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Genealogische Dag 
in Helmond 

De redactie van dit onvolprezen blad vroeg mij een kort voorwoord te schrijven voor het 'Hel
mond nummer'. Geen probleem, dacht ik. Fluitje van een cent, want ik heb in mijn kast nog 
een leuk boekje over Helmond staan waaruit ik vast wel wat kan halen voor dit stukje. Maar 
op de plek waar ik het boekje verwachtte, stond het niet. Ook elders in de boekenkasten in wat 
ik mijn werkkamer noem, was niets te vinden. Dus naar beneden, naar de boekenkast in de 
woonkamer. Ik zag het boekje in gedachten voor me. Meer een brochure was het, dun, met een 
overwegend witte kaft bedrukt met, geloof ik, blauwe letters. 

'Hier staat het niet,' zei mijn vrouw. Zij houdt de boekenkast in de woonkamer bij en weet 
feilloos wat er in staat. De kast ziet er dan ook aanmerkelijk ordentelijker uit dat de kasten in 
mijn kamer. Ik keek nog even vluchtig in de kast op de kamer van mijn vrouw, maar ik wist 
dat dat zinloos was. Als het daar zou staan zou ze het weten. Ik keerde dus naar de ongeor
ganiseerde verzameling boeken en dergelijke in mijn kamer terug en begon weer te zoeken. 
Weer zonder resultaat, behalve dan dat de chaos nog iets groter was geworden. Toen kreeg 
ik een idee. Ik startte de computer op en zocht in de nooit afgemaakte database waaraan ik 
de grootse naam 'bibliotheekcatalogus' heb gegeven. Eindelijk had ik succes. Helmond, van 
plaggenhut tot paalwoning heette het boekje waarnaar ik op zoek was. Het was in 1977 door de 
gemeente Helmond uitgegeven. Ter gelegenheid van iets, veronderstel ik. Ik had in dit stukje 
mooi bij dat 'iets' kunnen aanhaken, maar helaas: hoewel ik het onomstotelijke bewijs gele
verd had dat ik het boekje moest hebben en er dus niets mis is met mijn geheugen, kon ik het 
nog steeds niet vinden. Het zal dus nog wel in een nog steeds niet uitgepakte verhuisdoos zit
ten. Daarom heeft de redactie dus langer op dit voorwoord moeten wachten dan de bedoeling 
was. Mea culpa! 

Wat is nou de moraal van dit verhaal? Zorg dat je je spullen overzichtelijk opbergt. Maar dat 
weet iedere rechtgeaarde genealoog. Maar ook dat je echt naar de genealogische dag in Hel
mond moet komen als je wat over die mooie gemeente en de omgeving te weten wilt komen. 
Aan mij heb je daarvoor in ieder geval niets. 

Bert Trap 
(oud)voorzitter NGV 

Het wapen van de gemeente Helmond op de voorpagina is getekend door 
ing. C.Q,C.M. Walschots te Rijswijk (zH) 
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Inhoudsopgave themanummer 
Helmond 

De inhoudsopgave is op paginavolgorde gesorteerd. Het getal achter de titel verwijst naar het 
( eerste) paginanummer van deze titel. Vierkante haakjes geven nadere toelichting. Behalve de 
vaste rubrieken hebben alle bijdragen met Helmond te maken. 
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Plattegrond Oostelijk Brabant circa 1600 en Helmond 1616, 216 
Maire en burgemeesters van Helmond 1810-2007, 217 
Burgemeesters van Stiphout 1810-1967, 217 
J anna Leguij t: Zoek en ontdek, de weg naar TOEN, 218 
Arie Jan Stasse: Helmondse gedrukte bronnen, 221 
Hans Vogels: Van oud tot oudste, een ruim 700-jarige afstammingsreeks, 222 

Rubriek Uit Antwerpse bron 160, 226 

Giel van Hooff: Nieuwkomers in Helmond in de 19d• eeuw, 227 
Begemann, 242 
Albert Hoekstra: EDAH, zomaar vier letters?, 243 
Jan Spoorenberg: De ervenJ.H. Spoorenberg in Het Schaapje van 1805, 248 

Mededelingen [onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur], 13 

Plattegrond gemeente Helmond 1866 ( door J. Kuyper) en Helmond 1602, 259 
Tini Söhngen-van Gotum: To Hölscher (1898-1953 ), kinderboekenschrijfster, 260 

Rubriek Uit het verenigingscentrum (14) [Bidprentje van Johannes Elderhorst], 263 
Rubriek Het portret van ... 
• M.C. D. Mesander-Hout: Barbara Dorothea Hozemans, 264 

Mevr. S. Vonk: De componist Johannes Bernardus Kolkman (1854-1920) [met kwartierstaat], 
265 

Rubriek Het portret van ... 
• L.G. M. Kerkhoff: Theodorus Joannes ten Brink, 270 
• C.J.J. Wijnen: Elden Scheepmaaker, 271 

Jos Kaldenbach: Toevalsvondsten De Ploch, 272 
A. Sassen (t): Wapenkaart 1890 met 96 Brabantse wapens, 274 

Rubriek Wegwijs, met: 
• José Martin: Een naam en een gezicht (kamp Westerbork), 277 
• A.J. van der Zeeuw: Reactie op B. van Dooren, 'Meten is Weten' , pag. 89-90, 277 
Rubriek Archiefnieuws [ met oproep voor deelname aan het themanummer in 2008], 278 
Rubriek Boekrecensies, 282 
Rubriek Aanwinsten, 286 
Rubriek Periodieken, 287 
Rubriek Vragen, 302 
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Oostelijk Brabant circa 1600, met iets rechts van het midden Helmond 
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Maire en burgemeesters van Helmond 1810-2007 

Mr. Carel Frederik Wessel man (bij K. B. van 1-5-1841 Jhr.), geb. Utrecht 19-2-1780, 
maire 1810-1814, over 1. Helmond 7-4-1853. 

Jan Jacob van der Foelart, geb. Goirle 10-7-1770, burgemeester 1814-1832, over 1. Helmond 
18-2-1832. 

Franciscus Timmermans, ged. Asten 7-4-1774, burgemeester 1832-1848, overl. Helmond 
14-1-1853. 

Franciscus Wilhelmus van den Dungen, geb. Bergeijk 11-8-1804, burgemeester 1848-1874, 
overl. Deurne 6-1-1887. 

Godefridus de Raad, geb. Ammerzoden 7-10-1824, burgemeester 1875-1883, over 1. Helmond 
21-2-1883. 

Andreas Hubertus van Hoeck, geb. Helmond 22-6-1836, burgemeester Helmond 1883-1912, 
over 1. Helmond 29-4-1916. 

Marinus Petrus Wilhelmus van Hout, geb. Helmond 16-9-1878, burgemeester 1913-1937, 
over 1. Helmond 19-2-1942. 

Antonius Josephus Wilhelmus Matheus Moons, geb. Maarheeze 21-3-1890, burgemeester 
1937-1943 en 1944-1955, over 1. Helmond 12-1-1959. 

Harmen Adriaan Maas, geb. Den Helder 11-3-1899, burgemeester 1943-1944, overl. 
Amsterdam 25-2-1958. 

Dr.Josephus Cornelis Maria Sweens, geb. Udenhout 11-5-1900, burgemeester 1955-1965, 
over 1. Oisterwijk 8-10-1972. 

Mr. Jacobus Alexander Geukers, geb. Haarlem 2-3-1921, burgemeester 1966-1986. 
Mr. Wilhelmus Johannes Bernardus Maria van Elk, geb. Eindhoven 11-1-1938, burgemeester 

1986-2002. 
Drs Alphonsus Antonius Martinus Jacobs, geb. Veghel 25-4-1948, burgemeester 

1-7-2002-heden. 

Burgemeesters van Stiphout 1810-1967 

Johannes Claassens, geb. Stiphout 10-12-1758, burgemeester 1810-1826, overl. Stiphout 
3-11-1826. 

Barrel Pieter van Duynhoven, geb. Stiphout 23-12-1766, burgemeester 1826-1850, overl. 
Stiphout 25-02-1850. 

Francis van der Putten, geb. Stiphout 21-8-1818, burgemeester 1850-1883, over 1. Stiphout 
2-6-1883. 

Antonius van Lieshout, geb. Stiphout 23-11-1819, burgemeester 1883-1895, overl. Stiphout 
23-10-1912. 

Johannes van Oorschot, geb. Stiphout 5-3-1833, burgemeester 1895-1905, overl. Stiphout 
4-3-1905. 

Martinus Sprengers, geb. Stiphout 26-11-1854, burgemeester 1905-1923, over!. Stiphout 
19-3-1923. 

Hendrikus Jacobus Maria van der Weiden, geb. Heemstede 10-7-1896, burgemeester 
1923-1957, overl. Stiphout 18-7-1957. 

Eduardus Petrus Antonius Maria Janssens, geb. Beuningen 24-3-1908, burgemeester 
1957-1967, overl. Bladel 10-8-1989. 

De gemeente Stiphout is op 1 januari 1968 opgeheven en opgegaan in Helmond. 

Samengesteld door het Historisch Informatiecentrum Helmond, Arie Jan Stasse te Utrecht en Hans 
Vogels te Helmond. 

Gens Nostra 62 (2007) 217 



Zoek en ontdek, de weg naar TOEN 

DooRJANNA LEGUIJT 

Veranderingen bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

rh r. Op het moment dat u dit leest, zal het publieksgedeelte 
'-e van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (= 

regionaal historisch centrum elndhoven RHCe) aan de Raiffeisenstraat in Eindhoven worden 
heringericht. De bezoekers van het Regionaal Historisch 

Centrum Eindhoven kunnen alleen terecht in de - voor velen in Helmond - vertrouwde Mo
lenstraat. Met ingang van 1 juli 2007 zal dit gebouw in Helmond gesloten zijn. Alle fysieke 
dienstverlening zal van af dat moment in Eindhoven plaatsvinden. Voor deze maatregelen 
zijn natuurlijk allerlei praktische redenen aan te voeren, zoals bijvoorbeeld de slechte kwali
teit van de depots in Helmond, maar er is meer .... 

De belangstelling voor de geschiedenis, voor dat wat veraf is, lijkt momenteel groter dan 
ooit. Historische programma's als Onvoltooid Verleden Tijd (OVT), Andere Tijden en Verre 
Verwanten zijn zeer in trek. In de kranten wordt volop gediscussieerd over de Canon van de 
Nederlandse geschiedenis. In de provincie Brabant komt er misschien zelfs een eigen canon. 
Deze ontwikkeling begon zo'n vijfentwintig jaar geleden onder impuls van de cursussen 
genealogie van Teleac en publicaties als 'Ach Lieve Tijd' en lijkt niet te stoppen. Met name de 
belangstelling voor de lokale geschiedenis is groot. 

Die verhoogde belangstelling is mede toe te schrijven aan het feit dat collectiebeherende 
instellingen als archieven steeds beter toegankelijk zijn geworden. Zij hebben hun materiaal 
beter ontsloten door, veelal in samenwerking met vrijwilligers, vooral hun genealogische 
bronnen te indiceren. De afgelopen jaren hebben de archiefdiensten veel van hun toegangen 
op internet geplaatst. Daardoor is de historische en genealogische 'thuiswerker' in het leven 
geroepen. De bezoekersaantallen en de naamsbekendheid van de archiefdiensten zijn hier
door enorm toegenomen. 

