aan. 
Wie meer kon betalen zocht het verder (Beemster, 
Kennemerland, langs Amstel en Vecht): ' ... ook de 
helse stank in de stad heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de woon
cultuur op het platteland']. 

Kromme-Rijngebied, jg. 40, nr. 1, maart-juni 
2006. Jubileum-dubbelnummer. N. Mulder: De 
Historische Kring voor, in en na 1966: een vraag
gesprek met Prof. dr. C. Dekker; F. van Wieringen: 
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Jan van Wieringhen (1715-1765), burgemeester 
van Wijk bij Duurstede [ged. Utrecht 1715 (exm. 
Van Westveen), tr. Vleuten 1749 Elisabeth Nodes 
(ged. Rotterdam 1712; exm. Hostijn), overspelige 
en later gescheiden vrouw van Johannes Nieu
wenhuijs te Amsterdam]. 

Misjpoge, 19e jg., 2006-4. Verv. Leerlingen op een 
openbare school in Amsterdam in 1823 (10 ). Daniël 
Haim Rodrigues Netto (1760-1831) [leerlingen o.a. 
Coster, Krouwer, Rubens, Sanches, Tall]; H. W.G. 
vanBlokland-Visser: Levisson -van Litouwen naar 
Amsterdam [Simon (1916) en Meyer(1916) Levisson 
zaten ondergedoken bij de familie De Koning in 
de Biesbosch; fragmentgenealogie Levisson (ook 
Leevenson, Leipson, Leiwensohn; www.nljewgen. 
org]; S. Y.Atsmon: Ledenlijst Talmoed Touro, Alme
lo, december 1854 [o.a. Salomonson, Meibergen, 
Schaap, De Jong, Polak]; H. Snel: Oesterman, Os
terman of toch oesterkoper? [naamsverklaring]. 

Nieuwe Drentse Volksalmanak. 94e jaar (1977). 
].E. Ennik: Uit de geschiedenis van de marke Wit
ten [dertien erven, hun ligging, geschiedenis, 
pachters];]. Heringa: De bevolking van Drenthe in 
1630; R. Smit: Iets over de verbouw vari hennep in 
Dwingelo; ]. W. Niemeijer: De betekenis van Dren
the voor de vernieuwing in de landschaps-schil
derkunst omstreeks 1800 [o.a. Egbert van Drielst 
(1745-1818)- met afbeeldingen]; R. Reinsma: De La
tijnse scholen in Drenthe in de eerste helft van de 
19e eeuw; G.A.M. van den Muyzenberg: Tramwegen 
in Drenthe. 

Nieuwe 
Drentse Volksalmanak 

CULl\Jll.l:fL),\AAM>EK VOOII. Dfl.CNTI{E 

1977 

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 20, 
nr. 3, sept. 2006. ]. Brouwers: Lokale geschiedenis: 
vermaak of wetenschap?; E.M. Dolné: Geen fictie 
maar feiten. Open brief aan Gerard Rooijakkers; 
G. Rooijakkers: Diskwalificatie; J. van Dierendonck: 
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LOKALE GESCHIED ENIS: 
VERMAAK OF WETENSCHAP/ 

~"'"''---:::''-------""""" 

,.. ........ ~ .. -·- ···- -

Een nieuw leven of een stille dood. Is er nog toe
komst voor Brabantse kerkgebouwen?; E. Verhees: 
Feestvieren in Woudrichem; 0. Thiers(I'h. Cuijpers: 
Op zoek naar het verhaal achter de prentbrief
kaarten. In gesprek met Marie! Peiialoza Moreno 
[promoveerde op een studie van prentbriefkaar
ten uit Waalre, gemaakt door de fotograafJan Bij
nen]. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 14e 
jg., nr. 5, sept. 2006. ]W. Koten: De onderwijzers, 
de intellectuele elite op het platteland (1); H.M. 
Lups: Betrouwbaarheid van vernoeming en DTB
gegevens; R. Oude Vrielink-van Zuidam: Een trieste 
huwelijksdag [van Jan Albert Hutten en Sophia 
W.M. Edelmeijer in 1831; haar ouders gaven geen 
toestemming]; ]W. Koten: Het eerste Nederlandse 
koninkrijk; Beroepen van toen (quartiermeester 
- ratelaar); K.]. Slijkerman: De familiegroep met 
de namen Welboren en Keysersdijck uit West
Barendrecht (1) [17e-begin 18e eeuw]; Afkortingen 
voor genealogen; ]W. Koten: DNA onderzoek en 
genetische privacy; H.M. Lups: Waar gaan we met 
onze archiefinstellingen naartoe? 

n Sliepsteen (Enschede-Lonneker), nr. 87, 22e jg., 
herfst 2006. S. Sanders: Transportwerktuigen- en 
Machinefabriek v/h G.B. Sanders & Zoon - En
schede (oprichter Ger;irdus Bern:;a.rdus Sanders 

(geb. Denekamp 1845, over!. 1928)]; Koninklijke 
bezoeken aan Enschede (5): 1945-1949; Evene
menten in het Stadion Diekman; 60 jaar geleden 
vertrokken de eerste dienstplichtige Enschedeërs 
naar Nederlands-Indië [Anne J. Meinema (1922-
1947), Adri Busschers (geb. 1925), Henk Wierin
ga (1925-1949), Hans Gieskes (geb. 1921). Bijlage: 
Omgekomen Enschedeërs in actieve militaire 
dienst in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 
(1942-1962)]. 
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De Sneuper, nr. 80, 20e jg., nr. 3, sept. 2006. F.P. 
Smids: Pake swei ... [op zoek naar de herkomst van 
Johannes Petrus Smids, militair, tr. voor april 
1793 Marijke Sijbrens Terpstra]; E. Smits: Ge
nealogie Lammert Nammens Osinga, deel 1 [tr. 
Damwoude 1777 Metje Tjibbes]; D. Douma: Gene
alogie van Jacob Jans [wonende 1713-15 te Paesens; 
nageslacht noemt zich Peesen, Pasen, Paesens]; 
Adellijke geslachten in en om Dokkum. De Moc
kema's, deel 3 (slot); P. de Haan: Grietje stal wat 
linnen en Klaaske kocht het op [in 1804; Grietje 
(geb. 1793), dochter van Jacobus Muller en Aaltje 
Harmens Dijkstra; Klaaske Hessels]; V. Timmer: 
In de schaduw van de meesters. Twee onbekende 
orgelmakers uit Noordoost Friesland [Rense Ypes 
Groustra (geb. Ee 1849), Taeke Pieters Klimstra 
(geb. Lioessens 1858)]; D.A. Zwart: Bouw van de 
laatste Friese boerderij van Ee [voor Melle Arends 
Castelein in 1934]; E. Smits: Aanstelling van een 
veldwachter anno 1889 te Ternaard [Jouwen 
Annes de Vries, geb. Bergum 1852]; (Kunst)wegen 
en (voet)paden in Oostdongeradeel, deel 3 (1); Een 
naam is een naam ... (deel 4) [opmerkelijke namen 
uit het Bevolkingsregister van Dokkum 1870-
1889; Aalderson t/m Bindervoet]. 

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder
Amstel, jg. 22, nr. 2, aug. 2006. K. van den Oever: 
Een fraaie 18e eeuwse theekoepel aan de Amstel; 
in de tuin van Kassenhof, Stroom en Lommer of 
Hoogerlust? [ afbeelding op een gravure van Jonas 
Zeuner rond 1780]; Aanv. Brandweer van Ouder
Amstel en (6); R. Siekerman: Begraven/opgegraven 
[vondsten in niet geruimde graven van de in 1917 
gesloten Algemene Begraafplaats; C.I. Ellerman 
geb. Borgerhoff 1829; Johanna Elisabeth Roepel 
wed.James Pringle (geb. Paramaribo 1781)]. 

Stad & Ambt (historischekringalmelo@hetnet. 
nl), 14e jg., nr. 3, juli 2006. ]. van Kooij: 'Na mijn 
oordeel is Almeloo ongemeen fraijer en beter' [ge
illustreerde reisbeschrijving; Andries Schoema
ker, Cornelis Pronk, Abraham de Haen; 1732]; H. 
Beijers: Geschiedenis van het Sint Anthony Gast
huis; J. van Kooi.J; Hcdernan leefc voort in Ahnelo 

dankzij de DDDDD, kantoor, toren en plein [tex
tielondernemer Hartog Hedeman jr. (1839-1920 ), 
tr. Groningen 1863 Sara Leek (1843-1913); o.a. voe
ringstoffen, theedoeken; overname in 1959 door 
Nijverdal-ten Cate]; Het lot van de Sint Egber
tuskerk [architect Jan Stuyt, 1868-1934]; N. van der 
Woude: Tijd van leven in de Twentse textiel. De 
Beerzer komaf van Gerrit Jan Kortman ( 1) [ eerder 
verschenen in GN 2005-276/298]. 
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Stad en Lande (Schouwen-Duiveland; www.stad
en-lande.nl), No. 116, aug. 2006. In Memoriam 
dr. C.M. van Hoorn (1909-2006) [geb. boerderij 
Westerhorn bij Hornhuizen/Gr., arts, tr. Janny 
de Ronde]; L.S. vanDuren-Wansink: Naspeuringen 
naar leven en werk van de negentiende-eeuwse 
schilder Anthony J. Wansink te Zierikzee [tr. 1855 
Juliana M.B. Gieseke]; Een gesprek met Marietje 
Dijkstra-de Koning, vrijwilligster bij de Bruinis
ser Musea; R. van Langeraad: Een spook in de kerk 
van Dreischor in het begin van de vorige eeuw 
[klopsignalen uit het graf van de gebroeders Oc
kerse en hun neefMogge; door lekkage waren de 
kisten gaan drijven en stootten tegen elkaar aan]; 
Lofdicht over Cornelis Stolk (1799-1874), oud
pastoor te Zierikzee. 

Traditie,jg.12, nr. 2, zomer 2006. Themanummer: 
Circus. Hierin o.a. Job Lijfering, de laatste domp
teur van Nederland [geb. 1952]; P. de Boer: Een ge
schiedenis van het Nederlandse circus [eerste cir
cusdirecteuren in Nederland: Pieter Magito en 
Lion Kinsbergen; circusbedrijf familie Blanus; 
Oscar Carré]; Alberto Althoff, de mooie en zware 
kanten van het circusleven [zoon van dresseur 
Bubi Althoff en Kitty Boltini]; Joop Teuteberg 
[geb.1949; clown]; Het circus in speelgoed; Robert 
Ronday [artiestennaam van Robert Golstein, geb. 
1958, goochelaar, spreekstalmeester; kleinzoon 
van een Bouwmeester]; Nederlandse folklore in 
het circus; Kitty Hagen [geb. 1962]; Menno van 
Dyke [van Dijken, geb. Amsterdam 1982, jong
leur]. 

Tijdschrift voor Geschiedenis (nieuwe vormge
ving; register vanaf 114 (2001) raadpleegbaar op 
www.vangorcum/nl/tvg/register), jg. 119 (2006), 
nr. 1. Themanummer Archeologie. Hierin o.a. 
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C.R. Brandenburgh: De geschiedenis van de Leidse 
kloosters. De bijdrage van de stadsarcheologie. 

Idem, 2006, nr. 2.M. Grever: Nationale identiteit 
en historisch besef. De risico's van een canon in de 
postmoderne samenleving; E.Jonker: Sotto Voce. 
Identiteit, burgerschap en de nationale canon; J. 
Pekelder: Historisering van de RAF-geschiedschrij
ving over dertig jaar links Duits terrorisme, 1968-
1998; F. Kramer: De 'rituele census' van 1925. Ver
kiezingsstrijd in verzuild Nederland. 