De samenstelling van de bezoekers is in die tijd wel geheel anders geworden. Een aantal 
jaren geleden lag het zwaartepunt in de dienstverlening bij de bezoeker op zaal. De laatste 
jaren is dit snel verschoven naar de digitale bezoeker. Ook de vraagstelling is veranderd. Be
langstelling voor geschiedenis uit zich niet alleen in het zelf onderzoek willen doen. Door het 
onderzoek bij en het (virtueel) bezoek aan de archiefdiensten zo te vergemakkelijken, werd 
vanzelf een nieuwe groep bezoekers aangeboord. Het gaat hier om mensen die op zichzelf wel 
historische belangstelling hebben, maar geen zin of tijd hebben om daar langdurig mee bezig 
te zijn. Deze klanten reageerden enthousiast op de nieuwe mogelijkheden die internet biedt, 
maar hebben een ander verwachtingspatroon dan de 'klassieke' archiefbezoeker, die bereid 
was om veel tijd aan zijn of haar onderwerp van belangstelling te besteden. 

Daarnaast zijn archiefdiensten, mede onder invloed van samenwerkingsverbanden met 
andere instellingen zoals musea en bibliotheken, hun publiek anders gaan benaderen. Zij 

kregen meer aandacht voor de cultuurhistorische consument (de cultuurhistorische toerist) 
en zijn, geïnspireerd door de mogelijkheden van internet, nieuwe toepassingen gaan ont
wikkelen. In het geval van het RHCe is dit bijvoorbeeld het initiëren van het Oud Strijps 
Nieuwsblad, een digitale krant over de wijk Strijp in Eindhoven. Dit project wordt nu zelf
standig voortgezet door vrijwilligers. Een tweede voorbeeld is de regionale informatie op 
onze website. Een meer traditionele vorm is onze medewerking aan de totstandkoming van 
een cultuurhistorische wandelroute, de pioniersroute, in de gemeente Laarbeek. De naam van 
deze route slaat op de ontginners van dit gebied die als ware pioniers met paard en wagen over 
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de zandpaden trokken naar hun nieuwe woongebied. Deze paden maken nu deel uit van de 
wandelroute. Dus, naast de betere ontsluiting, waarbij eigenlijk sprake is van het verbeteren 
en vernieuwen van een oud product, zijn er nieuwe producten voor nieuwe klanten bij geko
men. 

Tenslotte hebben de landelijke, de regionale en de lokale beleidsmakers cultuurhistorie 
en het erfgoed ontdekt en zij willen de kennis over en belangstelling hiervoor stimuleren. 
Zo heeft de provincie Noord-Brabant (voorlopig jaarlijks) oktober uitgeroepen tot erfgoed
maand, onder de titel "Schatten in Brabant". Voor een viertal jaren zijn er door de provincie 
een aantal erfgoedconsulenten aangesteld die de cultuurhistorische educatie in het onderwijs 
moeten stimuleren. In 2006 heeft de gemeente Eindhoven het initiatief genomen om de ver
schillende spelers in het cultuurhistorische veld bij elkaar te brengen. Dit is uitgemond in een 
historische manifestatie op de Markt in Eindhoven op 14 oktober (landelijk archieven dag) on
der het motto "Eindhoven Kijkt Om". Ook is er een historisch kwartetspel met bijbehorende 
plattegrond uitgebracht, waarin een aantal historische locaties in Eindhoven wordt belicht. 

Hoe welkom deze ontwikkelingen zijn, ze plaatsen wel kanttekeningen bij onze traditio
nele manier van dienstverlening. Onze bezoekersaantallen nemen toe, maar de traditionele 
studiezaal dreigt leeg te raken, omdat we letterlijk en figuurlijk te weinig plaats inruimen 
voor die 'nieuwe' belangstellenden voor cultuurhistorie. Om al onze klanten oud en nieuw, 
fysiek en virtueel, goed te bedienen is een aantal maatregelen nodig. Vooral omdat wij na
tuurlijk verstandig met onze beperkte hoeveelheid middelen en mensen moeten omgaan. 

Allereerst zet het RHCe in op het verbeteren van onze dienstverlening via internet. Geluk
kig hebben vele vrijwilligers hard gewerkt aan het indiceren van onze primaire genealogische 
bestanden, het bewerken van de burgerlijke stand en de doop- trouw- en begraafboeken is af
gerond, aan de bevolkingsregisters wordt hard gewerkt. De digitale stamboom vormt hierop 
de toegang. Volgende stap is het koppelen van scans van de originele akten aan de index, 
zodat index en bron gelijktijdig kunnen worden geraadpleegd. Bladeren in de delen zal ook 
mogelijk zijn. Hiermee wordt ons inziens de onderzoeker thuis goed geholpen. Medio 2007 

hopen wij het project burgerlijke stand af te ronden. Het gaat hier om 20 gemeenten in zuid
oost Brabant, in totaal om ongeveer vijf miljoen scans. Een andere belangrijke bron vormen 
de foto's die via de website te raadplegen zijn. In 2006 zijn er ongeveer 16.000 Helmondse 
foto's toegevoegd. 

Een tweede speerpunt is onze samenwerking met de bibliotheken, in de eerste plaats met die 
in Eindhoven en Helmond. Door het inrichten van cultuurhistorische informatiepunten, zal 
het mogelijk worden voor de klant om dicht bij huis historische informatie met een lokaal 
karakter te vinden. Tevens wordt hierbij gedacht aan een activiteitenprogramma, zoals cur
sussen en lezingen. Wij menen dat we hiermee tegemoet komen aan de vraag van een grote 
groep historisch geïnteresseerden. De concrete invulling van deze informatiepunten of erf
goedlokalen hangt natuurlijk mede af van de wensen van de bibliotheken en zal plaatselijk 
verschillen. 

Tenslotte, zal men voor eigen onderzoek natuurlijk terecht kunnen in Eindhoven. Depri
maire bronnen voor genealogen komen wel op internet te staan, maar er is nog zoveel meer 
interessant materiaal voorhanden. Een voorbeeld: in het archief van de heren van Helmond 
bevinden zich de cijnsregisters, waarin werd bijgehouden welke betalingen grondeigenaren 
aan de heer van Helmond deden, als erkenning voor bepaalde rechten die de Helmondse 
heer had op de grond. Deze registers, die betrekking hebben op een groot gebied in zuidoost 
Brabant, vormen een rijke bron voor genealogen. Dit omdat veranderingen in eigendom en 
ververvingen nauwkeurig vermeld zijn. 
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Wij zullen u in Eindoven zo goed mogelijk helpen bij uw onderzoek, maar hebben op deze lo
catie daarnaast nog een verrassing voor u in petto. Deze verrassing noemen wij TOEN. Het zal 
een plaats zijn waar de genealoog, de historische recreant en andere onderzoekers zich thuis 
zullen voelen en het zal een ontmoetingsplaats zijn, waar u ervaringen kunt uitwisselen en 
elkaar kunt ontmoeten. Wij hopen u binnenkort ook in TOEN te mogen verwelkomen. 

Literatuw· 
Literatuur over Helmond is er uiteraard wel. Vaak heeft die een specifiek onderwerp, zoals de Tweede 
Wereldoorlog of het industriële verleden. Er zijn enkele algemene werken die wat ouder zijn, maar zo 
uitputtend dat er daarna nauwelijks nog een poging is gedaan om dit aan te vullen. Deze werken zijn 
alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen: 

- A.M. Frenken, Helmond in het verleden, 's-Hertogenbosch 1928-1929, twee delen; 
- J.J. M. Heeren, Geschiedenis van het kasteel-raadhuis en de heren van Helmond, Den Bosch 1938. 
Korte biografieën van Helmonders die in het verleden (tot 1919) iets voor de stad hebben betekend, 

zijn vermeld in: 'Biographisch Woordenboek van Helmond', eerst als bijlage verschenen in: J.J.M. 
Heeren, Verslag omtrent den toestand en de exploitatie der gemeente-bedrij·ven te Helmond , z. pl. 1919 en later 
zelfstandig, Helmond 1920, 252 pp. 

In de serie Ach Lieve Tijd verscheen ook de geschiedenis van Helmond: 
- Geert-Jan van Bussel (red.), Ach Lieve Tij'd. Acht eeuwen Helmond. De Helmonders en hu rijke verleden, 

Zwolle 1990-1992, vijftien delen. 
Een algemeen overzicht met illustraties geeft ook: 
- P. en A. van Alphen, Helmond van plaggenhut tot paalwoning, Helmond 1977. 
In 2001 is over de kastelen in Helmond, en de invloed van de heren op de stad verschenen: 
- Nico Arts (e.a.), De kastelen van Helmond. Een machtscentrum aan de rand van de Peel, Utrecht 2001. 
In de serie 'Brabanders op het spoor' geeft Henk Beijers voorbeelden per plaats. Een inleiding op 

deze serie geeft aan dat het korte samenvattingen van akten betreft uit de periode 1556-1648 (zie: Henk 
Beijers, 'Brabanders op het spoor', in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 18 (2003), pag. 133). Hel
mond komt vijfmaal voor: 

- Negenmannekes als inkomstenbron, in: GTOB 19 (2004), pag. 165: 1577; 
- Twijfels over de aanstaande bruidegom, in: GTOB 19 (2004), pag. 165: 1578; 
- Het water staat hen aan de lippen, in: GTOB 19 (2004), pag. 165: 1579; 

- Een dwarsligger die niet van wijken weet, in: GTOB zo (zoos), pag. 59: 1595; 
- Een her begier in eigen huis neergestoken, in: GTOB 20 ( 2005 ), pag. 137: 1618. 

Verder zijn handig voor het werken met Brabantse bronnen: 
- G. Van Synghel, Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding, 's-Hertogenbosch 1993. 
- A. van der Veen en R. Wols (eindred.), Lezen in Brabantse bronnen, begrippenapparaat bij Brabants oud-

schrift, 's-Hertogenbosch 1999, vierde druk. 
Van Noord-Brabant is een institutionele handleiding in drie delen uitgeven, te weten: 
- J.A. M. Y. Bos-Rops, J. G. M. Sanders, A.P. van Vliet (red.), Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-

1814. Een institutionele handleiding, 's-Hertogenbosch 2002, pag. 379: Helmond. 
- W.A. van Ham, J. G. M. Sanders, J. Vriens (red.), Noord-Brabant tij'dens de Republiek der Verenigde Neder

landen 1572-1795. Een institutionele handleiding, 's-Hertogenbosch 1996, pag. 356: Helmond. 
- W.G.M. van der Heijden,J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in denegentiendeeeuw.Een institutionele hand-

leiding .. 's-Hertogenbosch 1993" p ag. 273.~ Heltnond. 

Brabantse heraldiek, dus meer dan alleen Helmond, is te vinden in: 
- A. H. Hoe ben, Brabantse heraldiek in historisch perspectief, Helmond 1991. 
- A.H. Hoe ben, Noord-Brabantswapenrepertorium deel 1, Baarn 2001 [enig verschenen deel]. 
August Sassen, destijds archivaris van Helmond, heeft in zijn Noordbrabantsche almanak,jaarboekje 

voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, tussen 1889 en 1893, in 924 pagina's verschillende 
bijdragen over Helmond laten verschijnen, waaronder 'Zes en negentig wapens', in: Noordbrabantsche 
almanak z (1890), pag. 337-340 (herdruk volgt hier op pagina 274-276). 

Verder zijn vele online bronnen te vinden via de website van het Regionaal Historisch Centrum Eind
hoven (http://www.rhc-eindhoven.nl). 
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Helmondse gedrukte bronnen 
DOOR ARIE ]AN 5TASSE 

De Vlasbloem: historisch jaarboek voor Helmond en de heemkunde tijdschriften Heemkroniek / 
Heemkundekring 'Peelland' en opvolger Helmonds Heem bevatten onder meer genealogische bijdra
gen. In de lijst hieronder zijn enkele ervan vermeld. Verder volgt daarin een selectie uit de beschikbare 
genealogische literatuur. 

- A.J. Bodemeijer, 'Register op de in 1732 woonachtige personen te Helmond', z. pl. 1973. 
- F. Donkers, Liste van borgemeesters, die binnen Helmont gedient hebben ... [1592-1632], in: Taxan-

dria 7 (1900), pag. 147-149. 
- J.J.M. Heeren, 'Extracten uit de ondertrouwboeken der Ned. Herv. Kerk te Helmond [1683-1713 en 

1752-1778]', in: Taxandria 35 (1928), pag.193-202. 
- J.J. M. Heeren, 'Helmond en omgeving', in: Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?, 

Amsterdam (NGV) 1961, pag. 77-80. 
- J.J.M. Heeren, 'Sprokkelingen uit de cijnsboeken van den Heer van Helmond', in: Taxandria 35 

(1928), pag. 309-311; 36 (1929), pag.193-197, 236-239, 260-276; 37 (1930), pag. 301-304; 38 (1931), pag. 
147-154, 221-232. 

- J. van der Heijden, 'Helmondse artsen, apothekers en vroedvrouwen tot 1900', in: Helmonds Heem 11 
(1985), afl. 4, pag. 23-41; 12 (1986), afl.1, pag. 7-23; 13 (1987), afl.1, pag. 3-14; afl. 3, pag. 5-15; 14 (1988), 
afl. 3, pag. 19-36. 

- G. van Hooff, 'De personen gegrepen en veroordeeld in Helmond naar aanleiding van de onlusten 
eind 1853', in: HeemkroniekPeel/and (1982), pag. 23-28. 

- C.C.N. Krom en A. Sassen, Oorkonden betreffende Helmond, 's-Hertogenbosch (Werken van het Pro
vinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. N.R.; no. 1) 1884, 262 pp. 

- A. Sassen, 'Brouwers en tappers te Helmond, 1750-1751', in: Taxandria 8 (1901), pag. 126-127. 
- A. Sassen, Doopboeken der Gereformeerde Gemeente Helmond en Rixtel, berustende ten raadhuize van de ge-

meente Helmond, z.pl. [ca.1906]. 
- A. Sassen, 'Extract uit het doodboek van den pastoor van Helmond, 1757-1810', in: Taxandria 1 

(1894), pag. 46-47. 
- A. Sassen, 'Extracten uit het protocol van schepenen van Helmond [deel 11, 1478-1480]', in: De Ne

derlandscheLeeuw 31 (1913), kol. 152-153. 
- A. Sassen, 'Losse aanteekeningen uit het archief van het Kasteel te Helmond, [1527-1770]', in: De 

NederlandscheLeeuw 31 (1931), kol. 250-251. 
- S.F. van Wetten, Index op de Helmondse schepenprotocol/en, 16e - begin 17e eeuw, Gemert 1991-1992. 
- S.F. van Wetten, 'Protocolsprokkelingen', in: Helmonds Heem 16 (1990), afl. 4, pag. 6-13, idem 17 

(1991), afl.1, pag. 21-24; afl. 2, pag. 20-23; afl. 3-4, pag. 71-75; idem 18 (1992), pag. 32-35, 131-132, 277-
281. 

In het Verenigingscentrum in Weesp zijn verder de volgende (genealogische) werken over Helmond te 
raadplegen: 

- Sao jaren Helmond in beeld, Begeleidingscatalogus, Helmond 1978. 
H. W.M. Bots, Bots in heden en verleden, deel 3: stamboom van de Helmondse tak, Leiden 1993. 
W.J. Eijs, Sanders uit Helmond, eerste deel van een genealogie, Helmond 1988. 
J. B. Glas bergen, De cijnsregisters van de heren van Helmond betreffende Nuenen 1380-1507, Nuenen 1998. 
J.J. M. Heeren, Het Helmondse geslacht Raijmakers, Helmond 1952. 
J.J. M. Heeren, Kasteel-Raadhuis en museum van Helmond, Helmond 1959. 
A.J. deJong,Budding(h), deelB.Helmond, Haarlem,Amsterdam (1700-1800), Voorthuizen 1993. 
A. Sassen, Historische en TopographischeAtlas van Helmond, Helmond 1881. 
L. Stil ma, Helmond in zakformaat, Baarn 1965. 
J.C.P. Vogels (vrz genealogische werkgroep, e.a.), 'Themanummer Stamboomonderzoek', in: Hel
monds Heem 16 (1990), pag. 2-57, met op pag. 44-46 'Een kleine greep uit gepubliceerde genealo
gieën van Helmondse families in alfabetische volgorde' [bevat 32 verschillende genealogische 
publicaties, aanwezig in de bibliotheek van de Gemeentelijke Archiefdienst Helmond]. 
S. Vonk, 'Onder bescherming van de engel Gabriël'. Ter herinnering aan de bevrijding van onze goede stad Hel
mond 24-09-1944, Helmond 1994. 
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Van oud tot oudste, een ruim 700-jarige afstammingsreeks1 

DOOR HANS VOGELS 

Op 10 februari 1991 vierde mevrouw Cor Onnes-Hockers haar honderdste verjaardag. Daar
mee werd ze Helmonds oudste inwoonster, die bovendien ook nog in Helmond geboren was. 
Haar familie was in Helmond terug te vinden tot 1688. In dat jaar werd het eerste kind van het 
echtpaar Peter Laurensse Hoekers en Wilhelma Goort Daems geboren. Alhoewel de moeder 
een Helmondse was, waren de ouders niet in Helmond gehuwd. Van oudsher is de omvang 
van de familie Hoekers beperkt gebleven. Raadpleging (in 1991) van het telefoonboek leverde 
slechts één mannelijke naamdrager op. 

In de Heemschouw van 1988, ter gelegenheid van het 40-

jarig jubileum van de Heemkunde-kring Helmond Peel
land, bevond zich tussen de bijdragen van de genealogi
sche werkgroep een stamboomschema met de Helmondse 
nakomelingen van Bertram van Hetsroij, ' een Helmondse 
koopman die rond 1600 leefde. In 1834 huwde Petrus Hoe
kers, de grootvader van mevrouw Onnes-Hockers, met 
Johanna Catharina Swinkels, een afstammelinge van ge
noemde Bertram, vandaar dat vanaf dat moment ook alle 
Helmondse Hoekers tot 1937 op dat afstammingsschema 
voorkwamen. Op de Heemschouw bevond zich ook een 
stamboom3 van de Van Berlaers, heren van Helmond tus
sen 1314-1425. Ontsluiting van het Helmondse schepen
protocol, 4 een belangrijke historische bijdrage van Henk 
Beijers uit Schijndel, wekte mijn belangstelling om te 
onderzoeken of nog Helmondse nakomelingen te vinden 
waren van de vroegere heren van Helmond. Die belang-

Van Berlaer stelling werd niet in het minst versterkt door een bij mij 
opkomende afwijkende opvatting over de genealogie Van 

Berlaer.5 Welnu, niet alleen bleken nog nakomelingen van Berlaer te leven, Helmonds oudste 
inwoonster destijds, mevrouw Cor Onnes-Hockers was één van die personen. Haar afstam
ming, en die van vele anderen, loopt via de volgende afstammingsreeks:6 

Jan Ivan Berlaer.7 

Lodewijk van Berlaer. 

Wal ra ven van Berlaer. 
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Jan (1) Berthout van Berlaer, overleed circa 1328. In 1314 werd hij 
heer van Helmond. Uit zijn eerste huwelijk circa 12908 met Elisa
beth van den Berghe, overleden na 1317, volgt zijn zoon. 

Lodewijk van Berlaer, overleden vóór 1346, volgde hem op als 
heer van Helmond. Hij huwde circa 13209 met Johanna van 
Dinther. Zij was in 1357 reeds overleden. Hun zoon volgt. 

Walraven van Berlaer volgt zijn oudere broer Jan II op als heer 
van Helmond. In 1361 was hij reeds overleden. Rond 1350 was hij 
gehuwd met Elisabeth Uren Hoven die na 1407 overleed. Hun 
enige zoon volgt. 
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Jan m van Berlaer. Jan van Berlaer bereikte voor die tijd een respectabele leeftijd 
van circa 75 jaar. Rond 1350 geboren stierf hij in 1425. Door het 
bouwen van het Kasteel 10 en zijn vele buitenechtelijke kinderen 
is hij bekend gebleven. Hij huwde uiteindelijk" met Margriet 
van den Vehuse." Zij overleed voor 1474. Hun jongste dochter'3 

volgt. 

Agnes van Helmont. Agnes van Helmont, overleden na 1488, huwde in de jaren veer
tig van de 15de eeuw•• met de Bossenaar Henrick Beckers. In 1459 

was hij reeds overleden. Hun oudste dochter volgt. 

MargrietBecker(s). Margriet Becker(s) overleed na 1490. Zij huwde voor 1472 met 
Dirck van Bruheze'5, die in 1478 was overleden. Van moederskant 
stamde hij uit de familie Van Ghemert. '6 Zijn voorouders had
den het in Brouwhuis'7 voor het zeggen. Het is best mogelijk dat 
beiden enige tijd gewoond hebben op het "Slotje" in Brouwhuis
Zuid. Hun oudste dochter volgt. 

Sophie van Bruheze. SophievanBruheze, overleden na 1525, was circa 1496 gehuwd met 
Arnt van Eijnhouts, overleden in 1523. Het leengoed Ter Smissen 
teAarle18 was een van hun bezittingen. Hun oudste zoon volgt. 

Adriaan van Eijndhouts. Adriaan van Eijndhouts overleed in 1553 in 's-Hertogenbosch, 
waar hij woonde. In de jaren veertig huwde hij met Angela Samp
son die 1572 aldaar overleed. Hun vierde zoon volgt. 

Joris van Eijndhouts. Joris van Eij ndhouts overleed in 1611 en was mogelijk woonach
tig te Aarle-Rixtel. Zijn weduwe Cunera van Fleru overleed tus
sen 1631 en 1633. Hun tweede zoon volgt. 

Francois van Eijndhouts. Francois van Eijndhouts, priester, is na 1648 te Hoogstrate over
leden. Zijn natuurlijke dochter volgt. 

Barbara van Eijndhouts. Barbara van Eijndhouts overleed 1675 te Aarle-Rixtel. In 1654 

was ze reeds gehuwd met mr. Jan Schenckels. Deze overleed in 
1673 aldaar. Hun dochter volgt. 

Hendricxken Schenckels. Hendricxken Schenckels stierf in 169919 te Helmond als echtge
note van Mathijs Vorsters. In 1689 waren ze in Helmond gehuwd. 
In 1704 overleed Mathijs, nalatende zijn tweelingdochters en een 
zoon. Hun 'jongste' dochter volgt. 