Idem, 2006, nr. 3. F. Buylaert: Gevaarlijke tij
den. Een vergelijking van machtsverwerving en 
machtsbehoud bij stedelijke elites inlaatmiddel
eeuws Holland en Vlaanderen [voor deze studie 
werden twee families uitgekozen, waarover veel 
bronnen bewaard gebleven zijn 'die toelieten 
om de individuele politieke stellingname van de 
familieleden te reconstrueren tijdens de crisis 
van het laatste kwart van de vijftiende eeuw'; De 
Baenst behorend tot de elite van Sluis, en Van 
Boshuysen Leids patriciaat];]. Haemers/L. Sicking: 
De Vlaamse Opstand van Filips van Kleef en de 
Nederlandse Opstand van Willem van Oranje. 
Een vergelijking [1488-1492 resp. 1568-1584; bij
drage 'aan de comparatieve geschiedenis van de 
opstanden in het algemeen en die in de Neder
landen in het bijzonder'; persoonlijke motieven, 
de houding van adel en steden, kaapvaart, veld
tochten, propaganda enz.]; H. Hoekstra: Verlangen 
naar macht. Henriëtte Kuyper en de opvolging 
van haar vader [1870-1933, dochter van Abraham 
Kuyper; o.a. partijpolitiek, na het kiesrecht (1917, 
1919), het belang van informele macht]; O. van 
Nimwegen: 'Rode stippen'. Het belang van onbe
lemmerd archiefonderzoek [conservering van 
documenten en een goede inventaris zijn nodig 
voor historisch onderzoek; belangrijk materiaal 
voor de studie van de 16e-18e eeuwse Nederlandse 
geschiedenis blijkt echter - vanwege die conser
vering en inventarisatie - langdurig voorzien van 
een rode stip(= niet raadpleegbaar)). 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 15e jg., 
nr. 1, aug. 2006. S. Zeischka: Besluitvorming rond 
de droogmaldng van de vieran1b:achtpolder (18e 

eeuwse Zuid-Hollandse veendroogmakerij; de 
ambachten Esselijkerwoude, Ter Aar, Oudshoorn 
en Rijnsaterswoude]; W. Ravestey·n: Een spiraal van 
waterbouw en natuurgeweld: de beteugeling van 
de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch 
perspectief, 1832-1995; T.Pollmann: Van Waterstaat 
tot wederopbouw. Het leven van dr. ir. Johannes 
Aleidis Ringers (1885-1965) [geb. Alkmaar (exm. 
Volten), tr.1912 Clasina Mann]. 
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Urker Volksleven, ·ne jg .• nr. 3, juli 2006.J. Visser: 
Het leven van Meindert Visser (1892-1960) en zijn 
echtgenote Marijtje Ras (1876-1949); Verv. Een 
verhaal uit 1901 (3); Oude kost [dikkoek; recept]; 
Hendrik Korf 1893-1965. Een Amsterdamse Urker 
[exm. Pasterkamp]; De IJsselmeervisserij 1931-
1940 (2). De vissers [gegevens van vaartuigen en 
namen van eigenaren]. 

Idem, nr. 4, sept. 2006. Verv. Een verhaal uit 1901 
(4); Een heldendaad. De redding van de beman
ning van het brikschip Betsey [1825; o.a. Romkes, 
Snoek, Sterel]; De IJsselmeervisserij 1931-1940 (3). 

Virtus, jaarboek voor adelsgeschiedenis, jg. 12 
(2005). K. Kuiken: De Liudgeriden (ca. 711-877). 
De oudste bekende adellijke familie van Neder
land; R. Alma: Adel in het Westerkwartier in de 
late Middeleeuwen. Bijlage: Adellijke geslachten 
in het Westerkwartier [Aikema, Alma/HerAlma, 
Benkema en Douwema, Benninge en Greving
he, Broersema, Bruninge, Doema en Meininga, 
Fritema, Fritsinge, Froma, Gaikinga, Harkema, 
J ensema, Luersema, Poppema, Rei tsema en Grijp, 
Retkema en Hankema, Ukema, Wiboltsma en 
Unema]; H. Ronnes: De architectuur van koning
stadhouderWillem III in het licht van zijn vriend
schapsbanden; J. Draaijer: De zoeker en de ziener. 
Het bewogen leven van Philip baron van Pal
Iandt: van Eecde (1889- 1979 (exm. Woodward); 

tr. Wilhelmine Marie Voorwijk]; M. van Duren: 
Impressies van een zoektocht naar adellijke iden
titeit in Nederland; J. Dronkers: Afnemende adel
lijke homogamie binnen de Duits-Oostenrijkse 
adel in de twintigste eeuw? Een vergelijking met 
de Nederlandse adel; Boekbesprekingen. 

Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift, jg. 26, 
nr. 3-2006. ]. Bosma-Heun: Dorpsuitbreidingen op 
de Hondsrug. Uitleg van vier dorpen tussen 1945 

en 1998 [Zuidlaren, Annen, Gieten en Borger]; R. 
Alma: De eeuwwisseling in Drenthe [1901]; E. de 
Vries-Heijboer: Vijfentwinrig jaar Drentse Histo
rische Vereniging; J. Pietersma: Proveniers in As
sen en Dikninge. Een praktische oplossing voor 
een praktisch probleem [in de archieven van de 
kloosters van Assen en Dikninge bevindt zich een 
collectie proveniersconrracten uit de 16e eeuw; 
proveniers kochten zich in een klooster in voor 
kost en inwoning (oudedagsvoorziening); dit 
goederen en diensten pakket heet een prebende]; 
E. Brink: Jan Mankes en Meppel [1889-1920, geb. 
Meppel ( exm. Hartsuicker), schilder]. 

Westfriese families, 47e jg., no. 3, sept. 2006. 
Aanv./wijz. Familie Edelenbosch; J. W. ]oosten: 
Bakker - Borst uit Oudkarspel [oudst bekende: 
Thijs Jansz Backer tr. (1) Oudkarspel 1737 Antje 
Pieters Stofregen, tr. (2) ald. 1760 Marijtje de 
Vries; nageslacht noemt zich Borst]; G. Bakker
Bruijn: Fragment parenteel van Pieter Arisz Vis 
te Venhuizen [Vis, Schoen, Krijger, Brak; 18e-19e 
eeuw]. 
Wi Rutu (Surinaamse Genealogie), jg. 4, nr. 1, juli 
2004. D. van Hinte-Rustwijk/G. van Steenderen-Rust
wijk: 'Innocent bystanders'? Personages uit het 
leven van Christina Rustwijk (1836-1865); 0. ten 
Hove/P. Bol: Antilliaanse Surinamers en Surinaam
se Antillianen (heen en weer 11.1.igratie mee veel 

voorbeelden]; E. van Engel!].]. Vrij: Van sowt' watra 
nengre tot grondeigenaar. Johannes Quassie van 
Engel, stamvader van de familie Van Engel; C. Me
dendo1p: De familie Schouten en haar betekenis in 
het culturele leven van Suriname in de periode 
1770-1840. Vragen in verband met een onderzoek; 
].]. Vrij: Enkele gegevens over de familie Schou
ten. Een eerste reactie op de vragen van Clazien 
Medendorp; Surinaamse genealogie op internet; 
].]. Vrij: Een poestiche burgemeester van Lübeck 
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[Theodor Cordua (1796-1857) en kleinzoon Neu
mann]. 

Zijper Historie Bladen, 24e jg., nr. 3, aug. 2006. 
L.F. van Loo: 'Graaf Bentinck' of grootgrondbe
zitters in De Zijpe [Van Strijen, Van Wassenaer, 
Van Heeckeren van Kell, Van Aldenburg Ben
tinck; rentmeester Menno de Lange (overl.1943), 
woonde te Markelo; Verzekeringsmaatschappijen 
(Hofstee, Buur)]; De bodedienst; K. Numan: Wat 
een verhaal, Willem Mol [doopsgezind voorgan
ger; verklaring in 1745 over zijn wangedrag t.a.v. 
zijn buurvrouw Maartje Kulner (gehuwd met 
Hendrik Sinram) door o.a. Claas Jacobsz Dis
sel]; P.T. Klant: De ' peperbus' in Schagerbrug en 
de elektrificatie van Zijpe; Monumentje voor het 
Zij per geslacht Blaauboer. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 64, nov. 2006. Verv. Bewoners 
van Amsterdam in 1851 (II) [de categorieën ach
ternaam, eerste voornaam, geloof]; F. van 't Hag: 
Het woninkje van ome Teun; Verv. Regesten van 
Kwijtscheldingen {IX) [1587; o.a. Calf, De Goyer, 
eracht, Ryser, Van Diemen]. 
Genealogica {Flevoland), 22e jg., nr. 3, okt. 2006. 
Gemeenschappelijke afstamming van Willem F. 
van der Zwanen Annelies Veldman [tr. Harder
wijk 2006; > Jan Gerrits van Oene (1745-1819)]; 
Tseard bakker (1863-1943). In rimpen mantsje ut 
de Walden [Tjeerd de Groot, geb. Kooten 1863, 
bakker, tr. 1887 Elisabeth Katoen]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 
31, jg. 8, okt. 2006. Heemkundekring 'De Klei
ne Meijerij'; S. Trommelen: Een onderzoek naar 
de afkomst van de familienaam Trommelen 
en Trommels [Trumball, Turnbull, Triommel, 
Drommels]; R. Dirksen: Een website vol soldaten; 

OktOWr 2006, Jurganq 8, "umm..- 31. 
ISSM1389,1871 
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R. van den Akker: Kwartierstaat Janny Rietveld 
(deel 1) [geb. 's-Gravenhage 1928;-, Van Doorn (te 
Kesteren), De Greef (te Zeelst), Roerdinkholder 
(te Winterswijk); Verv. Veldtocht naarLeipzig{8). 
Koggenland, jg. 21, 2006/3. L. Olijve: Twee en één 
jaar cel voor diefstal uit gereedstaande wagen 
[voor Feeke de Vries (22) resp. Egbert Olijve (17) 
te Assen 1874; slachtoffer Margaretha Zw. Akker
man (22)]; H. van den Broek: Vissers achter de tralies 
[weigering om havengeld te betalen; 1892]; Gezin 
van Pieter Herksz Ruiter en Cornelisje Barends 
Heerlijn [tr. Venhuizen 1780]; J. de Vries: Kwar
tierstaat de Vries [Jan de Vries, geb. Hoorn 1934; 
-, Langereis, Brouwer ( o.a. te Andijk), Beemster
boer]. 
Stichtse Heraut, 18e jg., nr. 4, nov. 2006. R. van 
Maanen: De Bunnikse kwekerij 'Burbank' 1906-
1953. Alternatieve bronnen voor familie-onder
zoek {II) [o.a. Van Vuurde, Sneep, Zandee, Van 
der Vlist, Kievits, Sirks]; C. W.M. Rasch: Bevolking 
Veldhuijsen in 1748. 

Threant (Drenthe), 17e jg. (2006), nr. 4. C. de 
Graaf!H.W. Homan Free: Een dure broek [1693]; 0. 

t NG\ ' DRENTHE 

THREANT 
17r jaargang nr. 4 2fl06 
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Brunsting: Genealogie van Roelof Jansen [Eising 
te Westerbork; 18e-begin 20e eeuw]. Genealogie 
van Harm Roelofs [Eising]; T. Drenth: Oldenwe
ning en Tijms [kwartierstaat (6 gen.) van Grietje 
Oldenwening (1834-1899); -, Wolting, Perkaan, 
Keen; Kwst. (7 gen.) van Hendrik Hendriks Tij
mes (1825-1889); -, (patr.), Boer, Weurding(e)]; J. 
Muskee: Matrilineaire reeks van Liset Ameln [geb. 
Emmen 1990; Muskee, Schutten, Overman, El
len, Van Engen, Klaassen (te Schoonebeek), Pop
pen, Unie, (patr.)]; G. Mulder: De Uffelter familie 
Odie [parenteel van Jutje Jans Odie (ged. Havelte 
1707)]. 
Twente Genealogisch, 22e jaar, no. 4, okt. 2006. 
Verv. Parenteel Engbert ten Tije (ten Thije, 
Brinks, Takács, Hilverink, Wolthuis, Scherpen
zeel, ten Theije]; Aanv. Kwst. Schepers; H. Boom: 

De kosten van een begrafenis in Doetinchem (in 
een boedelscheiding uit 1787; Colenbrander; 
Coops, Kelderman]. 