Anna Vorsters. Anna Barbara Vorsters werd in 1691 te Helmond geboren. In 1709 

huwde ze met Jan van Geldrop die in 1681 alhier geboren was. 20 

Dit echtpaar kreeg negen kinderen, waarvan er drie huwden. 
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Anna van Geldrop. 

Joannes Hoekers. 

Petrus Hoekers. 

Petrus Hoekers. 

Cor Hoekers. 

Anna Margaretha van Geldrop werd te Helmond in 1721 geboren. 
Circa 1758 is ze buiten Helmond gehuwd met Peter Hoekers. Hij 
was in 1723 te Helmond geboren." Dit echtpaar kreeg vier kinde
ren. 

In 1763 werd Joannes Hoekers in Helmond geboren. In 1834 was 
hij reeds overleden. In 1798 huwde hij te Helmond met Wilhel
mina van Hout uit Beek en Donk. In 1834 was zij ook overleden." 
Dit echtpaar kreeg vijf kinderen. 
Petrus Hoekers werd in 1803 te Helmond geboren en overleed 
daar in 1879. In 1834 huwde hij met Johanna Catharina Swinkels. 
Zij was in 1811 te Helmond geboren en overleed in 1864 eveneens 
te Helmond. 23 Dit echtpaar had tien kinderen. 

Petrus Fredricus Hubertus Hoekers werd in 1839 te Helmond ge
boren. Hij overleed in 1912 eveneens te Helmond. In 1875 huwde 
hij met Cornelia Alegonda Reuser. Zij was 1856 in Beesd (Gld.) 
geboren en overleed in 1940 te Helmond.24 Dit echtpaar had acht 
kinderen. De voorlaatste dochter uit dit gezin volgt. 

Cornelia Antonetta Huberta 
Hoekers, geboren op 10 febru
ari 1891 te Helmond,25 huwde in 
1914 met Francis Onnes. Uit dit 
huwelijk een zoon Onno, wo
nende in Zuid-Afrika, en twee 
dochters, Elvire en Béatrice, die 
beiden nog in Helmond wo
nen.26 

Cor Onnes-Hockers (1891-1993) 
Noten 

1. Deze bijdrage is eerder verschenen in Helmonds Heem 17 (1991), afl. 1, pp. 30-34. Het artikel is hier en 
daar iets bewerkt en voorzien van verbeteringen en aanvullend commentaar. Enkele opmerkingen 
met betrekking tot de in 1991 bekende leden van de Heemkundekring Helmond Peelland, aanha
kend aan deze afstammingsreeks zijn hier 'als niet relevant' weggelaten. 

2. Zie ook G.J.A. Schampers, 'Het geslacht van Hetsrode', in: De Brabantse Leeuw 2 (1953), pp. 167-172. 
3 • Uitoaandc van het n.as lag'-Verlc V3. n d!l.t mome nt" Jac.J_ M. Heeren.,. Geschiedenis van het Kasteel-Raad

huis en de Heren van Helmond, Den Bosch 1938. Sinds 2001 kunnen we ook beschikken over 'De 
kastelen van Helmond. Een machtscentrum aan de rand van de Peel' met een hoofdstuk van H. 
Roosenboom over Heren en Vrouwen in het Helmondse kasteel, pp. 116-155. 

4. Periode 1396-1500. 

5. Resulterend in Hans Vogels, 'De Van Berlaers, heren van Helmond 1314-1425', deel 1, in: Helmonds 
Heem 16 (1990), nr. 4, pp. 37-52, en deel 2, in: Helmonds Heem 17(1991), afl. 2, pp. 33-36. 

6. Voor de Van Berlaer-generaties werd gebruik gemaakt van de onder noot 5 genoemde publicatie 
tenzij anders is aangegeven. De gegevens met betrekking tot de familie Van Eyndhouts werden 
ontleend aan de publicatie van mr. dr. L. de Gou, 'Het geslacht van Eyndhouts', in:Jaarboek Centraal 
Bureau voor Genealogie 28 (1974), pp. 63-158, en 29 (1975), pp. 285-289. 
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7. Jan I Berthout van Berlaer was door een ruiling in 1314 de eerste heer van Helmond van zijn ge
slacht, derhalve de numerieke aanduiding I. Hij was echter een zoon van een gelijknamige vader 
en zou dus zelf als lid van de tak Van Berlaer als nummer II aangeduid kunnen worden. Voor een 
vrij recente en uitvoerige studie en genealogie van de Belgische familie Berthout wil ik verwijzen 
naar de publicatie van Godfried Croenen, Familie en Macht. De familie Berthout en de Brabantse Adel, 
Leuven 2003. 

8. Oorspronkelijk werd aan ca. 1300 gedacht voor dit huwelijk en ca. 1325 voor dat van zijn zoon Lo
dewijk. Deze laatste schatting is echter bijgesteld op ca.1320.Jan I Berthout van Berlaer is oorkon
delijk bekend vanaf 1289. Zijn ouders waren in 1271 reeds gehuwd en zoon Jan I ontving in 1290 
een apanage om in zijn levensonderhoud te voorzien. Zodoende is een huwelijkschatting van ca. 
1290 chronologisch gezien een stuk plausibeler. Zie noot 5 deel 1, pag. 42, 52. 

9. Oorspronkelijk stond hier ca. 1325. Deze schatting was te krap als we bedenken dat Lodewijks 
jongere zoon Walraven al ca. 1350 huwde. Vanuit toenmalig vernoemingperspectief zou er na de 
oudste zoon Jan II (overleden kort na 1348), een zoon Dirk (naar moederlijke grootvader Dirk van 
Dinther) en een zoon Lodewijk (naar vader zelf) zijn geboren voordat men aan andere voornamen 
zou gaan denken. 

10. Uit het in 2001 verschenen boek De kastelen van Helmond. Een machtscentrum aan de rand van de Peel, 
pp. 76-115, blijkt dat Jan III niet de bouwer maar wel de eerste verbouwer c.q. uitbouwer van het 
Helmondse kasteel was. 

Kasteel Helmond 

11. Op zijn sterfbed. 
12. Ook wel Uten Vehuse en Van Stakenborch genoemd. Haar moederlijke grootvader was een Staken

borch van Boeschot, telg uit een regionale landadellijke familie. Margriet hertrouwde ca.1327 met 
de Bossenaar Goyart de Lu. 

13. Agnes was het jongste en postuum geboren kind van haar vader. Ze had vijf oudere broers en zus
ters. Haar zus Catharina (geb. ca. 1420) was het eerste kind van Jan III van Berlaer dat geboren werd 
na de dood van diens wettige echtgenote Gertrudis Coutereel (t1418) en kon daardoor middels 
diens huwelijk gewettigd worden tot erfdochter.Jongste dochter Agnes was dus feitelijk het eerste 
wettig geboren kind van haar ouders. 
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14. Oorspronkelijk stond hier 'huwde in de jaren dertig'. Dit moet echter bijgesteld worden op 'ca. 
1445'. 

15. De Van Bruhezes vormden een jongere zijtak van het geslacht Van Home, heren van Cranendonk. 
Het geslacht voerde drie hoorns in hun familiewapen en was gegoed in het gebied tussen Valkens
waard en Deurne. 

16. Zie hiervoor o.a. Hans Vogels, 'De adellijke familie Van Gemert', in: Het Hooghuis te Gemert.Archeolo
gisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuws kasteel van de heren Van Gemert, Gemert 2001, pp. 
109-122, 138-139. 

17. Brouwhuis was vroeger verdeeld over de gemeenten Bakel en Deurne. Vanaf 1968 is het een onder
deel van de gemeen te Helmond. 

18. Kerkdorp van Aarle-Rixtel, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Laarbeek. 
19. Dit gegeven en alle andere hiernavolgende Helmondse data zijn ontleend aan de DTB-boeken en 

registers van de Burgerlijke Stand van Helmond. Henricxken Schenckels overleed 28 mei 1699, 
haar man op 15 oktober 1704. Het echtpaar huwde r.-k. en NH op 13 en 14 juni 1689. Mathijs Vor
sters was voorheen weduwnaar van Catharina Go ben. 

20. Anna Barbara Vorsters werd gedoopt op 16 november 1691 en haar man, Jan van Geldrop, op 29 
september 1681. Het echtpaar huwde r.-k. en schepenen op 3 en 10 november 1709. 

21. Anna Margareta van Geldrop werd gedoopt 10 februari 1721 en overleed 15 november 1808. Haar 
man, Peter Hoekers, was leerlooier, werd gedoopt op 25 januari 1723 en overleed op 14 januari 1794. 
Het echtpaar was gehuwd vóór 23 augustus 1758. 

22. Joannes Hoekers was leerlooier, gedoopt op 2 juli 1762 en overleden 15 november 1832. Hij huwde 
r.-k. en schepenen op 12 augustus 1798 met Wilhelmina van Hout, gedoopt 12 januari 1770 te Beek 
en Donk ( tegenwoordig gemeente Laarbeek) en overleden 22 april 1829. 

23. Peter Hoekers was respectievelijk leerlooier, winkelier, ontvanger en rijksweger. Hij was gedoopt 
4 oktober 1803 en overleed op 23 juli 1879. Op 23 januari 1834 huwde hij met Johanna Catharina 
Swinkels, geboren 18 maart 1811 en overleden op 16 februari 1864. 

24. Petrus Fredricus Hubertus Hoekers was respectievelijk huisschilder en koperslager. Hij huwde 4 
oktober 1875 met Cornelia Alegonda Reuser, geboren 16 juni 1856 te Beesd en overleden op 1 maart 
1940. 

25. Volgens haar bidprentje overleden op 21 juni 1993 als 102-jarige te Helmond. 
26. Aldus mondelinge informatie van de familie Onnes-Hockers. Volgens een krantenartikel uit het 

Helmonds Dagblad had mevrouw Hoekers ten tijde van haar receptie drie kinderen, zeven klein
kinderen en acht achterkleinkinderen. Uit haar vermeldingen in het Helmondse bevolkingsregis
ter blijkt dat ze in Brussel een opleiding tot modiste had gevolgd. In 1914 vertrok ze naar Welte
vreden in Nederlands Oost Indië. In de periode 1934-1936 kwam ze korte tijd uit Anti bes met haar 
zoon Onno (geboren 1916 te Garoet op Java) naar Helmond. Volgens informatie van het Regionaal 
Historisch Centrum Helmond blijkt anno 2007 ook één van haar dochters al te zijn overleden. 

uit Antwerpse bron 
(160) 

Antwerpen, ondertrouw (april) 1570: Jan Aertsen - Catelijn Lenarts Verhage (Etten) 
[Stadsarchief Antwerpen, Sint Jacob, PR 215, f. 102] [M. V-K] 

Antwerpen, ondertrouw (april) 1567: Peter Janssen Pachs, van Oosterwyck - Maijken Coop
mans 

[Stadsarchief Antwerpen, Sint Jacob, PR 215, f. 47verso] [M.V-K) 
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Inleiding 

Nieuwkomers in Helmond in de 19de eeuw1 

DOOR GIEL VAN HOOFF 

In 1800 was Helmond een bescheiden regionaal nijverheidscentrum, dat met een bevolking 
van iets meer dan 2400 zielen niet of nauwelijks groter was qua bevolkingsaantal dan enkele 
omringende dorpen als Gemert, Deurne, Someren of Asten. Een eeuw later, op de drempel 
van de zo're eeuw, lag dat wat anders: Helmond was gegroeid tot een industriestad van bijna 
11.500 inwoners, waarbij de bevolkingstoename in de overige gemeenten in de regio was 
achtergebleven. Deze groei van het stadje was voor een belangrijk deel te danken aan de uit
breiding van de werkgelegenheid in de nijverheid. Uit de overheersende handweefnijverheid 
ontwikkelde zich een gevarieerde textielindustrie, waarnaast in de tweede helft van de 19de 

eeuw een metaalindustrie ontstond, met verder een gevarieerde overige industriële en am
bachtelijke nijverheid. 