Uit Familiebladen: 
HaselhoffBulletin, 1/06. Op twee linker klompen. 
Het levensverhaal van Roelof Hazelhoff (1886-
1964; tr. 1918 Willemtje van der Waag]; De boer
derij van Nantko Hazelhoff (1849-1917) [ en levens
beschrijving]. 
Heden en verleden, jg. 17, nr. 1, april 2006. C. de 
Graaf: Jentien Pol-de Graaf (1897-1995) (inter
view in 1993 ]; Idem: Kwst. Sophia ten Hoorn [geb. 
Hoogeveen 1896, tr. ald. 1920 Joh. Gerhardus de 
Ruiter; -, Visscher, Koelink, Otten; voorn!. te 
Hoogeveen]. 
Het heden en verleden van de families Hollander, 
familiekrant volgnr. 24, ue jg., nr. 3, nov. 2005. 
Persoonslijsten Hollander 2003. Idem, volgnr. 
25, 12e jg., nr. 1, febr. 2006. Tegelschoorsteen
mantel in Lieuwkamastate te Makkum [met af
stammingsschema van een familie Hollander via 
Engwerda, Frankena en Van Spanga van Lieuw
kema]; Stamreeks van Willem Hollander [geb. 
Westervoort 1840 > Theodorus/Dirk Hollander te 
Groessen, tr. Etten 1754 Hendrina Peters]. Idem, 
volgnr. 26, 12e jg., nr. 2, juni 2006. H. Geestman: 
Het raadsel van de matroos die een zccn1.ansgraf 

kreeg [verwarring tussen Jacobus Doekes Sme
ding ( over!. 1901) en Jacobus Roelofs Smeding ( tr. 
Ferwerd 1863 Aaltje Hollander]; Stamreeks van 
Abraham Hollander [geb. Deventer 1890, over!. 
Sobibor 1943]; Persoonslijsten Hollander 2004; 
Een familie Hollander afkomstig uit Giethoorn; 
Parenteel van Theodorus Hollander [geb. Heiloo 
1875, tr. (1)Heemskerki903Johanna van Til, tr.(2) 
Castricum 1917 Maria Glorie]. 
Helm-Nieuws, no. 84, 21e jg., nr. 4, herfst 2005. 

Wat een 90-jarige weet over haar voorvader Dirk 
van der Helm (1826-1913). Idem, no. 85, 22e jg., 
nr.1, winter 2005. Idem, no. 86, 22e jg., nr. 2, lente 
2006. Jaap soek geluk elders ... [Jaap van der Helm 
(geb. Haarlem 1911; exm. Van Duijnhoven) emi
greerde in 1936 naar Zuid-Afrika]. Idem, no. 87, 
22e jg., nr. 3, zomer 2006. Wie is de Duitse priester 
Heinrich von der Helm met onze familienaam? 
[geb. Koblenz 1859-1950]; Willem jr in 1765 naar 
huis van Willem sr [van der Helm]. Idem, no. 88, 
22e jg., nr. 4, herfst 2006. Over de handel en wan
del van - houtzager en scheepmaker - Jan Jansz 
van der Helm (1683-1741). 
Hettinga Stichting, nieuwsbrief nr. 9, nov. 2005. 
De Duitse families Van Hettinga; Kwst. (5 gen.) 
van Eduard Nicolaas Jarig Hettinga [geb. Kou
dum 1940; -, Witteveen, Ypma, Terwisscha van 
Scheltinga]. Idem, nieuwsbrief nr.10, mei 2006. Bij 
de foto's op de voorpagina [Aronius Tjebbes Het
tinga en HiskePaulus Tolsma; tr. 1860]; Kwst. Cor
nelis Haye Witteveen [geb. Koudum 1931; -, Van 
der Werf(te Bolsward), Van der Weide (te Bozum, 
Leeuwarden), Poelsma; twee zusters van Corne
lis trouwden een Hettinga]; Watersnoodramp van 
1825 en het gezin van Gerben Reins Hettinga. 
Huberiana, 21e jg., nr. 1, mei 2006. In Memoriam 
Jacqueline Rosendahl Huber-Wasem; Ulrich 
Herman Wielinga Huber [geb. 1792 (exm. Van 
Boelens); beschrijving van zijn nalatenschap 
(1871)]; Familie 'Huber von Altikon' [aanvullende 
hypothese voor de oudere generaties; 16e eeuw]. 
Idem, nr. 2, sept. 2006. 
Huisorgaan van de familie Kikkert, 54e jg., nr. 3, 
nov. 2005. Borstbeeld Albert Kikkert [1761-1819, 
gouverneur-generaal van Curaçao]; Verv. Hol
landse tak Kikkert [ te Den Helder]. Idem, 54 [=55 ]e 
jg., nr. 1, april 2006. Vice-admiraal Albert Kikkert 
en de Vlaardingse Pieter Kikkert [1813]; Verv. Hol
landse tak. Idem, nr. 2, juni 2006. De Kikkertfo
to en zijn verhaal (afl. 2) [met stamreeks van Jan 
Kikkert (geb. Hoogeveen 1933) > Jan Harmen tr. 
Ruinen 1735 Roelofje Alberts]; Uit het archief van 
Vlaardingen. Een gesprekkenboekje dat toebe
hoorde aan Paulus Kikkert; Verv. Hollandse tak. 
In hetzelfde Schu-y-i-ij

~ nr. 77, jg. 21, maart 
2006. De verstaging van 
Rinze van der Schuit 
[bekabeling om de mast 
te ondersteunen; zoon 
van Rinze Siemen van 
der Schuit tr. Heeren
veen 1961 R. Boersma; 
stam reeks > Klaas Jans, 
schipper te Witveen, tr. 
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1774 Doutzen Rinses]. Idem, nr. 78,juni zoo6. Het 
echtpaar Rendorp-Schuyt [tr.1756]. 
Kroniek van de Stichting Geslacht Mees (secr.: 
heleen.mees@unilever.com; www.familiemees. 
com), nr. 55, juni 2006. Nieuwe ontdekkingen 
aangaande Okino en Miyasaka Mai [de twee Ja
panse vrouwen van Rudolf Adriaan Mees, die in 
1860 naar Japan vertrok, hun zoons, lotgevallen 
en verder nageslacht]; Herinneringen aan Jacob 
Mees (1885-1970); In Memoriam Wijnand Mees 
(1934-2005). 
De Kruijdboom, jg. 22, nr. 1, febr. 2006. Groot
ouders van vaders zijde [Martinus Kruit (1867 
Rotterdam 1929) en Elizabeth Johanna Berghaan 
(1870 Rotterdam 1949)]. Idem, nr. 2,juni 2006. 
Het Le(e)ver orgaan, jg. 24 (2006), nr. 1.J.G. Lever
Rheden: Van oude mensen de dingen die voorbij 
zijn [notities betr. de familie Kriest/Christ/Crits/ 
Corys e.d. te Leiden]; Herinneringen uit de jeugd 
van Adriaan Leever (1921), deel 3 [geven een beeld 
van het leven in het Drentse Borger 1920-1940; le
vendig en met gevoel voor humor beschreven]. 

het Le(e)ver orgaan 

••••• • • • • ••• •• .... . 
ZLEVER ----i 

' 
Jaargang 24. nr. 1 

huisorgaan van de stichting genealogisch 
onderzoek geslachten Le(e)ver 

Mant Verwanten, deel 6 (2006). Hierin o.a. Lou
rens Manten (geb. 1928.02.14) emigreerde naar 
Australië; Hendrik Manten (geb. 1847.12.30) ge
vonnist door de krijgsraad; Gerben Tijmensz 
Manten (geb. ca 1677) en zijn gezin [tr. 1708 De
liaantje Lammers van Schaijk; kleinkinderen 
De Kloet]; De kinderen en kleinkinderen van 
Jan Willem Manten (geb. 1818.03.20) en Corne
lia Hijmenberg [Hijman, Van de Graaf, Cour
tois]; Voogdijschap over vaderloze kinderen in de 
vroege 18de eeuw; Jan Man ten (geb. 1834.01.12) en 
zijn gezin; Jacomijntje Manten (geb. 1863.12.24) 
en haar kinderen en kleinkinderen [ tr. Tienhoven 
1884 Evert de Graaf(exm. Sodaar)]. 
De Mare, 9e jg., nr. 1, april 2006. Herziening 
stukje stamboom [in het boek Taets van der Maern 
tak Gouda; Na onderzoek van H. Vogels en volgens 
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berichten van 'NN op internet'; oudst bekende: 
Arnold Loef, over!. 1227; Taets, Van der Maern, 
Van Ruwiel (met de ridderhofstad)]. Idem, nr. 2, 
sept. 2006. Herziene genealogie Van Maaren/Van 
Maren (met oorsprong in Noord-Brabant en de 
Betuwe) [fragmenten; 14e-16e eeuw; zonder bron
vermeldingen]. 
'Marsman'. Blad voor en van de familie Mars man, 
Nr. 27, dec. 2005. Stam Nr. 9. Nijkerk - Utrecht 
- Amsterdam - Indonesië [Marsman, te Utrecht; 
18e eeuw]; Stam Nr. 14 [Hendrik Marsman, ged. 
Dalfsen 1768, over!. Zwartsluis 1818, tr. Wilhelmi
ne Bergkamp; nageslacht]. 
Olsthoorn kroniek, 2oe jg., no. 2, april 2006. Wil
lem Olsthoorn (1819-1903) [(exm. Van der Valk), 
tr. Naaldwijk 1843 Maria Paulina Straatman; 
werk en gezin]. Idem, no. 3, juli 2006. Gerrit Olst
hoorn (1829-1908); In Memoriam Zr. Lidwina 
Olsthoorn [geb. Kethel 1923]. 
Het Patertje (www.fam-org-pater.nl), 22e jg., 
maart 2006. De moord op Lijsje Pater - deel 10. 