De groei van het inwonertal was deels te wijten of te danken aan een geboorteoverschot, wat 
Helmond een sterk autochtoon karakter deed houden. Maar ook kwamen er in de loop van die 
eeuw volop mensen van buitenaf naar Helmond, merendeels aangetrokken door de kansen en 
mogelijkheden die de ontplooiende nijverheid bood of leek te bieden. Zowel ondernemers, 
ambachtslieden, meesterknechten als losse werklieden: vele niet-geboren Helmonders be
proefden hun geluk in de stad. In dit artikel zal ik een aantal van hen voorstellen en, op basis 
van tot nu toe bekend en gepubliceerd onderzoek, op de lotgevallen van enkelen ingaan. 

Textiel: nieuw ondernemerschap 
Helmond kende aan het einde van de 1sde eeuw al een lange traditie van textielnijverheid. ' 
Vanuit de wolnijverheid uit de late middeleeuwen had zich in de 16de en 17de eeuw een lin-

}, 

De eerste bebouwing langs de nieuwe Zuid-Willemsvaartvond plaats rond de enige brug in het stadscen
trum, bij een eeuwenoude oversteekplaats die leidde van de buitenpoortse Steenweg naar het stadscentrum. 
Vanaf de kanaalbrug zag men rond 1900 in noordwestelijke richting eerst het woonhuis van de aannemer 

Louis van Gaal, dan het stamhuis van de familie Raymakers en vervolgens het bedrijfspand dat 
oorspronkelijk van de familie Bots was, uit 1840, dat bekend staat als het aauw fabriekske 

(HICh, prentbriefkaart 103160 ) . 
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nennijverheid ontwikkeld, maar deze was in de 18de eeuw behoorlijk in verval geraakt. De 
teruggang in bewoneraantal was daarvan een teken. Er was binnen het weefambacht een 
aantal families al sinds enige generaties als ondernemer actief naast enkele nieuwkomers 
die meestal uit de directe of naaste omgeving kwamen. Dit laatste was het geval met Johannes 
Raijmakers (Helmond 1735-Helmond 1818)3, die zich vanuit Bakel in Helmond vestigde, en de 
Nederweertse kleermaker Johannes Diddens (Nederweert 1703-Helmond 1760)• die in 1730 als 
poorter naar de stad kwam. 

Rond 1800 gingen de ondernemers in de weefnijverheid echter steeds meer op zoek naar 
nieuwe, eigen wegen, na lang voor een belangrijk deel afhankelijk te zijn geweest van op
drachten van Haarlemse linnenhandelaren. De voorbereidingen voor het weven zowel het 
spoelen van het garen en het scheren van de ketting als ook het bleken, verven en de afwerking 
gebeurde nu steeds meer in de eigen stad en omgeving. Dit mede onder impuls van een aantal 
nieuwe ondernemers. Enigen waren afkomstig uit de nabije Kempen en zijn te rekenen tot de 
Teuten. De familie Bots is daarvan het meest bekende voorbeeld. De stamvader van de Hel
mondse tak, Arno/dus Bots (Borkel 1743-Helmond 1800)5, vestigde zich in 1791 vanuit Borkel 
te Helmond.6 Het door hem opgerichte bedrijf behoorde weldra tot het grootste in zijn soort 
in de stad. Zijn zoon legde in 1840 de eerste steen voor wat toen een kapitaal bedrijfspand 
was, gelegen naast de Zuid-Willemsvaart, dat er anno 2007 nog altijd staat en bekend is als 
het auw (oude) fabriekske. Een andere representant van deze groep was de familie Coovels, 
afkomstig uit dezelfde streek en later ook door huwelijk met de familie Bots verwant. De 
grondlegger van de Helmondse tak, Petrus Coovels (Bergeijk 1784-Helmond 1832) vestigde zich 
in 1803 in Helmond.' Hij was zelf niet direct actief in de textielnijverheid maar was er door 
handels- en financiële relaties nauw bij betrokken. Zijn zoon Gerardus Jozef Coovels (Hel
mond 1807-1868) (huwt Maria Anna Bots, Helmond 1813-1876)8 legde vlak voor zijn dood nog 
wel de grondslag voor één van de eerste stoombontweverijen in de stad, die door zijn zonen 
Gerardus Maria (Helmond 1844-1916) en Petrus Johannes (Helmond 1850-1901) tot redelijke 
bloei werd gebracht. Maar de exploitatie van dit bedrijf was slechts een van hun economische 
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Het echtpaar Gerardus Josephus Coovels (1807-1868) en Maria Anna Bots (1813-1876) 

(HICh,Joto 113966 en 113885). 
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activiteiten. Zij waren, net als hun vader en grootvader, ook grootgrondbezitters en geïnteres
seerd in de landbouw en de politiek. Het nu nog altijd bestaande Coovelsbos was één van hun 
buiten bezittingen onder de voormalige gemeente Mierlo. 

Duitse betrekkingen 
Het was in het begin van de 19de eeuw druk aan het Helmondse ondernemersfront, dat zelfs 
een internationaal tintje kreeg. Een andere groep nieuwe ondernemers was namelijk af
komstig uit het Rijnland, een textielregio waarmee Helmondse ondernemers al lange tijd 
contacten onderhielden. Specialistische kennis op het gebied van spinnen, bleken en verven 
was hier namelijk volop aanwezig. Al voor 1800 vestigde de te Glehn geboren Willem Prinzen 
(1770-Helmond 1830) als poorter te Helmond. 9 Hij was onder meer actief in de textielfabri
cage en associeerde zich met diverse leden van Helmondse families die al langer actief waren 
op dit gebied, onder meer voor de vervaardiging van zijden lint (waarover hieronder meer). 
Later zal deze familie een vennootschap aangaan met leden van de sinds het begin van de 17de 
eeuw in Helmond woonachtige en in het economisch leven actieve familie Van Glabbeek. Hun 
bedrijfsactiviteiten omvatten veel meer dan alleen de vervaardiging en handel in textiel; zij 
waren vooral actief in de boterhandel, evenals bij voorbeeld de familie J urgens te Oss. Van een 
andere persoon uit deze periode,] ohan Frederik Dorman (geb. Elberfeld 1790) is niet veel meer 
bekend dan zijn melding als linnenfabrikant bij de volkstelling in 1810 en zijn toelating tot 
het lidmaatschap van het elitegezelschap van het O.L.Vrouw of Kolveniersgilde, twee jaar 
later. Het ging dus om een notabele persoon, ofschoon hij amper de volwassen leeftijd had 
bereikt. Ook ondergeschikte vakkrachten kwamen in deze periode van elders, grotendeels uit 
Duitsland. Zo maakte de nieuwe katoendrukkerij van Swinkels, Rooyackers en Van Eupen uit 
1807 gebruik van buitenlandse werkkrachten. De firma klaagde daarbij over de plaatselijke 
keur die vreemdelingen extra belastte. 

Een volgende nieuwkomer uit het naburige Rijnland was een familielid van Willem Prin
zen, Jan Willem Sutorius (Buderich 1773-Helmond 1834). 10 Hij vestigde zich in 1802 met zijn 
vrouw, Maria Christina Prinzen (Steinfurt 1779-Weesp 1853) en kinderen vanuit Glehn in 
Helmond. Sutorius (wat overigens Latijn voor schoenmaker is) voegde zich in de rijen van 
de fabrikanten in de uitbreidende textielnijverheid en startte als een van de eersten met 
een ververij annex drukkerij. Daarnaast hield hij zich, zoals toen gebruikelijk was, nog met 
andere economische activiteiten bezig. Hij hield een winkel en exploiteerde ook lang een 
spinnerij. Heel groot moeten we ons zijn drukkerijtje aanvankelijk niet voorstellen. Maar de 
oudste zoon, Petrus Antonius (Helmond 1804-Gemert 1886) die het bedrijf overnam, had in 
1838 een aardige onderneming die vooral in loon drukte voor grote textielhandelshuizen in 
vooral Amsterdam. We weten dat omdat zijn katoendrukkerij toen failliet ging. Maar Peter 
kwam deze slag vrij gauw weer te boven. Toch was vermoedelijk beperkte financiële armslag 
die hem bewoog om in 1843 een compagnonschap met een Amsterdamse ondernemer te slui
ten. Hij was toen nog slechts zetbaas en drie jaar later ook dat niet meer. Van zijn drie andere 
broers vertrokken er twee na verloop van tijd weer richting Duitsland, alwaar ze beiden in 
Düsseldorf zijn overleden. Ook de eerste echtgenote van Peter was uit deze stad afkomstig. De 
banden met het vaderland bleken toch nog belangrijk te zijn. 

Aan het lint 
Een van de nieuwe loten aan de textielstam die tijdens de Bataafs-Franse periode opschoot, 
betrof de vervaardiging van zijden linten. Het was niet alleen een voor Helmond nieuw 
materiaal, ook de productietechniek van de lintenfabricage wijkt af van die in de gewone 
weefnijverheid. Ervaring was er op beide terreinen dus niet in Helmond, maar de combinatie 
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van de Gebrs. Prinzen, Ramaer, Van de Loo & co. beproefde deze vorm van textielnijverheid.11 

Men liet in 1802 een werkhuis inrichten waar plaats was voor 32 werkstoelen en toebehoren; 
het was dus een manufaktuur waarin de (handmatige) productie geconcentreerd was in een 
werkhuis. Om de zaak in Helmond te introduceren was een werkbaas uit het Gulikse overge
komen, die hoogstwaarschijnlijk ook een aantal knechten had meegenomen. Tenminste, er 
wordt na zes jaar gemeld dat op twee of drie na alle 35 werklieden inlanders waren. De onder
neming was vervolgens geen lang leven beschoren; vermoedelijk kon zij alleen floreren door 
de beschermende tolgrenzen. Wellicht dat de uit Osterrath afkomstige Laurens Mullers daar 
de meesterknecht was? Hij begon in ieder geval rond 1810 met een lintfabriekje onder eigen 
naam, waarbij hij financieel mede geholpen werd door zijn schoonvader textielondernemer 
Willem Diddens. Een langdurig en doorslaggevend succes werd zijn onderneming niet. Bij 
zijn overlijden in 1832 was hij vermeld als huisonderwijzer. Hij beheerste blijkbaar de Ne
derduitse taal voldoende om het onderwijs in te gaan. De familie van Mullers was weer aan
getrouwd met de familie Prinzen. De al genoemde ondernemer en handelaar Willem Prinzen 
was een zoon van Winandus ofwel Wijnand Prinzen getrouwd met Marguerite Mullers. 