Idem, juni 2006. Stamboom Pater - Nunspeet 
[eind 17e-19e eeuw]; Stamboom Pater - Ameron
gen [Jan Pater, geb. Renswoude 1955, en het ver
haal van de bakfiets]; Nieuws uit/over verschil
lende stammen Pater. 
Poelgeest Familiecontacten, 26e jg., nr. 1, maart 
2006. Idem, nr. 2, juni 2006. Ambachtsheer en 
baljuw van Rijnland in het nauw [Gerrit van 
Poelgeest en Dirk van der Does in 1521 te Koude
kerk bedreigd door Gerrit Cornelisz en Dammas 
Cornelisz]; Verv. Genealogie Van Poelgeest. Idem, 
nr. 3, sept. 2006. 
De Profeet van de Veluwe ( Callenbach-Meerburg), 
nr. 73, 22e jg., voorjaar 2006. Brieven uit Indië, 
1919-1937. 15e afl.; Cornelis Care! Callenbach, 
1902-1962 [exm. Spruyt]; Verv. Parenteel van Wil
lem Callenbach (1836-1879) [Nelson, Knudson, 
Lukens]. 
Ouia nominor Viromandua, nr. 23, 14e jg., juni 
2006. Allen neven ... maar hoeveel keer? [kwartie
ren van Lieven Guffens en Jean-Claude Vermant; 
(af)stam(mings)reeksen Vermant]. 
Ruychrock Fragmentaria, 2006, nr. 1. What's in 
a Na1ne? [naar Canada geëmigreerde Ruijgrok 

veranderde zijn naam in Royrock]. Idem, 2006, 
nr. 2.Hoeveel leed kan een mens dragen? [Leen
dert Jans Ruijgrok (geb. ca. 1674/78) overleed in 
1754, nalatende zijn vijfde vrouw; vier kinderen 
overleden vóór hem]; Reactie op 25 jaar meester 
Ruijgrok-oproep [W.H. Ruijgrok tr. 1909 P.C.M. 
ten Kroode]. 
Scone Than, volgnr. 53, jg. 16, nr. 1, jan.-maart 
2006. Scone Jhan in Frankrijk. Genealogie van 
Elias Schoonjans en Jeanne Bodengien [tr. ca. 
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1823]; Chr. Schoonejans: Joannes Schoonjans met 
de duivel op de hielen [duivelsuitdrijving bij zijn 
vrouw Anna Maria Turf, over!. 1806]; Idem: De fa
miliegeheimen en het verdwenen Lam Gods-pa
neel 'De Rechtvaardige Rechters' [Verfaille, Car
lier, Schoonejans; eerste helft 20e eeuw]; Verv. 
Kwst. [= stamreeks] Schoonjans. Idem, volgnr. 54, 
2006. J udocus Schoon j ans en de Zoua ven [geb. Id
dergem 1838]; Scone Jhan te Brussel van de XVe 
tot de XVIIe eeuw [Schoonjans]. 
Stichting Geslachten Faber, 26e Verantwoording 
(2006). G.J. Ballast: Genealogie Symon Klazes 
Faber, Menaldumadeel [1761-1830, tr. Schingen 
Slappeterp 1789 J anke Folkerts Stedehouder; na
geslacht]; H. Faber: Geke Faber, burgemeester van 
Den Helder, aangevuld met een korte genealogie 
[stamreeks > Goris Goris Wybes (1787-1824), tr. 
(2) Harlingen 1819 Grietje Dur (geb. Amersfoort 
1789)]; Verv. Een Faber familie uit Noordwest 
Friesland; A. Faber: Verwantschap met de Faber 
Vlaggenfabriek [gemeenschappelijke afstam
ming van de auteur en de grondleggers van de 
fabriek van Gerben Abrams Faber (over!. Grouw 
1820 )]; Hijlke Faber bekend voor 'onbezuisd' hard 
rijden over de brug in Zoutkamp [1910, in galop 
met twee paarden voor een boerenwagen, zodat 
die geheel schudde). 
Studiegroep Geslachten Drost, Med., jg. 15, nr. 1, 
maart 2006. Wapens Drost [met fragmenten Dros 
(te Haastrecht), Drost (te Amsterdam, afk. van 
Vianen) en Drost (uit Surhuisterveen)]; Parenteel 
op basis van PK's [Gerrit Drost, geb. Leeuwarden 
1851, tr. Dieuwke Koster; fragmentgenealogie]. 
Idem, nr. 2, juni 2006. Stamreeks van Jeroen en 
Henrico Drost [tweeling, geb. Kampen 1987; > 
Claas Eijbertse Drost, over!. Ermelo 1734]; Stam
reeks van Hendrik Drost [geb. Wildervank 1937; 
> Hindrik Sijmons Drost tr. ald.1764 Trijntje Jans 
Prummel]. 
Thoentertijd, nr. 58, jg. 29, juni 2006.J. 'tHoen: De 
winkel van oma 't Hoen uit de Heerenstraat 33 te 
Naaldwijk uit herinneringen van haar kleinkin
deren [Maria van Wijngaarden; werd weduwe in 
1903]; Ansichtkaarten en uitgevers te Naaldwijk 
[1890-1960]. 
'tTij-schrift, nr. 27, maart 2006. Parenteel van Wil
helmus Arnoldus ten Teije [geb. Vaassen 1923, tr. 
ald. 1947 Johanna Gerdina Oostendorp]. Idem, 
nr. 28, juli 2006. JW: Koten: De familienaam ten 
T(h)ije. Het gezin van Jan ten Thij [tr. Enschede 
1857 Wilhelmina ter Meulen]. 
Uit welke beker, nr. 21, 7e jg., maart 2006. J. Kroe
zen: De uurwerken van Kroese [Johannes Pieter 
Kroese, Wuppertal 1702-Amsterdam 1778]; H.F. 
Kroese: Mijn betovergrootmoeder [Lotje Klok, 

50 

vondeling, tr. Amsterdam 1830 Hendrik Kroese]. 
Idem. nr. 22, juni 2006. Verv. Herinneringen van 
Rob Kroes Amersfoort (1940-1945) (8). Idem, nr. 
23, sept. 2006. H. Kroes: Een genealogisch avon
tuur [op zoek naar moeders grootmoeder Aukje 
Kamstra; Van der Horst, Stoelinga). 
De Veer kamp Krant, ed. 42,jg.12, nr.1, maart 2006. 
In Memoriam Jaap Veerkamp [1921-2006); Veer
kamp-fragmenten in schema's. Idem, 43e ed., 12e 
jg., nr. 2,juni 2006. Testament van Joseph Ludwig 
Veerkamp [voor notaris F.W. Fabius te Amsterdam 
1863; mede-eigenaar Winkel van Sinkel). 
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 59, jg. 16 
(2006), nr. 1. Aanvullende gegevens Van Hilten. 
Idem, blad 60, jg. 16 (2006), nr. 2. Kerkgeschiede
nis van de Uithoornaars van de Uithoorn tak [Ty
mon van Hilten (1671-1748), leraar doopsgezinden 
te Uithoorn en Aalsmeer, en de kerkelijke gezind
ten van zijn nageslacht]. 
Wiard Mededelingen, afl. 22, nov. 2005. Christi
ane Blanck-Conrady ... of het leggen van contact 
met familieleden, die de naam Wiarda niet meer 
dragen, maar die wel Wiarda's als voorouders 
hebben [geb. Treplin; kleindochter van Helena 
Wiarda (1843-1894)]; G.SchulzeBöing: Hoe komt het 
dat ik Schulze Böing heet? [adoptie]. 

België 
Cercle Historique de Fléron, sept. 1989. La pêche 
de Chênée à Fraipont durant !'ancien régime; La 
communauté deJupille de 1789 à 1795 [o.a. Harzé, 
Piedboeuf, Massin, Hassart]; Les moulins du pri
euré de Beaufays. Notes sur les families Ransy, 
Spex, Gouverneur, Califice; La communauté du 
Bois de Beyne de 1700 à 1745; Condamnation et 
exécution de Piron Gordenne à Saive [1750; geb. 
1687; zou zijn derde vrouw gedood hebben]; Liste 
des curés de Saint-Remacle-au-pont [o.a. Charles
Joseph Olislagers, 1781, uit Mheer]; Families des 
curés de Saint-Remacle-au-pont Mathias de Ma
guéry et Noë! Hoyoul; La communauté de Sou
magne de 1789 à 1793. Notes sur les families Cer
fontaine, Dubois, Nizet; Vocations sacerdotales 
dans les families Jam(p)sin et Delhez; Note sur la 
famille Philippe de Vaux-sous-Chèvren.1.ont; Fa

mille de Antoine Franckson, chapelain de Saint
Remacle au pont; Notes sur les famillesJaminon, 
Bertrand et Moreau. 

Idem, déc. 1989. Familie du capitaine de Fléron 
Pierre Jacquemin [1666-1730; genealogie; frag
ment Idon]; Descendance de Piron Magnée dit 
Pironelle [over!. 1647, tr. Marguerite Lambinon]; 
Les communautés de la paroisse de Forêt de 1789 
à 1796; Les dernières cisterciennes de Robermont. 
Liste alphabétique; La communauté du Bois de 
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Beyne de 1745-1760 [Charlier]; Familie du jésuite 
Louis Piedboeuf, originaire de Jupille [1650-
1693]; Les dernières récollectines de Herve; Note 
sur la familie Cokaiko [genealogie]. 

Heraldicum Disputationes, jg. 11, nr. 3, juli-sept. 
2006. C.E. Kuipers: Beierse spitsruiten [met te
kenadvies]; D. Coutereels: De handmolen: een on
gewone wapenfiguur; H. van Heijningen: Koksijde 
- De Panne: geen wielerkoers, maar koers van een 
slechte naar een goede vlag; A.C. Zeven: Filatelie 
en heraldiek: De commanderij Alden Biesen van 
de Duitse Ridderorde; S. Martin-Massonnet: Het 
meertje, vogel en raadsel [merlet; Engels: martlet 
= gierzwaluw; voorts de invloed van de Keltische 
god Lug; vermomde raven, en kauwen uit Corn
wall]; G. Haudenhuyse: Gelijk of niet gelijk?; J. Th. 
M. Melssen: Een wapenvoorstelling uit 1842 [de 
gemeentewapens van 's-Hertogenbosch, Breda en 
Eindhoven]; D. Coutereels: Heraldiek in zijn his
torische context [o.a. heraldiek als familietotem, 
de totem wordt statussymbool, kerkelijke heral
diek]. 

De Mechelse Genealoog. XXXe jg., sept.-okt. 
2006. Verv. Oud kerkarchief van Sint-Gummarus 
te Lier [uit kerkrekeningen 1608-1643]; Histori
sche en volkse straatnaamborden in Mechelen; 
Nationaal Museum en Archief Douane en Ac
cijnzen te Antwerpen [het archief is alleen op af
spraak te bezoeken: douanemuseum @tiscali.be; 
h ttp://home. tiscali. be/douanemuseum/welkom. 
htm; Dienststaten (stamlijst of signalementstaat) 
1769-1902, Aanstellingen 1840-1927]. 

XXXe Jaargang SEPT . • OKT. 2006 

Le Parchemin, No. 363, 71e année, mai-juin 2006. 
In Memoriam André de Walque (1912-2006); D. 
de Kerckhove dit van der Varent: Une familie de ta
pissiers d' Audenarde, les de Lattre dits van den 
Kerchove [de Latre, de Latere; in het Latijn: de/ 
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ab Atrio, Frans equivalent van het Nederlandse 
'kerkhove'; afk. omg. Lille; 16e-begin 18e eeuw]; 
M. Belvaux: Un vitrail armorié au chateau de la 
Forge à Anthée [glas-in-lood raam met wapens: 
de 32 kwartieren van Félix de Jacquier de Ro
sée (1854-1909); met kwartierstaat (63 kwn.): -, 
De Wal de Baronville, De Sire, DeJacquier]; Héral
dique vivante: Ars, Duchesne, Gillion, Minet. 

Idem, No. 364, juillet-août 2006. D. Cogels van 
Reynegom: Pelgrom. Arbre généalogique de la 
branche paternelle de l'illustre familie des che
valiers du Saint Empire Romain 'de Pelgrom' éta
blie actuellement dans la ville d' An vers [chine de 
commande met het wapen Pelgrom; getekende 
boom met wapens; familie te 's-Hertogenbosch]; 
M. Belvaux: La familie Kegeljan à Namur [afk. van 
Düsseldorf; 18e-19e eeuw]; Ph. de Bounam de Ryck
holt: La familie de Crampagna [te Ax en Brus
sel; 18e-19e eeuw]; M. Belvaux: Hennequin de 
Villermont. Deux obits de la familie conservés à 
Ermeton; Verv. De Lattre dit van den Kerchove. 
Descendance en France. Les Kerckhove de Cay
enne. Annexe 1. Descendance de Baltazar Leroux 
[tr. (1) 1686 en (2) 1702]. Annexe 2. Descendance de 
Jacques-Alexandre Daudiffredy [18e-19e eeuw]. 
Annexe 3. Descendance d'Isidore de Saint-Quen
tin [19e eeuw]. 

Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscul
tuur in Vlaanderen, jg. IV (2006), nr. 1. Thema
nummer: Volksgeneeskunst in Vlaanderen, eind 
2oste-begin 21ste eeuw. Idem, 2006, nr. 2. Een 
klompenrookkot uit Vrasene (laatste kwart van 
de negentiende eeuw);J. Van Thienen: De Limburg
identiteit in de actualiteit. Op zoek naar de homo 
Limburgensis; B. Sacré: Het Kreglinger poppen
huis uit de collectie van het Antwerpse volkskun
demuseum [waarschijnlijk van Charlotte Troi
storff (tr. 1804 Christiaan Kreglinger)]; Hundel
gem [geschiedenis van de heerlijkheid]. 

Vlaamse Stam, 42e jg., nr. 5, sept.-okt. 2006. P. 
de Clerck: Onze rubriek voor beginners: Vlaamse 
Stam op CD - Zoeken in de eerste 37 jaargangen 
van ons tijdschrift; H. Callewier! Een 17de-eeuwse 

Jezuïtenstreek: de vlucht van Jozef Van de Wal
Ie uit Brugge en zijn toetreding tot de Sociëteit 
[1666-1710 (exm. Lossy)]; Verv. Willem van der 
Marck II, heer van Lummen, deel III [met biogra
fische gegevens van de belangrijke personen in 
dit artikel]; R. de Forche: De rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen van 1830 tot 1914. Het parket 
van de procureur des konings te Mechelen van 
1830 tot 1914; O. Steeno: Lokale epidemieën in de 
landelijke parochiegemeenschap van Haasrode 
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van 1872 tot 1950. Wat parochieregisters ons (kun
nen) leren ... ; P. Huys: Gevangenen uit de West
hoek (1585-1610); Geregistreerde familiewapens: 
Vos, Jeurissen, Vanhoutteghem, Camerlynck 
[met stamreeks > Joannes Camerlynck Nicolasz tr. 
Belle1585 Francisca Tasseels]; Terminologie van 
de 'Staten van Goed' [van toepassing op het oude 
graafschap Vlaanderen];JanRollandchirurgijn te 
Gent (1696); Correctiehuisveroordelingen (add./ 
corr.); H. Vannoppen: De families in de gemeenten 
in Midden-Brabant gericht op de wapenstilstand 
van 11 november 1918 of ... hoe de verschillende 
maatschappelijke, politieke en militaire groepen 
over het verloop van de oorlog dachten; D. Dob
beleers: Het proces Philippus Mertens. Een bok
kenrijder berecht in Antwerpen [geb. Heythuysen 
1753, tr. 1778 Maria Agnes op het Eynde; schoen
maker te Ophoven]. 

Duitsland 
Altpreulfüche Geschlechterkunde, N.F. Band 
36, 54. Jg. (2006). Hierin o.a.: M. Farrenkopf Berg
bau und Zuwanderung aus den preulsischen 
Ostprovinzen. Zur Qµellenlage in den Archiven 
des Ruhrgebiets (1) [19e eeuw]; Mennonitische 
Familienforschung in Preulsisch-Litauen; Die 
Mühlenconsignation des Amtes Linkuhnen von 
1740; Häuser, Eigentümer, Besitzer und Mie
ter auf der Königsberger Burgfreiheit 1701; Zur 
Quellen- und überlieferungslage von zivilen 
Personenstandsunterlagen aus der Stadt und 
dem Landkreis Königsberg/Ostpr.; Aus der ältes
ten Amtrechnung des Amtes Barten 1586/87; Das 
sogenannte Familienbuch von Barranowen, Kreis 
Sensburg, 1813-1850 [gezinnen]; Passenheimer 
Stadtbrände 1746 und 1751; Aus der Geschichte 
des Grenzlandes zwischen Masuren und Kur
pie in der Zeit vom 17. bis zum 20. Jahrhundert; 
Auszüge aus der Personalchronik des Kreise Al
lenstein 1847-1866; Lehrer und Pfarrer im Kreis 
Allenstein 1854; Die Verlöbnisregister der Jahre 
1908-1912 von Gr. Bertung im KreisAllenstein/Ost
preulsen [en andere bijdragen betr. Allenstein]; 
Warum wurde die Bürgersch"ft von Preul?isch 

Holland imJahre 1679 vorgeführt?; Ein Stadtplan 
von Saalfeld in Ostpreulsen aus dem J ahre 1751 
[met namen van eigenaren]; Familienchronik und 
Lebenslauf des Mohrunger Stadtältesten Hein
rich Eduard Loepke von 1876/1886; Ein Verzeich
nis der Beamten und Mitglieder der St. Johan
nis-Freimaurer-Loge zur Einigkeit im Orient zu 
Danzig aus den Jahre 1822; Einige Dokumente 
zur Geschichte der Schmiede-Zünfte in Ost- und 
Westpreulsen; Familienforschung in Masuren 
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(Kreise Neidenburg und Ortelsburg). Die Histo
rische Einwohner-Datenbank (HED) [plessa@ 
web.de]; Notariatsakten ... Aufgezeigt an der 
überlieferung in Staatsarchiv Allenstein; Kleiner 
Hinweis auf ostpreulsischen Kirchenakten im 
Evangelischen Zentralarchiv Berlin; Voorts di
verse kleinere bijdragen met toevalsvondsten en 
zoektips;JohannJacob Haselau (overl.i791), Ffar
rer ... in Thorn; Aufzeichnungen im Kirchenbuch 
Locken/Langgut; Der Name Kuis in Koslau [ge
zinnen en losse vermeldingen 1710-1935 ]; Stamm
folge Wegner, Marienburg [17e-2oe eeuw; kwst. 
Wegner met Witt (te Hamburg), Senff(te Annen
burg), Plessing en Helffling (te Konitz)]. 

Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Fami
lienkunde, Informationsdienst Nr. 158, Febr. 2006. 
Gerholz-Kartei, eine Sammlung alter Berufsbe
zeichnungen; 'Was liegt wo?' - Das Online-Ver
zeichnis der pfälzischen und rheinhessischen 
Kirchenbücher [www.landeshauptarchiv.de/ak
tuell/kalender/archiv.html; als pdf-bestand]; 
Verv. Erfahrungen im Umgang mit katholischen 
Kirchenbüchern [voornamen en naamwisselin
gen, vertaalde namen en synoniemen; plaatsna
men]. Idem (http://www.saar-genealogie.de), Nr. 
159, Mai 2006. 

Der Archivar, 59. Jg., Heft 2, Mai 2006. Personen
bezogene Unterlagen militärischer Provenienz 
im Bundesarchiv; Das Sächsische Staatsarchiv; 
Universitätsarchive in den 'alten Bundesländern'; 
M. Weber: Archivbericht Niederlande 1995-2005: 
Zugänglichkeit und Publikumsorientierung als 
Paradigmen und die Entstehung der Regionale 
Historische Centra; Das Online-Verzeichnis der 
pfälzischen und rheinhessischen Kirchenbücher 
[www.landeshauptarchiv.de/aktuell/kalender/ 
archiv.html; www.landeshauptarchiv.de/speyer/ 
aufgaben.html]. 

Der Archivar 
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Archiv für Familiengeschichtsforschung, 10. Jg., 
Heft 2/2006. Verv. Kammerherren 'mit Schwert 
und Mantel'; H.-C. Sarnighausen: Die Rostocker 
Familien Detharding und Roggenbau - Medi
ziner und Theologen in Mecklenburg seit 1560. 
Die Ahnen von Marie E. H. Roggenbau ( 1733-1814) 
[6 gen.:-, Bartigen, Detharding, Reusch]; U. von 
Preen: Die Preene, ein altes mecklenburgisches 
Adelsgeschlecht [verslag van het vinden van be
wijzen van de herkomst van de familie von Preen 
via Denemarken, Nederland en Kaap de Goede 
Hoop]. Stammfolge Preen, Linie in Hamburg, am 
Kap der Guten Hoffnung und in Baden [eind 16e 
eeuw - heden; Henning-Joachim Preen (Ham
burg 1699 - Zwolle 1771) huwde viermaal te Kaap
stad]; L. von Lehsten: Stammfolge der Familie von 
Wangelin für das 16. bis 18. Jahrhundert; G. von 
Schönfeldt: Anmerkungen zu den Wappen auf den 
Epitaphien in der Dorfkirche zu Schönermark 
[v. Arnim]; Wolfgang Bonorden (1916-2005) 
verstorben; PDF/A-1 als neuer ISO-Standard zur 
Langzeitarchivierung; J. Heinzelmann: URL-Er
lebnisse [Verzeichnis der Hessischen Grabdenk
mäler; http://cgi-host.uni-marburg.de/-hlgl/ 
gdm/gdm-xs.cgi]. 

Archiv ostdeutscher Familienforscher, Band 16, 
Lieferung 11, Febr. 2006. Bij dr. betr. Seidemann, 
Klee, Maisel, Scholz, Röthke, Warncke, Beyers
dorff, Burow, Marohn, Meter (Mether, Metter), 
Tietz. 

Idem, L. 12, Mai 2006. Bijdr. betr. Stanke, Tras
kowski (Draschkowski, enz.), Hupe, Röthke, 
Krzoska (met o.a. Bigus en Guzy), Nowak (met 
o.a. Guminsky, Jarisek, Postawka, Siemko, Wel
eda, Wilczok), Bittner (ook: Bündtner, Pinter, 
Pitt(n)er; met o.a. Bodensteiner, Giebl, Ingrisch, 
Lindner, Schissl, Seckl, Wettengl/Wetti(n)g(er), 
Zerlik/Czirlik). 

Idem, L. 13/14, Juli 2006. Bijdr. betr. Lehmann 
[Kreis Brakupönen; met notities over aangehuwde 
families, o.a. Blank, Brozukaitis, Desjardins, Dil
they (te Siegen, 15e-18e eeuw), Engel hard (uit Nas
sau), Eske/Esse(n), Flottirond (uit Zwitserland), 
.Förder (te Ostheim), rornachon-dic-Rossel (uit 

Peseux/Zwitsl.; 16e-18e eeuw), Freidank, Gföller 
(uit Altenmarkt/Salzburg), Girod (uit Champoz/ 
Zwitsl.), Hurtien/Hürtgen (afk. van omg. Calais; 
te Friesenheim), Krämer/Cramer (te Purwienen), 
Loyal (afk. omg. Metz/Frr.; 17e-19e eeuw), Mar
chand ( afk. M ünstertal/Zwi tsl. ), Motzkuns]. 

Blätter des Bayerischen Landesvereins für Fami
lienkunde, 68. Jg. (2005). G. Paulus: 3 Söhnlein 
namens Johannes. Zum Phänomen der Namens-
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gleichheit von Geschwister [beginnende genealo
gen houden er vaak geen rekening mee, dat kinde
ren uit één gezin dezelfde voornaam/voornamen 
dragen, terwijl het oudere kind nog in leven is, 
aldus de auteur. Hij geeft 19 voorbeelden waarvan 
het aantoonbaar is vastgesteld dat oudere naam
dragers (m/v) nog in leven waren ten tijde van 
de doop van de jongere; o.a. Räppel/Rapl, Gilg, 
Waldkier, Paulus, Riepl, Wutzlhofer; geografi
sche spreiding; mogelijke oorzaak (de naam/na
men van de doopgetuige(n)]; Eine landesherrliche 
Seelenbeschreibung als Quelle für Heimat- und 
Familienforscher [Hochstift Eichstätt 1741]; Die 
Vorfahren von Maria Magdalena Büchner, Hof
bauern-Enkelin aus Taufkirchen bei Eggenfel
den [1849-1886; o.a. Traitinger, Moser, Aigner, 
Zepf, Creuzeder]; Die Bäckerfamilie Rehm in 
Neuburg a.d. Donau im 17. Jahrhundert [ook: 
Rhemb, Rähm(en), Röm]; Die Dorfwirtschaft in 
Aubing [herbergiers; 15e-20e eeuw; Engelschalk 
(1461), Gotzmann (1505), Spitzwegkh (vanaf 
1587), Berchtoldt, Pätzenhofer/Bazenhoffer, 
Kreitmayr, Wildgruber]; Der Memminger Maler 
Johann Leonhard Ruepprecht (1691-1759) [(exm. 
Schorer), tr. 1719 Anna Elisabeth Kleiber]; E. Botz: 
Die Namensträger Paz im Blickwinkel der Ah
nenforschung Botz. Wie sich die Hofnamen für 
die Familienforschung auswirken [te Mehring; 
17e eeuw]; Johann Jakob Pommers Beerdigung 
in Memmingen am 1.10.1717; Genealogie Kiening 
[www.genealogie-kiening.de]; Die genealogische 
Mailingliste BAVARIA-L; Die Familie des Ulrich 
Jung, Medicus und Duzfreund der Deutschen 
Kaiser [Ulm 1478 -Augsburg 1539; vijf generaties 
Jung ca. 1400-1655]. Informationsblatt, Band 5, Nr. 
10,Juni 2006. 

Familienforschung in Mitteldeutschland, 47. Jg., 
Heft 2, April-Juni 2006. H.-J. Härting: Die Töpfer
Familie Härting in Pirna [19e eeuw]; K. Hermann: 
Die Weifsgerber- und Baumeisterfamilie Mit
tag aus Spremberg in der Niederlausitz [18e-19e 
eeuw]; P. Bah/: Brandenburgs wechselnde Gren
zen als Forschungshindernis; K. Miiller: Die Fa
miliennamen in der Gemeinde 'Vogtländisches 

Oberland'; Idem: Die Familien Seifert in Büna im 
Vogtländischen Oberland; K. Weidenbruch: Zu den 
Naumann im Altenburger Land. Ein kritischer 
Vergleich von Sekundärquellen [16e-17e eeuw]; 
Idem: Der Familienname Benndorf im Alten bur
ger Land [16e eeuw]. 

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 57, Band V, 15. Jg., 
Heft 2, April-Juni 2006. H.-P. Wessel: Der Clausnit
zer Richter Georg Bieber (t 1563). Sein familiäres 
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und regionalgeschichtliches Umfeld [Ertsgeberg
te]; F. Drechsel: Die Glück-Fabrik- Ein Stück Fami
lie- und Industriegeschichte [Eduard Alexander 
Glück tr. Krumhermersdorf 1877 Christiane W. 
Martin; kousenfabriek; met hun kwartierstaten 
(31 kwn.), met o.a. Uhlmann, Oehme, Schubert]; 
U. Bauer: Die Brotmann - Siegel - Legende; Verv. 
Familie Härting zu Borna [18e-19e eeuw]; K. Wei
denbruch: Die 'Volkszählung 1580' im Alten burger 
Land [o.a. Kretzschmar, Zetzsch, Krosse]; M. 
Thiem: Das Kirchliche Archiv Leipzig (KAL) [sa
menvatting bestanden]; K. Wensch (t): Die Ham
mermeister-Familie Blechschmidt in Bergen b. 
Falkenstein [eind 16e-begin 18e eeuw]. 

Friedrichstädter Stadtgeschichte, 71. Mitteilungs
blatt, Frühjahr 2006. Ein Interview mit Siegfried 
Hermann [geb. 1942; terugblik op 26 jaar ver
vulling van het burgemeestersambt]; K. Michelson: 
über Handel und Schiffahrt in Friedrichstadt in 
den Jahren 1674 und 1705 [met namen van schip
pers, bevrachters, belastingplichtigen]; Idem: 'de 
boedel van sael. DirckJanz van Ree' [mennoniet, 
1730; zijn gelijknamige grootvader was een wever 
uit Amsterdam]; Idem: Wer war Jan Peters Barda 
[overl.1777, 84 jaar oud]. 

Idem, 72. Mitteilungsblatt, Herbst 2006. Hier
in o.a. Kinderspiele der Biedermeierzeit; K. Mi
chelson: 'De weeskas'. Nachrichten über die Frie
drichstädter Waisenkasse im frühen 17. Jahrhun
dert [opgericht in 1636; één der geldschieters was 
Niklaes Ovens]; Idem: Johannes Peters Reise nach 
Amsterdam [1742 Friedrichstadt 1809, Remon
strants predikant; zie ook Stichtse Heraut]; Zei
tungsanzeigen aus dem Jahre 1806; Das desolate 
Rechnungswesen der Remonstranten [met stam
reeks Plovier; 17e-18e eeuw]; Pastor Mensingas 
Bericht über die Kriegsschäden 1850. Friedrich
städter Zeitung, Nr. 41 en Nr. 42, 2006. 
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Genealogie.BandXXVIII,55.Jg.,Hefr2,April-Juni 
2006. H. Zierdt/T. Trumme: Familienforschung und 
Molekulargenetik - Analyse Y-chromosomaler 
DNA zur Rekonstruktion eines Familienstamm
baums [project onderzoek naar acht verschillende 
stammen Zier/Zierdt; één stam - uitgerekend die 
van de auteur- bleek genetisch niet verwant]; H.-C. 
Sarnighausen: Braunschweig-Lüneburgische und 
kurhannoversche Amtsjuristen des 18. Jahrhund
erts mit ihren Familien in ausgewählten Amtsbe
zirken. 1. Kurhannoversche Amtsjuristen im Her
zogtum Lauenburg [o.a. von Haus, Kauffmann, 
Westphal, Bremer, Bacmeister. Hornbostel]. 2. 
Braunschweig-lüneburgische Amtsjuristen in 
Moisburg [o.a. Koch, von Spörcken, von Limburg, 
Brauns, von Klenck, von Düring, Sarnighausen, 
von Hinüber]; Verv. Scharfrichter und Abdecker 
in Berlin. Teil III: Köpenick und Spandau hatten 
eigene Abdeckereien [met chronologische lijs
ten, o.a. Mulack, Reuter, Lühnsdorff/Linstorff, 
Hahn, Berwig. Edelhäuser, Untermann]; Verv. 
Der Verein 'Deutsche Ahengemeinschafr' 1921 bis 
1967. Teil II: 1945 bis 1967. Die Ära Kurt Wensch; 
Zur Herkunft der Katharine v. Bora, Ehefrau 
Martins Luthers -ein Nachtrag. 

Hessische Familienkunde. Band 29, Heft 2/2006. 
Gräber und Gedenktafel auf dem Friedhof Holz
heim, Marktgemeinde Haunetal, Kr. Hersfeld-Ro
tenburg/Hessen [namen en data; 19e-20e eeuw]; S. 

Becker: Bestattungen Auswärtiger im Kirchspiel 
Oberweimar 1660-1763 (1);J. Pannekoek: Die Nach
kommen von Bernd Pankuchen aus Istha (urn 
1570 - urn 1655) bis ins 20. Jh. in zehn Generatio
nen in Nord-Hessen(Istha, Oelshausen, Wenigen
hasungen, Elmshagen, Grofsenritte, Dörnberg, 
Breitenbach und Hoof) und in Amsterdam [Vlc. 
Johann Jakob Pfankuche/Pannekoek otr. Am
sterdam 1788 Maria Smit]; Heinrich Hüttenbach 
aus Worms [1863-1917; (groot)ouders]; Ahnentafel 
Karl Kübel [1909-2006; 6 gen.:-. Happ. Kirchner 
(te Hünfeld). Walter]; Hessische Wappenrolle: 
Börner, Brand. Breitwieser. Dormehl. Knapp, 
Kollmannsperger [met 
s t a mre el<sen]. 

Lübecker Beiträge zur 
Familien- und Wap
penkunde. Heft 56,Juli 
2006. 40 Jahre Verein 
für Familienforschung 
(1966-2006); G. Kruse: 
Die Edler - eine Kauf
leute-Familie. Lübec
ker Vorfahren Lenins 

''""" 9 ""'""' zun FAIA1LIEH·UND WAPPENKUHOE 

-VerelnfOrFamlllentorschung 

e.v. Lübeck 
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[oudst bekende: Joachim Edler, burger van Lü
beck 1685, tr. 1686 Anna Elisabeth Eggers]; J. Ka
walek: Bibliothek und Bibliographie in der genea
logischen und landeskundlichen Forschung. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft 
für Familienkunde, Band 42, Jg. 94, Heft 7, Juli
Sept. 2006. A. Blömer: Der Heilpraktiker und Arzt 
Jakob Lauterbach zu Gruiten und seine Ab
stammung aus Haan und Mettmann. Teil 1 [ged. 
Haan 1713 (exm. Bollenheid)]; L. Müller-Westphal: 
Wappen und Hausmarken bürgerlicher und 
bäuerlicher Familien nach Originalquellen. Teil 
IX [met afbeeldingen en genealogische notities: 
Euler, Frohn en Severin, Krantz, Langen Bick/ 
Langenbich, Latomus, Niederempt, Nuppeney, 
Nolten, Pütz, Rulant, Peil, Saurwalt/Surwaldt, 
Schlüssel(s), Sandt, ther Schmitten, von The
nen, von Zülpich/von Zülch]; Verv. Auswanderer, 
die 1747 von Odernheim am Glan nach Müggel
heim in Branden burg zogen. 

Mosaik, Heft 2/2006. M. Fürtjes-Egbers: Beckers
Halber-Hof/ Albert Beckers-Kath [te Keeken; 
notariële akten betr. o.a. Becker, Van Heuke
lum, Engelen, Reymer, Hülsken, Van Ackeren, 
Scheer]. 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVII, 54. Jg., 
Heft 1, Jan.-März 2006. Briefe aus dem Deutsch· 
Französischen Krieg 1870/71 und der Okkupa· 
tionszeit 1872/73 von Paul von Collas an seine 
Eltern; Das Urbar der Herrschaft Tachau im 
Egerland von 1555 [transcriptie]; Nochmals: Zur 
Herkunft deutscher Glasmacher im Baltikum 
[Bode; 18e-19e eeuw]; Geburten, Trauungen und 
Sterbefalle von Musikern und Schauspielern im 
Standesamt Danzig 1874-1886; Verfilmung von 
Kirchenbüchern und anderem genealogischen 
Material im Diözesanarchiv Oppeln. 

Idem, Heft 2, April-Juni 2006. R. Vandrée: Aus 
dem Leben von Johann Friedrich Naffin, einem 
Lehrer in Westpreuisen in der ersten Hälfte des 
19. J ahrhunderts [geb. Eschenriege, Kr. Schlochau 
lBlB (exm. Hickholz)]; Oscdcucschc Schülcr am 

Domgymnasium zu Naumburg a.d. Saaie von 
1834 bis 1930; Verv. Briefe .. . von Paul von Collas 
[1870]; Namensregister für die Personenstands
bücher des Standesamts Danzig für 1870-1886 
erstellt; Die deutschen Grabstein-Inschriften auf 
dem aufgelassenen Friedhof rund urn die Kirche 
zu Einsiedl (Mnichov) bei Marien bad. 

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Band XVI, 
Heft 1, 55. Jg. (2006). A. Schwarz: Germersheimer 
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einwohner aus der Zeit vor und nach dem Dreis
sigjährigen Krieg [vóór 1618 o.a. Göcklinger, 
Hirn, Koch, Müller, Schleich, Stäber; Rond 1660 
o.a. Bauchhein(t)z, Becker, Reiss]; H. Thomas: Der 
Metzgermeister Dietrich Hermann in Neustadt 
und die Frage seiner Herkunft [burger in 1636, 
woonde later te Edenkoben, tr. (2) Catharina Rö
mich; zijn broer Jacob tr. Metz 1637 Marie Urban; 
verwantschap met familie Armbruster te Col
mar; schema's]; J. Becherer: Gretschen in Erzwei
ler: ein Kindesmord im Jahre 1699 [families Doll, 
Bach, Schuch]; Die Familie Harlan in Schwedt 
[Herlan(d); de Lat(t)re; aanv.]; Die Wormser Ge
neralvikariatsprotokolle; Der Nachlass Friedrich 
Wilhelm Wagner [o.a. politicus, overl. 1971; in 
Stadtarchiv Ludwigshafen]; Bijdr. betr. Pfalzer
emigratie naar Brazilië; Juden aus dem Elsass und 
Lothringen in pfalzischen Namensänderungslis
ten des Jahres 1808 [o.a. Gross, Gugenheim, 
Roos]. 