Vervoerders en vaarders op en langs de Zuid-Willemsvaart 
Tussen 1822 en 1826 werd de Zuid-Willemsvaart gegraven en deze vaarweg zou van groot be
lang blijken voor de verdere ontwikkeling van stad en nijverheid. Met een vooruitziende blik 
had de Helmondse gemeenteraad al in 1824 nabij het stadscentrum een insteekhaven laten 
graven. Daaromheen vestigden zich diverse bedrijven die zich met vaartransport en overslag 
bezighielden. Eén van de eersten was Johannes Leijten (Engelen 1796-Helmond 1861), die wel
licht met zijn scheepjes vanuit zijn geboorteplaats Engelen (aan de Dieze boven 's-Hertogen
bosch) Helmond is binnen gekomen. Zoals meer transportondernemers was hij ook actief als 
aannemer; veel goederenvervoer over water betrof bouwmateriaal als stenen, zand en grint, 
dat dan deels in eigen aannemersbedrijf werd verwerkt. Leijten bezat rond 1830 twee kleine 
schuiten van ieder 14 ton. Eén van de eerste nieuwe ondernemingen aan het nieuwe kanaal 
betrof een zoutziederij; een dergelijk bedrijf was in de hele regio niet eerder voorhanden. Op
richter en eigenaar was de zoutzieder Jean Baptist Sjongers te Diest. Leijten zag de mogelijkhe-

De kade bij de Gedempte Haven en de Kanaaldijk in noordelijke richting, met op de voorgrond het pand van 
de firma Staal, ruim een eeuw de aanlegplaats in het Helmondse centrum voor opslag (HICh,foto 102126). 
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De Helmondse insteekhaven, kort voorde demping in 1884, met de stoomboot 'De Koophandel' van 
de Gebrs. van den Boom. Links het opslagterrein voor bouwmaterialen en steenkolen van L. Noten. 

Op de kop de stoom- en watermolen van].R. Neles (HICh,foto 102075). 

den en associeerde zich in 1836 met hem. De bedrijfsvoering berustte bij een meesterknecht, 
een zekere Johannes de Reijdt uit Schaffen. Deze zou in Helmond blijven, daar trouwen en er 
bekend worden als Hanneske Zout. Zijn zonen waren economisch actief als middenstanders. 
Eén van hen, Johannes Petrus Josephus de Reijdt (Helmond 1845-1923), legde de grondslag 
voor een drukkersbedrijf dat ruim een eeuw zou blijven bestaan.12 Leyten en Sjongers gingen 
na tien jaar uiteen, waarna de eerste zich weer meer op de handel ging richten. Zijn drie zonen 
waren actief in de textielnijverheid, maar stierven allen vrij jong, waarna de familie vervol
gens uit Helmond verdween. 

In de tweede helft van de eeuw, in 1863, vestigde ene Laurens Noten (Leende 1837-Helmond 
1906) zich aan de haven, waar hij spoedig een bloeiend bedrijf op wist te bouwen.'3 Naast 
zijn aannemersbedrijf dreef hij een florerende handel in bouwmaterialen, beschikte over de 
grootste steenkolenhandel in de stad, was tapper tevens slijter, commissionair, koopman, 
winkelier en tot slot ook rijtuigverhuurder en transportondernemer. In 1883 ging hij met een 
van de jonkheren op het kasteel een vennootschap aan die de houthandel betrof. Noten be
hoorde al gauw tot de meer gegoede ingezetenen. Het grootste hotel ter plaatse, De Bruxelles, 
evenals de naastgelegen marechausseekazerne behoorden bijvoorbeeld tot zijn bezittingen. 
Helaas openbaarde zich een vorm van krankzinnigheid bij hem, waardoor hij een groot deel 
van zijn bezit weer kwijtraakte. Zijn nakomelingen wisten zijn bedrijfsactiviteiten voort te 
zetten in een tot 1977 bestaande sloop- en transportonderneming. 

Naast deze walschippers die hun hoofdbedrijf aan het water hadden, vestigden zich ook 
beroepsschippers in de stad, die dus aanvankelijk van elders kwamen.'4 Naast de hierboven 
al genoemde Leijten en Noten behoren tot de eerste lichting Kalberg, Van Bekhoven, Buys en 
Drayer. Rond 1860 vestigde de uit Amsterdam afkomstige schipper Jacobus Staal zich in Hel
mond. Hij was exploitant van een van de stoomvaartdiensten tussen deze stad en Helmond. 
Zijn zoon Hendrik Cornelis Staal (Amsterdam 1852-Helmond 1893) zou in zijn voetsporen 
treden. 
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Duitse vakkrachten 
De opbloeiende Helmondse textielnijverheid schakelde steeds meer over van weefsels, ge
maakt van gemengde garens van linnen ketting en katoenen inslag naar geheel katoenen 
goederen. Mede daardoor en door de stijgende productie kwam er steeds meer behoefte aan 
katoenen garens, waarvan de grondstof na de gereedkoming van de Zuid-Willemsvaart ook 
vrij makkelijk aangevoerd kon worden. Het spinnen gebeurde na circa 1810 steeds minder als 
thuisarbeid, maar in kleine bedrijven met relatief eenvoudige machinale apparatuur. Deze 
werden voor een belangrijk deel bemensd door Duitse vakkrachten, die tussen 1816 en 1832 
(toen een beschermend invoertarief op garens gold naar gewicht, wat grovere garens relatief 
zwaarder belastte), in meerdere getale de Nederlandse grens overtrokken. Het lijkt erop dat 
deze Duitse spinmeesters en hun knechten niet alleen voor hun afzet maar ook voor hun 
verdere bedrijfsvoering min of meer afhankelijk waren van hun Helmondse opdrachtgevers. 
Niet alleen de grondstof werd door dezen aangeleverd, maar ook de bedrijfshuisvesting en 
inventaris was soms in hun handen. Op wiens initiatief en hoe deze gastarbeiders naar Hel
mond kwamen, is onbekend. 

Er waren in ieder geval contacten over en weer, niet alleen op economisch gebied. Een leer
ling van de Helmondse Latijnse school in het begin 19de eeuw was afkomstig uit het Rijnland, 
een zekere Henri Bekker (geb. Mettingen 1797). Een ander met deze naam komen we ook 
tegen bij één van de eerste spinmeesters. Hendrik Bekker vestigde zich in 1816 te Gemert, waar 
hij samen met zijn vrouw en broer de eerste stoomspinnerij op Nederlands grondgebied wist 
te realiseren.15 Dat allemaal op bescheiden schaal, maar wel grotendeels met eigen gemaakte 
apparatuur. Helaas rustte er geen zegen op het bedrijf dat tussen 1830 en 1840 ten onderging. 
Hendrik Bekker en zijn vrouw hadden geen nazaten. 

Scheepvaart over dezelfde Zuid-Willemsvaart maakt het mogelijk de grondstof katoen 
relatief goedkoop te laten aanvoeren. Dat kon ook met de kant en klare Britse garens, waarte
gen de technisch en qua schaalgrootte achtergebleven spinnerijen in Helmond en omgeving 
niet opkonden. Leden van de familie Abrath (Hendrikus en Johan Peter), Dor (Pieter), Bottard 
(Joseph) en Joeres (Johan Hendrik) waren tussen 1815 en 1840 tijdelijk actief in het spinnerij
wezen. De familie Bordat zou het het langst volhouden. De grondlegger was de in 1794 te Cor
schenbroek geboren]ohann Heinrich Bordat. Zijn nazaten bleven actief in de textiel, als zetbaas 
en fabrieksarbeider. 

Rieten, kammen en sokken 
In een andere, met de textiel samenhangende bedrijfstak waren nieuwkomers langer suc
cesvol actief: de vervaardiging van kammen en rieten, in gebruik bij het weven. Dit gebeurde 
al langer in de regio door gespecialiseerde ambachtslieden, met behulp van specifieke appa
ratuur. In Helmond was vooral]ohan Mathias Hosewitz (Suchtelen 1813-Helmond 1863) vanaf 
circa 1830 actief, naast geboren Helmonders als de gebroeders Hendrik en Matthijs van Brussel. 
Hosewitz associeerde zich in 1833 met de Helmondse textielondernemer Willem Smulders, 
n--iaar dcz;c v erbintenis w erd binnen anderhalf jaa r a l w e e r o ntbonden. In d e jare n daarna tra d 

hij op als zetbaas van de Haarlemse textielfabrikant Prévinaire, die via hem handweefgoede
ren liet vervaardigen. Vermoedelijk heeft hij daarnaast zijn oude stiel van kam- en rietmaker 
aangehouden. Na een verblijf van een aantal jaren in Eindhoven keerde het gezin weer terug 
naar Helmond, waar zoon Joachim de zaken na de dood van senior voortzette. Het was in de 
jaren 1860 een redelijke onderneming, met circa tien werklieden, waarnaast onder meer ook 
nog een redelijk beklante winkel werd gedreven. Het bedrijf van de uit de Mönchen-Glad
bach afkomstige ondernemer Johan Conrad Schrörs (Gladbach 1844-Helmond 1917) zou echter 
als enige in de tweede helft van de eeuw tot een grootbedrijf uitgroeien. Hij vestigde zich 
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in 1871 in de stad om daar een machinale kam- en rietmakerij te beginnen. Hieraan werd al 
spoedig een twijnerij en ververij toegevoegd. Schrörs had zijn bedrijf in de oude stadswater
molen en hieruit zou uiteindelijk in de 2oe eeuw het textielveredelingsbedrijf De Watermolen 
voortkomen. 

Een aparte tak van de textiel betrof de kousenfabricage. Dit gebeurde op bijzondere weefstoe
len, door speciaal opgeleide vakkrachten. Enkele tientallen jaren was deze sector ook in Hel
mond redelijk vertegenwoordigd. Deze branche werd grotendeels geleid door nieuwkomers. 
De in Arendonk ( een belangrijk centrum van de kousenfabricage) geboren Johannes de Vocht 
(Arendonk 1762-Helmond 1844) is wellicht de grondlegger van deze nijverheid in Helmond 
geweest. Rond 1810 en vervolgens in de jaren twintig van de 19de eeuw kreeg hij gezelschap 
van Frederic van de Looveren (Eindhoven 1777-Gemert 1830 )16 respectievelijkJohan GerhardHeuser 
(geb. Bunshamm 1787). Beiden waren tevens verver, een combinatie die vaker voorkwam: de 
mensen hielden toen ook wel van gekleurde sokken. De laatste hield het in 1846 voor gezien, 
zo'n tien jaar later sloot ook De Vocht jr. zijn bedrijf. Hendrik Klumpers (Sint-Niklaas 1811-
Helmond 1879) en zijn nazaten zetten de traditie nog tot het begin van de 2oste eeuw voort. 
Rond 1850 waren daarnaast in de sokken actief de familie Van de Looveren (in de persoon van 
Christiaan) en een Martinus Luyben, die vermoedelijk uit Arendonk kwam. Veel vakkrachten 
kwamen uit België of Duitsland: in de jaren twintig vinden we de familie Hunten ofHünten 
(afkomstig uit Kessenich) in de stad, een tien jaar later een zekere Melchior Wilde, te Dülmen 
geboren. Twee van de drie bij Van de Looveren in de jaren 1850 inwonende knechten waren 
Duitsers, geboren respectievelijk te Kalkar en Krefeld. In 1864 heet het: 'waren er minder 
moeilijkheden om de nodige werklieden uit Duitsland en België over te brengen, de kousen
weverijen zouden zich sneller ontwikkelen, waarvoor nu aankomende jongelingen uit onze 
eigene bevolking die voor dit vak geneigdheid aan den dag leggen, moeten worden opgeleid'. 
Wellicht was die geneigdheid onvoldoende, hoe dan ook de kousenweverij ging in Helmond 

Huis Karelstein, buitenverblijf annex werkplaats, aan de Zuid-Willemsvaart (HICh,Joto 103156). 
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voor 1880 grotendeels ten onder. Wel maakten een van oorsprong Helmondse wever, Martinus 
Jansen, en zijn nazaten elders in de regio (in Schijndel) op dit gebied furore onder de naam 
Jansen de Wit. 