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wap
penkunde, Band 24, Heft 9, März 2006. K. Hu· 
ber: Die Quellengattung der Pflegerechnungen 
in württembergischen Gemeindearchiven am 
Beispiel der Gemeinde Ölbronn. Alphabetisches 
Verzeichnis der Ölbronner Pflegelinge mit aus
wärtigen Aufenthaltsorten; N. Wandruszka: Das 
Epitaph der Pfefferlin in Herrenberg [te dateren 
ca. 1595-1603]; R. Heinz: Fakten und Hypothesen 
zu den Ditzinger Familien Notz - Hemminger
Schneider 1500-1700; 0. Kies: Die Anfange der Fa
milie Schrenpf[te Besigheim; 2e helft 17e eeuw]. 

Idem, Heft 10, Juni 2006. M. Numberger: 'Von 
Ainer Erbern Frawen mit Namen Margarethe 
Klefferin' - Margarethe Kleffer und ihr Verwand
tenkreis [ook: Kläffer; geb. ca.1445, leeft nog 1502; 
met o.a. Königsbach/Kungspach, Meichsner, 
Karther, Liesch, Schaumann, Buob/Büb, Mül
ler (te Esslingen en Ulm), Krafft, Welling, Enker, 
Keller, Hüngerlin, Feurer, Fe8ler, Knüttel/Knit
tel; Hachberger en Hochberg, mogelijk afstam
mend van markgraven van Baden; 15e-16e eeuw; 
Württembergse en Badense families met zeven 
s chema's}; 0.-G. Lonhard~ Die e r s ten. Voith im 

Raum Heidenheim [16e-17e eeuw]; F. Wollmershäu
ser: Zeugenverhöre in Stuttgart, auf den Fildern 
und im Hegau [namen met o.a. leeftijd en beroep; 
16eeeuw]. 

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Band 
107/108 (2005/2006). Hierin o.a.: Th.R. Kraus: 
Weiht Papst Leo III. die Aachener Marienkirche, 
die Kapelle zu Dirlau und die Kirche in Nieder
heimbach?; C. Rotthoff Kraus: Das Aachener Hos-
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pital am Radermarkt von seiner Gründung im 
Jahre 1336 bis zu seiner Übergabe an die Elisa
betinnen im Jahre 1622. Ein Beitrag zur Sozi
algeschichte der Stadt Aachen [in noot 110 op
somming van provisoren (met bronvermelding), 
15e-16e eeuw]; Internationale Schlossprojekte 
des Aachener Stadtarchitekten Johann Joseph 
Couven [1701-1763]; Für Aachen in den Reich
stag. Volksvertreter aus Stadt und Umgebung im 
obersten deutschen Parlament von 1867 bis 1945; 
Materielle Spuren der Vergangenheit im Aache
ner Stadtbild; Der Naturwissenschaftler Peter 
Debye. Eine Lebensskizze [geb. Maastricht 1884 
(exm. Reumkens), tr. 1913 Mathilda Alberer, uit 
München]; Der Verlag 'Die Kuppel' [Oskar Janc
ke (geb. Aken 1898) nam in 1924 de uitgeverij over 
van Karl Spiertz]; Kriegsbeginn im Grenzland: 
Die Region 2wischen Aachen und Lüttich 1914 
und 1940. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
81. Jg., Heft 1, 1. Quartal 2006. Die Nachkommen 
des italienischen Komponisten Ignazio Fiorillo 
(1715 bis 1787) in Deutschland [Schädler, Reinec
ke, Wedemeyer]; Begegnung mit den Familien 
Schlözer, Loder und Runde; Das älteste Einwoh
nerverzeichnis von 1671 des Kirchspiels Leussow 
in Mecklenburg; Ledige Mütter und angehende 
Ärzte im Accouchierhaus der Universität Göttin
gen (Ende 18. bis zum frühen 19. Jahrhundert); 
Anmerkungen und Ergänzungen zu den älteren 
Bürgerbüchern Bremens [bijlage: Bürgereide Bre
mens ausserhalb der Bürgerbücher 1549 bis 1585 
[namen (alfabetisch) en data]; Johan Schacht in 
Herzhorn, ein bemerkenswerter Mensch des 16. 
J ahrhunderts von sagenhaften 120 J ah ren. 

Idem, Heft 2, 2. Quartal 2006. Chr. v. Tol/: 
Deutsch-baltischer Adel [historisch overzicht, 
genealogisch onderzoek, literatuur, archieven]; 
H.-C. Sarnighausen: Zur Familie des Licent-Ein
nehmer Coss aus Hannoversch Münden; Bericht 
über den 1. Trüper - Tag; K. Biel: Der Elmshorner 
Altarstifter Otto von Aspern im Dreifsigjährigen 
Krieg [eind 16e-17e eeuw]. 

Frankrijk 
Nord Généalogie, No. 196, 2006/3. Bijdr. betr. 
Caullet [Caulet, Collet; eind 16e-17e eeuw], 
Frestel [12e-14e eeuw; met notities over verwante 
families du Candas en de Belloy], de Brimeu 
[13e-15e eeuw; met Malet, de Sorrus, de Beaurain, 
de Milly]; Aanv. Kwst. Castelain [w.o. bronnen 
voor de Noyelles]; Gh. Kwalo-Devos: Mariages de 
non catholiques à Dunkerque: 7-11-1788/29-8-
1792 [o.a. Marie Dekoning, 22, van Rotterdam, 
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dr. van Isaac de Koning en wijlen Emerentia Cler
mond, tr.1792 Jacques Kehr; Antoine Daniel Mac 
Pherson, 26, van 'Meuweque en Gelderland en 
Hollande', Hollands vluchteling, tr. 1792 Jeanne 
Ross]; Naissances d'enfants nés à Dunkerque de 
parents non catholiques 23-9-1788/27-10-1792 
[voornamelijk 'Hollandse' vluchtelingen, bijv.: 
Bik uit Ameide, Gregorie uit Zeeland, Hespe 
uit Amsterdam x 1784 Hoevenaer uit Utrecht, 
Sobels uit Groningen, Schuit x 1789 Hoeve
naer, Tuinhout uit Sneek, Ten Noever uit Lin
gen x Groenveld uit Woerden, Van Gorkum uit 
Haarlem, Van Paddenburg uit Gouda, Vermaas 
x 'Elft' 1782 Van der Kley, Wikke uit Amster
dam]; Décès de non catholiques à Dunkerque 
31-1-1777/23-1-1788 [veel Engelsen]; ... (idem) 2-
8-1788/19-10-1792 [w.o. Alecia Bell (geb. Amster
dam, 5 maanden; 1789), Boudewynsen (uit Den 
Haag; 1789), Dassonville (uit Zeeland; 1788), De 
Coninck (uit Schoonhoven; 1790), Dengemans 
(uit Tiel; 1789), Grau (uit Brielle; 1791), Roze (uit 
Amersfoort; 1791), Van Aylva (uit Holwerd; 1792), 
Van Schelle (uit Rotterdam; 1792)]; Relevé sur: 
les guillotines.free.fr [namen, woonplaatsen, ter 
dood veroordeling enz.]; Aanv. Lequien. 

Verder ontvingen wij: 
Alweer een Vermeer, nr. 19, zomer 2006. Verv. Til
burgse, Westlandse en Harderwijkse Vermeer's. 
Andringa Staach Nijs. nr. 43,juni 2006. 
Archeologische en bouwhistorische kroniek van 
de gemeente Utrecht over 1982 (Overdruk uit 
Maandblad Oud-Utrecht 1983-3) [met veel teke
ningen, foto's en plattegronden van Utrechtse 
panden in vroegere situaties]. 
Bergsma Bulletin, ue jg., nr. 1, pasen 2006. Verv. 
Genealogie Bergsma met recent familienieuws; 
nr. 2, zomer 2006. Uit het leven van een dappere 
vrouw [Maria Margaretha Bokern, geb. 1922; 
exm. Bergsma]; De Godvrugtige Leidsman [gebe
denboek uit 1778 met familieaantekeningen, o.a. 
Overmeer, Swaga/Zwaga, Bergsma]. 
Beukema/Buikema, familiebrief 82, jan. 2006; 
nr. 83, mei 2006; nr. 84, sept. 2006. Familiebe
richten. 
Blanckensteijn bulletin, 17e jg., nr. 4, lente 2006. 
Genealogie [Blankenstein te Meppel, 18e eeuw]. 
Idem, 18e jg., nr. 1 en 2, zomer/herfst 2006. 
Boukrant (Boumeester), no. 85, 23e jg., april 
2006; no. 86, juli 2006. 
Brunja (Brongers), nr. 61, maart 2006. 
Casa Clutia, nr. 62, april 2006. D. van Driel Kluit
Strickland: De familieband tussen Kluit en Clay
pole. 
C/Krapels-krabbels,jg. 26, no.1,juli 2006. 
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Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meir
levede. Merlevede Merlevelde, jg. 15 [2006], nr. 
57. Extra-editie en laatste aflevering met veel oude 
en nieuwe(re) familiefoto's. 
Familieblad Sparreboom, jg. 17, afl. 1, april 2006; 
afl. 2, aug. 2006. Verv. Genealogie Sparreboom. 
Familiekrant Stam Toosten, nr. 65, jg. 17, april 
2006; nr. 66, juli 2006. Afstammelingen van Pe
trusJoosten uit Buggenum [1713-1784]. 
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart 
van 't Net, uitg. 23, 13e jg., dec. 2005. In Memoria 
Bauke Knottnerus [geb. Nijkerk 1934] en Hen
drika van 'tNet [tr.1954Barend Nagel]. 
Familiestichting Moret, nieuwsbrief 25, april 
2006. Christine Moret (1870-1952) [schilderes, be
graven te Laren]. 
Gens-Dunia (Verduijn), 43e jg., nr. 1, mei 2006. 
De gevelsteen van de Meijehoeve, vlak bij Bode
graven [met wapens Van der Mye, Van der Duijn 
en Van Wassenaar]; nr. 2,juli 2006. 
Graafwerk (www.stichtingdegraaff.nl), Se jg., no. 
1, jan. 2006. Wat lezers schrijven ... En Nogmaals 
Van Erffrenten [corr./aanv. eerdere bijdrage]; 
Levensverhaal van Arend de Graaff (1910-1980); 
no. 2, april 2006. Interview met Arie C. De Graaff 
[geb.1936]; no. 3, juli 2006. 
Groniek. Gronings historisch tijdschrift, nr. 101, 
z.j. [1988]. Willem III en de Glorious Revolution 
[1688]. Een zevental bijdragen w.o. F. Boersma: Het 
ongelukkige lot van een dagboekschrijver. Her
waardering voor Constantijn Huygens jr., secre
taris van Willem III [1628-1797]. 
Taarboek Groningen, 2 (1974/75). E. Beenker: Gro
ninger Joden en hun graven; G. Vaders: Max van 
den Berg en het rode denkraam; Tien eeuwen 
Martini [-kerk]; Harm Meijer en de Grönneger 
Bond [geb. Bourtange 1919]; Simon van Wattum 
- dichter als vriend [geb.1930]. 
Klooster-stam (Kloosterboer), 22e jg., maart 
2006. 
Millenaers Koerier (Millenaar), nr. 33, jg.15, april 
2006. 
Mirusblatt (Mirns), Jg. 33, Heft 1/124, Jan.-März 
2006; Heft 2/125, April-Sept. 2006. 
Nijs fan 'e Hoch:cma-Stifting, nr. 41, lente :2006. 