Amsterdammers 
Op Karelstein, een land- tevens werkhuis aan de Zuid-Willemsvaart, net over de gemeente
grens, in Aarle-Rixtel (behorend tot het huidige grondgebied van de gemeente Helmond), 
kwam in 1842 de eerste stoominstallatie in gebruik bij een nieuw daar opgerichte kunst
wolfabriek.'7 De stoommachine en -ketel waren geleverd door de Amsterdamse fabriek van 
stoom- en andere werktuigen van Paul van Vlissingen. Deze keuze was niet toevallig. De beide 
grondleggers van het bedrijf, Adriaan Willem de Bruine en Johan Christopher Kiersch waren afkom
stig uit Amsterdam. De laatstgenoemde vestigde zich op Karelstein om de dagelijkse leiding 
op zich te nemen, waarbij hij ook nog bemoeienis had met de katoendrukkerij van Van Vlis
singen in Helmond. 18 Een lid van de Amsterdamse tak van de familie Van Vlissingen raakte in 
1851 financieel betrokken bij het bedrijf en na het overlijden van Kiersch in 1855 kwam de zaak 
onder beheer van Simon Beeke, een aangetrouwd familielid. Het ligt voor de hand dat door 
deze zakelijke en familiale relaties de Van Vlissingens oog kregen voor de mogelijkheden van 
de textielnijverheid in Helmond en omgeving. Een jaar na de oplevering van de installatie op 
Karelstein, in 1843, slootPieterFentenervan Vlissingen (Amsterdam 1794-1844) een vennootschap 
met de al genoemde Helmondse katoendrukker Pieter Antonius Sutorius (1804-1886), de zaak 
werd het jaar daarop hun eigendom. In 1846 kwam in het bedrijf van PA Sutorius & Comp. de 
tweede stoominstallatie in Helmond tot stand. Wie de leverancier was, laat zich raden. Nog 
dat jaar nam zoon Pieter Fentener van Vlissingen (Amsterdam 1826-Helmond 1868) de gehele 
leiding op zich om dezelve 'op basis van vooruitgang, door wetenschappen aangewezen, die 
vlugt te doen houden' dat zij de (inter)nationale concurrentie het hoofd kon bieden. Inder
daad onderging mede dankzij de inbreng van de nieuwe ondernemer en zijn netwerk het 
bedrijf een snelle uitbreiding en modernisering. Het was in het midden van de eeuw 

het enige industriële grootbedrijf in de regio. 
Omstreeks dezelfde tijd was een andere ondernemende Amster

dammer in de stad terecht gekomen, Jacob Arnoud Carp (Amster
dam 1809-Helmond 1875).19 Door zijn huwelijk, in 1838, met de 
Helmondse kasteelvrouwe Jkvr. Anna Wilhelmina Margaretha 
Wesselman van Helmond, was hij al met de stad bekend. In 
1845 verhuisde het gezin naar Helmond, waar Carp al gauw 
geïnteresseerd raakte in de enige rood ververij ter plaatse, van 
Kaulen. In 1860 richtte Carp een eigen bedrijf op, terwijl hij 
daarnaast met zijn drie zonen ook twee eigen wolbedrijven 
in Geldrop exploiteerde. De zonen Cornelis, Carel Frederik 

en Jacob Arnoud jr. werden geen van allen erg oud. Uit het 
huwelijl< van Carel Frederik met Marianne Anna Maria Henny 

(geb. Velp 1839) werd een zoon geboren die naar zijn grootvader 

De Amsterdamse financier Jacob Arnoud 
Carp (1807-1875) werd nazi_jn vestiging 
in Helmond stimulator en ondernemer 

werd genoemd. Deze Jacob Arnoud zou na de eeuwwisseling 
de roodververij weer nieuw leven inblazen, wat uiteindelijk 
leidde tot de oprichting van de grootste garenfabriek van het 
land. 

Beide families waren protestant, evenals trouwens de 
familie Wesselman. Wat hun komst in het kleine stadje heeft 
betekend, is moeilijk te beschrijven. De qua omvang zeer klei-

in de textielnijverheid 
(HICh,joto 113947). 
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ne protestantse gemeenschap telde relatief veel welgestelden en hun bedrijven waren een 
machtsfactor van belang, die de sociaal-religieuze verhoudingen beïnvloedde. 

De ververs en katoendrukkers 
Vanaf het eind van de 18de eeuw was het scala aan bewerkingen in de Helmondse textiel uit
gebreid tot een breed palet, waarbij ook de voorbereiding en afwerking steeds meer in eigen 
hand werd genomen. Het bleken en verven van de garens en stoffen en het bedrukken van de 
weefsels werd steeds belangrijker. De kennis en kunde, nodig voor het verven en bleken van 
de garens, kwamen waarschijnlijk in eerste instantie ook grotendeels van buitenaf, maar daar 
hebben we niet direct personen bij gevonden. Eén bijzonder verfprocédé verdient nadere 
aandacht, het zogeheten turksroodverven, dat een voor die tijd bijzonder kleur- en lichtecht 
resultaat opleverde. De kennis omtrent dit omslachtige en met geheimzinnigheid omkleed 
ambachtelijke verfproces was in handen van verfmeesters die hun eigen recepten erop na en 
geheim hielden en dit veelal in de familie doorgaven. De Helmondse weefondernemingen 
moesten deze garens lang grotendeels uit de buitenlandse centra als Barmen en Elberfeld 
betrekken. Als eersten introduceerden kort voor 1830 twee Duitse ververs, Deussen en Röder, 
het procédé hier in de regio, op Karelstein. De in 1805 in Odenkirchen geboren verfmeester 
Georg Wilhelm Kaulen was aan het bedrijfje verbonden dat al in 1835 weer werd opgeheven. Hij 
zette vervolgens een eigen zaak op die van zeer bescheiden omvang was totdat hij zich associ
eerde met Jacob Arnoud Carp, die we al eerder in dit relaas zijn tegengekomen. De technische 
kennis van verven en speciaal het turksroodverven bleef vervolgens lange tijd een Duitse 
aangelegenheid. Ook de firma Carp bleef vrijwel geheel afhankelijk van Duitse verfbazen. 
Dezen woonden in de regel op het fabrieksterrein om de controle op het bedrijfsproces te ver
gemakkelijken. Zo vinden we daar achtereenvolgens vanaf 1865: Carl Hostery (geb. Barmen 
1828), Peter Gustav Heuerhoff (geb. Barmen 1839) en zijn broer Heinrich Hermann Heuerhoff 
(geb. Elberfeld 1832) en de eveneens te Barmen geboren Friedrich Wilhelm Malsch (geb. 1833) 
en zijn gelijknamige oudste zoon. In 1904 zouden zij gezamenlijk hun 25-jarig bedrijfsjubi
leum bij Carp vieren. Eén van zijn andere zonen, Ernst Hugo Malsch, werd de eerste technisch 
directeur van de plaatselijke cacaofabriek, een tweede, Otto Malsch (geb. Barmen 1872), de 
grondlegger van het eerste ( elektro )technisch bureau in de stad. 

De firma Sutorius was rond 1840 de belangrijkste katoen
drukker in de stad en kende toen al een landelijke klanten
kring. Ook hier kwamen de vakkrachten van buitenaf. Het 
archief van de gemeente Helmond bevat bijvoorbeeld een fraai 
certificaat van de militaire dienstvervulling door François Gom
maire Elen, imprimeur d'Indiennes, uit Lier. Zoals hierboven 
beschreven associeerde de Amsterdamse ondernemer PF van 
Vlissingen zich in 1843 met Sutorius, waarna zijn zoon Pieter jr. 
drie jaar later het bedrijf geheel overnam. Het bedrukken van 
de stoffen bleef lange tijd grotendeels handwerk dar door ge
specialiseerde, en soms regelmatig rondtrekkende handwerks
gezellen geschiedde. Juist in de periode toen Sutorius begon en 
Van Vlissingen uitbreidde, gingen de veel oudere bedrijven in 
Vlaams-België te Lier, Aalst, Brussel en Gent achteruit om ten
slotte grotendeels te verdwijnen. Eén groot deel van het hand
drukpersoneel van Van Vlissingen bestond toen ook uit Belgen 
of beter gezegd Vlamingen. 20 Er waren er zoveel en bovendien 
woonden ze veelal dicht bij elkaar (blijkbaar een oud verschijn-
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Een voorbeeld van geslaagde inte
gratie: de van oorsprong Belgische 

handdrukker Houthoofd, bracht het 
tot schutterskoning. 
(HICh,Joto 118073). 
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De stads harmonie Phileutonia, in 1850 opgericht als liedertafel, naar een foto uit 1874, met de van oor
sprong Belgische zoutzieder Jules Cols on en zijn landgenoten de gebroeders Richard en Christ Beniest, 

werklieden bij de katoendrukkerij. (HICh,foto 118400). 

sel) dat in Helmond zelfs sprake is van een Vlaamse hoek, in de Kamstraat. Maar, zoals ge
schreven, de drukkers kwamen eveneens van andere katoendrukkerijen, gedwongen door 
slapte of aangetrokken door kennissen en collega's. Zo vinden we onder anderen handdruk
kers uit andere plaatsen met grotere katoendrukkerijen als Leiden en Haarlem in Helmond. 
Ook uit plaatsen met kleine bedrijfjes als Boxmeer vond Van Vlissingen zijn arbeidskrachten. 
Nogal wat drukkers bleven hangen aan een Helmonds meisje. Bekende namen van heden
daagse Helmondse families uit de Vlaamse hoek waren: Jacobs, Vincent, Dams, De Wuffel, 
De Kimpe, Houthooft, Semeij, De Vaere, De Wilde en Bombeek. Soms was er zelfs sprake van 
een soort dubbele afäomst: in België geboren drukkers die al eerder in Nederland werkzaam 
waren geweest, zoals Charles Louis Rikkers. Ook de andere vakkrachten kwamen aanvanke
lijk grotendeels van elders. Onder meer de plaatsnijders, die verantwoordelijk waren voor 
de vervaardiging van de drukstempels zijn (groten)deels van Belgische afäomst. De Gentse 
meesterknecht plaatsnijder Gerard Beniest vestigde zich in 1851 met drie zoons in Helmond, 
waar Carolus oftewel Charles in 1866 als eerste in Helmond een fotografisch atelier opende. 