Hoekema State [te Huizum]. 
Pors Post (Pors), nr. 91, 3oe jg., aug. 2006. 
Het Scheep(s)journaal (Scheepbouwer), jg. 8, nr. 
1, mei 2006. Het raadsel van Amsterdam [gege
vens Schee(p)bouw(er)]. 
Stichting Familiearchief en -collectie Wastijn, nr. 
11, mei 2006. Nassause Domeinraad [met pacht
overeenkomst 1648 J anJ oosten Wastijn, te Naald
wijk en Pieter Pieters Cleijnneman]. 
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Timmers Koerier, 16e jg. (2006), nr. 1. Uitgebreid 
nieuws betr. takken van de families Timmers en 
Tummers, o.a. te Sittard. 
Tijdschrift van de familievereniging Vanden 
Bempt, jg. 22, nr. 1, febr. 2006; nr. 2, maart 2006; 
nr. 3, juli 2006. Ets van Bernard Picart anno 1726 
met het familiewapen Vanden Bempden. 
Van Aggelen Kronieken (Van Aggelen, Van Ache
len), nr. 66, april 2006. 
'tVandermeulenkrantje, nr. 54, 27e jg., lente 2005. 
Verv. Genealogie Vandermeulen; nr. 55, 28e jg., 
herfst 2005; nr. 56, 28e jg., lente 2006. Fragment 
Vandermeulen [o.a. te Sint-Niklaas]. 
Van Helden & Heldinnen, no. 71, band II, 24e jg., 
maart 2006. Van Helden. De Wijkse tak; Werken
damse Van Helden; no. 72, juni-juli 2006. Verv. 
Genealogie Van Helden. 
Van Mecken tot Mekke, 23e jg. (2006), no. 1. Verv. 
Parenteel van Jan Janse Verheij no. 3 [te Rotter
dam; 19e eeuw; met Van der Krab, Verroen]; no. 
2/2006. Verv. Parenteel [te Rotterdam, met o.a. 
Van de Griend, Morin, Verroen, Mekke]. 
Van Zoys tot Soest, 21e jg., nr. 1, zomer 2000. Verv. 
Kwst. Grietje van Fulpen [1807 Soest 1899, tr. 
ald. 1833 Volkert Schouten; nageslacht]. Idem, 
nr. 2, herfst 2000. J. Piekema: De annalen van het 
St. Josefs-gesticht, deel 1 [1869-70]; F.A.G. Bleijs: 
Biografie van A.C. Bleijs, architect [geb. Hoorn 
1842 (exm. Krijgsman)];J.G.A. Batenburg [Soest 
1888-1955, gemeentesecretaris, tr. 1919 Bertha 
M. F. Stoffels, uit Roermond]. 
Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
Geldern und Umgegend, 105 (2006). Helmut Ter
vooren: Van der Masen tot op den Rijn. Ein Hand
buch zur Geschichte der mittelalterlichen volks
sprachlichen Literatur im Raum von Rhein und 
Maas. 
Vis A Vis, nr. 47, mei 2006. Het Vette Schaap [olie
molen; eigenaren: Van der Ley, Vis, Honig(h)]; 
Piet Vis (1922-2006). Erevoorzitter van de Stich
ting Familie Vis van Zaandijk. 
Vortmes, nr. 19, mei 2005. Evaluaties [o.a. voort
gang bronbewerkingen]; Diverse berichten betr. 
Voortman/Vortman; nr. 20, dec. 2005. 
Vreugdeschakel nr. 60. 24e jg .. jan. 2006. Huwe
lijk in Zuid-Korea [Heleen Vreugdenhil en Kang 
Youn]; nr. 61, mei 2006. 
De Wagenschouw, nr. 40, mei 2006. H. Wagenvoort 
(t): Oorlogsgeweld in en om Almen en Harfsen in 
de 16e eeuw; Verv. Stamboom Wagen voort. 
Wij van Zeeland, Se jg., nr. 4, nov. 2006. 

M. Vulsma-Kappers 
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Het portret van ... 1 

[Karel Zwart en Teuntje de Boer] 
DOOR}. ZWART 

3<.a,eel, ZwaJrt 1842-1917 

Karel Zwart, geb. Alblasserdam 11-9-1842, werkman en boer, over 1. Alblasserdam 11-9-1917, zn. 
van N.N. en Kaatje Zwart, tr. (1) Oud-Alblas 18-6-1868 Maaike Mui/wijk, geb. Oud-Alblas 4-9-

1838, over 1. Alblasserdam 4-2-1872, dr. van Dirk Muilwijk/Meulwijk, werkman en bouwman, 
en Cornelia Adriaans Lichaam/Lighaam; tr. (2) Alblasserdam 26-4-1872 Neeltje Bevaard, geb. 
Oudenhoorn 4-1-1849, dienstbode, overl. Alblasserdam 7-8-1872, dr. van Jacob Bevaard en 
Jaapje Looij; tr. (3) Alblasserdam 17-1-1873 Teuntje den Boer, geb. Pernis 9-7-1853, dienstbode, 
baker, over 1. Rotterdam 27-12-1937, dr. van Andries den Boer, arbeider, en J annetj e van Driel. 

Uit het eerste en tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Uit het derde huwelijk zijn te Alblasserdam tussen 1873 en 1894 acht kinderen geboren. 
Vanaf 12 maart 1935 tot haar haar overlijden woonde Teuntje Oranjeboomstraat 67, in/op een 
hofje. 
"Die hofjes w~ren heel korte zijstraatjes, die haalcs op de Oranje boorn,_5 traat naar het westen 

liepen, tot tegen de spoordijk. Ze lagen nabij het noordelijk uiteinde van de Oranjeboom
straat, waar de spoordijk (naar de Hefbrug) al redelijk hoog was. Ze zijn bij de bouw van de 
nieuwe spoortunnel geheel verdwenen.'' ' 

Over de foto's zijn geen nadere bijzonderheden bekend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. Volgens Alex den Ouden vanwww.Rotterdammers.nl. 
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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 antwoord porto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant
woorden dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 
mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: 
info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens N os tra). 

antwoorden 

566. M(I)ENTJES (61 (2006), pag. 720) 
Johannes (Jan) Wi(e)ntjes, geb. Bemmel ca.1771, landman (1831), overl. Elst 14-10-1833, zn. van 
Jacobus Wientjes en Hendrika Elisabeth ter Meer, tr. (1) ald. 22-4-1808 Geertruida (Geertruij) 
Darren, geb. Elden ca. 1760, overl. Rijkerswoerd 9-11-1824, tr. (2) Elst 31-12-1831 Johanna Hen
driks. 

J.W.Heisen, Wijchen 

vragen 

567. VERSCHOUW 
Ds. Johannes Albertus Verschou w, van Amsterdam ( doop ald. niet gevonden), geb. 1712, predi
kant te Stavoren, werd beroepen te Purmerend. De bevestiging was al bepaald, maar hij over 1. 
(oud 30 jaar en 6 maanden) Stavoren 21-4-1743. Hij tr. Amsterdam 1740 Leuntje Verleij, die 
hertr. Amsterdam 17 48 ds. Matthias Janssen. 

Gevraagd: meer gegevens over Johannes Albertus Verschouw en zijn voorgeslacht. 
J.M. Bos, Groningen 

568. FOCKERS 
Adrianus Joannis (Jans) Fockers, geb. Merksplas (B) 1-8-1636, over!. Weelde (B) 7-1-1712, zn. van 
Jan Gisberti (Jan Jansen Gijsbrechts) Fockers, geb. ca. 1600, tr. Merksplas 22-2-1626 Catharina 
Walteri Wijnans, uit Beerse (B).Jan was schepen te Merksplas 1642, 1663, 1668, 1674 en 1678, en 
zn. vanJoannis Gisberti Fockers (Focquer, Fockaerts). 

Gevraagd: nadere informatie over deze familie en over een eventueel schepenzegel. 
A. Gijsbrechts, Gilze 

569. HAVEN AAR-VAN DER VEER 
Jacob Gerritsz Havenaar en Aeltje Cornelisse van der Veer lieten te Nieuwveen op 4-5-1698 
hun eerste kind dopen. 

Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Jacob en Aeltje. 
J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 
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570. STOOP (STAUB) 
Coenraad Stoop (Staub), j.m. van Zwitserland, tr. Woerden 10-2-1793 Elizabeth den Dunnen, 
ged. Kamerik 1-1-1764, dr. van Evert den Dunnen en Marrigje Snaters. Uit dit huwelijk Jaco
bus, geb. Woerden 26-12-1793 en Evert, geb. Woerden 5-1-1795. Van Evert is het nageslacht 
bekend. 

Gevraagd: nadere gegevens van vader Coenraad en zoon Jacobus Stoop. 
C. Stoop, Wezep 

571. NICOLAI 
Goitzen Nicolai, geb. Eestrum (gemeente Tietjerksteradeel) 16-8-1812, koopman, doch in 
dienst bij de 1se afdeling infanterie, met onbepaald verlof te Eestrum, zn. van Thomas Nicolai 
en Romkje Pieters Schaafsma, tr. Tietjerksteradeel 31-12-1836 Adriana Jûstemeijer, geb. Am
sterdam 1-1-1813, onechte dr. van Helena Jûstemeijer. Van Goitzen Nicolai en zijn vrouw 
Adriana ontbreekt sindsdien ieder spoor. 

Gevraagd: nadere informatie over dit echtpaar. 
D. Fokkema, Twijzel 

572. KERS(TE)MAN-BONKART 
Hendrik Kers(te)man, korporaal, en Catharina Bonkart (Bohan?) laten dopen Rotterdam (r.-k. 
de Steiger) 11-3-1787 hun dochter Maria Anna. 

Gevraagd: huwelijk van Hendrik en Catharina (niet gevonden te Rotterdam). 
mw. M.W. Bohan-van der Linden, Den Helder 

573. SCHEPERS 
Wilhelmus (Willem) Franssen Schepers, overl./begr. Lieshout 10/11-6-1796, tr. Aarle-Rixtel 
(r.-k.) 30-7-1752 Henrica Petri Joosten Colen, ged. Beek en Donk 8-4-1724, begr. Lieshout 
14-4-1803, dr._ van Petrus Joosten Colen en Johanna Thonis Roijackers. Alle kinderen uit dit 
huw~lijk zijn gedoopt Beek en Donk, de oudste zoon heet Franciscus; alle doopgetuigen, van 
wie een familieband kon worden vastgesteld, zijn familie van de vrouw. 

Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Willem Schepers en een eventueel Ned. 
Herv. of Schepen huwelijk van Willem en Henri ca. 

mw. I. Schepers, Helmond 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Jet Aeckerlin, Horsterweg 165/21, 3853 JB Ermelo 
L. Beijen,Vreewijkstraat 9, 2311 XG Leiden 
Régis de la Haye, Louis Loyensstraat 22, 6221 AK Maastricht 
R; Dolfin, Queridolaan 42, 9721 sx Groningen 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
W.H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 
Bas Nugteren, Frederik Hendrikstraat 45, 3583 VG Utrecht 
P.J. Orbons, Hei berg, . 6436 CL Amstenrade 

E. van Rees Vellinga, Bennekomseweg 152, 6704 AK Wageningen 
R. F. Vulsma, Sarphatipark 94-u, 1073 EB Amsterdam 
J. Zwart, Rijtuigstraat 12, 1445 MS Purmerend 
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Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

De genealogische software van de NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via: info@ngv.nl. 
ISSN 0016-6936 

60 Gens Nostra 62 (2007) 