De handdrukkers waren, evenals hun collega's in de machinale roldrukkerij, de heren 

onder de arbeidersstand. Het was een lichamelijk zwaar werk, dat pas na de nodige oefening 
goed gedaan kon worden. Zij werden relatief goed betaald. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat uit hun midden een hele reeks van middenstandsbedrijven is ontstaan. Zij hadden veelal 
de kennis, capaciteiten en (financiële) mogelijkheden om een eigen zaakje op te zetten. Vaak 
hadden zij al tijdens hun dienstverband bij Van Vlissingen een nevennering, als een winkel of 
een vorm van ambachtelijke huisnijverheid, waarbij vrouw en kinderen betrokken werden. 
Niet dat dat allemaal zo rooskleurig was en van een leien dakje ging. Zo dreef de werkloos 
geworden handdrukker Ferdinand Franciscus Rikkers in 1884 een bakkerij en kruidenierswin-
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keltje, met behulp van zijn vrouw en zijn oudste zoons. Alleen de oudste zoon was bekend 
met het vak. Met een geschat weekinkomen van tien gulden moest het hele gezin het doen.'1 

Maar uiteindelijk zou hieruit één van de sjiekste lunchroom annex patisserie van Helmond 
voortkomen. Eén van de nazaten van Bombeek begon in 1890 een machinale kuiperij en in 
1894 startte Frans de Wujfel met één van zijn zonen een leder- en drijfriemenfabriekje, hoewel 
de De Wuffels al langer (op dit terrein?) actief waren. Tenminste in hun reclame meldden ze 
1844 als oprichtingsjaar, vermoedelijk toen de grondlegger van de Helmondse tak, Carolus, 
zich als katoendrukker in Helmond vestigde. 

De katoendrukkerij vormde tussen 1846 en de start van de eerste machinale weverij in 1866, 

het enige industriële bedrijf in stad en wijde omgeving. Er werkten rond 1865 circa 250 per
sonen.22 Daaronder waren nogal wat jeugdige arbeidskrachten. En juist in die periode stond 
de fabrieksarbeid door kinderen ter discussie. Het Helmondse bedrijf werd dan ook door een 
commissie, ingesteld door de Tweede Kamer en belast met het onderzoek naar den toestand 
der kinderen in fabrieken arbeidende, in de winter van 1864 redelijk uitgebreid onderzocht. 
De commissie constateerde veel kinderen in het bedrijf: 'de groote jongens drukten, de kleine 
jongens (van zeven en acht jaren) waren strijkers' (dat wil zeggen privé-hulpjes van de handdruk
kers die het doek doordraaien en de drukpap afstrijken, vandaar de benaming). De fabrikant verzekerde 
dat de kinderen onder de tien jaren elkander bij beurten in het werk afwisselden. Maar deze 
verzekering werd door een verklaring van een jonge getuige tegengesproken. De sfeer was 
lang niet altijd even vriendelijk, tenminste er wordt gemeld dat er vroeger mishandeling der 
strijkers door de drukkers plaatsvond, maar dat de fabrikant nu hiertegen waakte. Voor de 
firma Van Vlissingen pleitte ook de verder goede atmosfeer in het bedrijf, als gevolg van de 
zorg voor ventilatie, waardoor er veel minder vochtigheid en onaangename reuk heersten dan 
elders in dergelijke bedrijven. Verder meldde het rapport dat onder de katoendrukkers, onder 
wie veel Belgen, luie maandag werd gehouden. Het onderzoek liet zien dat juist in de afgelo
pen periode kinderen op een eerder tijdstip de fabriek ingingen, wat hun verstandelijke en li
chamelijke ontwikkeling ( alle jongens in de drukkerij zagen er ongezond uit, in tegenstelling 
tot de volwassen arbeiders) niet ten goede kwam. 

De handdrukkerij van de firma P. F. van Vlissingen & Co, mét strijkers en drukkers, circa 1900 

(Elsevier' s Geillustreerd Maandschrift, 1902) 
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Metaal: een tweede poot 
In de tweede helft van de eeuw ontstond een tweede industriële pijler: de metaalnijverheid. 
In navolging van een sinds 1841 bestaande spijkermakerij in het naburige Beek en Donk, 
pakten ook enkele Helmondse ondernemers de draad op. De aannemer en bouwmeester 
Thomas Rooijakkers was één van de eersten en uiteindelijk resulteerde dit onderdeel van zijn 
bedrijfsactiviteiten in een samenwerking met de uit Zaltbommel afkomstige familie Everts. 
Op haar beurt leidde dit in 1871 tot de oprichting van de firma Everts & Van der Weijden. De 
tweede vennoot was de geboren FransmanJean Baptiste Clement van der Weijden (Menessis 1850-
Helmond 1934), die - stammend uit een spoorwegfamilie - via de spoorwegwerkplaats te 
Tilburg in Nederland terecht was gekomen. Zijn nazaten hebben het bedrijf nog tot ver in de 
2oste eeuw voortgezet. 23 

In hetzelfde jaar dat de firma Everts & Van der Weijden tot stand kwam richtte een in 
Mönchen-Gladbach woonachtige constructeur en machinefabrikant Gustav Brückenhaus een 
ijzergieterij langs het kanaal op. Zijn bedrijfsleider, Egbert Haverkamp Begemann (Geervliet 
1848-Ellecom 1919) nam al vrij spoedig de onderneming over en breidde deze uit tot een 
volwaardige fabriek van stoom- en andere werktuigen, met een grote constructieafdeling. 
In 1889 werd de zaak in een NV omgezet, met ir. Jan Benjamin Kam als mededirecteur. 24 Het 
belang van het bedrijf voor de economische ontwikkeling van de stad is moeilijk te becijferen, 
maar was groot. Wellicht nog belangrijker was de invloed op het sociale klimaat. De machi
nefabricage veronderstelt namelijk ook voor een belangrijk deel geschoolde en geoefende ar
beid, terwijl in de werkvoorbereiding en het toezicht veel technisch inzicht en kunde vereist 

/ 1 i l 
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De Koninklijke N ederlandsche Machinefabriek startte in 1883 met goedkeuring van fabriekseigenaar en 
-directeur Egbert Haverkamp Begemann, een verlichte progressieve liberaal, de fabrieksharmonie, de eerste 

in haar soort in Noord-Brabant. Hierop een foto uit 1895 (HICh,foto 118433). 
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is. Ook de ermee verbonden gieterij kent relatief veel vakarbeiders zoals vormers. Het zal wel 
wennen (al was het maar vanwege de taal en gewoonten) geweest zijn in het stadje: de gestage 
stroom van vaklieden van boven de rivieren of zelfs uit het buitenland. Om een paar namen 
te noemen van Duitse vakkrachten uit de beginperiode: Brandt, Lorenz, Zecher, Schlapfer, 
Schenk, Reinecker, Wahler, Schoonerwald, Brause en Kluth. Maar ook een bekende persoon 
in ketelmakerskringen, Piedboeuf, was enige tijd in Helmond werkzaam. Veel van hen bleven 
slechts enige jaren of korter; de vraag naar geschoold personeel was toen ook al actueel. Een 
aparte categorie vormden de zogeheten voluntairs, leerlingen, meestal studenten van tech
nische opleidingen, die hun praktijk in het Helmondse bedrijf opdeden. Eén van hen was de 
later bekend geworden tekenaar Louis van Soest. En enkelen onder hen, als D.P. H. Hasselman 
enJ.M.C. Kievits, startten vervolgens een eigen machinebouwbedrijf. Hun aanwezigheid of 
komst werd in sommige gevallen zelfs gemeld in de plaatselijke krant, wat bijvoorbeeld gold 
voor de leerling van de Polytechnisch School J.W. de Bruyn Kops en J. Jansenius de Vries. De 
voluntairs (waarvan de meeste afkomstig waren uit 'hogere' kringen) mengden zich blijk
baar wel met het gewone Helmondse volk, getuige de volgende anekdote: een zekere Graaf 
van Limburg Stirum liet zich in een Helmondse kroeg nogal op zijn afkomst voorstaan. Een 
Helmondse kroeggenoot geloofde hem niet of wilde hem corrigeren: 'ge bent geen graaf ( een, 
gegraven sloot) maar'nzoei (een afwateringsslootje)'. 

Begemann zorgde ook voor de randvoorwaarden voor de sociaalculturele ontspanning van 
zijn personeel. De directie stelde repetitieruimte en instrumenten beschikbaar voor het eigen 
harmoniekorps, dat in de volksmond al gauw Begemann's ketelmuziek heette. Na enige ja
ren zonder al te veel hoorbaar resultaat kwam het op eigen benen te staan, als het Helmonds 
Muziek Corps. Daarnaast kende het bedrijf een Gezellenvereniging Door Eendracht saam 
verbonden die voorstellingen verzorgde. 

Komen, gaan en blijven 
Het bovenstaande overzicht biedt slechts een bescheiden greep uit de bevolkingsdynamiek 
die een groeiend nijverheidsplaatsje doormaakte. Sommige aspecten zouden uit genealo
gisch en sociaal oogpunt zeker nadere bestudering verdienen. Zo lijkt het mij interessant om 
het vestigingspatroon van een eerste grotere immigratiegolf, de Duitse spinnerijvakkrach
ten, te vergelijken met die van een tweede grote groep nieuwkomers, de Belgische katoen
drukkers. Uiteraard zijn er op het eerste gezicht belangrijke verschillen; de toestroom van 
spinmeesters en andere vakkrachten was qua omvang en tijdsduur heel wat beperkter en de 
schaalgrootte van de ondernemingen waar zij tewerk kwamen veel geringer. Belangrijker was 
bijna zeker dat er bij de Belgen amper sprake was van een taalprobleem en ook waren er wel
licht wat minder cultuur- en godsdienstverschillen met de vrijwel geheel katholieke stadsbe
volking. Bovendien was er in de tussentijd veel veranderd in communicatie en verkeer: post
zegel, telegraaf en ook de trein deden hun intrede tijdens de komst van de katoendrukkers. 
De verplaatsingsmogelijkheden en de vormen van uitwisseling waren veel groter en sneller 
geworden. Maar, met deze kanttekeningen, zou het toch interessant zijn om te bekijken in 
hoeverre beide groepen integreerden door bijvoorbeeld huwelijken, hun deelname aan het 
maatschappelijke leven of de ontwikkeling van hun taalvaardigheid aan de hand van brieven 
en andere nagelaten papieren. 
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Helmond in 1890 
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De Helmondse fabrieken zoals genummerd op kaart (gebaseerd op: Helmonds Heem 18 (1992), afl. 3, pag.140, 235) 

1. Helmondse Gasfabriek 1862 11. Ververij J.A. Carp 1860-1970 
2. Textielfabriek Gebr. v. Thiel 1884-1890 12. Textielfabriek G.J. Coovels & Zn. 1867-1894 
3. Textielfabriek Diddens & v. Asten 1825-1983 13. Margarinefabriek Van Lookeren, Oyens & Cie 
4. Textielfabriek Henry Raymakers & Co. 1885-1903 1871-1907 
5. Metaalfabriek Gebr. v. Thiel {1842) 1872-1975 14. Katoendrukkerij v. Vlissingen & Co. 1846-heden 
6. TextielfabriekJ.A. Raymakers(1730) 1841-heden 15. Cacoaofabriek 1895-1932 
7. Stoomkuiperij/Metaalfabriek H.P. Prinzen & Co. 16. Houtzagerij /Smederij Th . Roijakkers & Zn. 

1871-1891 1875-1898 
8. Textielfabriek W. Swinkels 1860-1935 17. Textielfabriek P. de Wit & Zn. 1887-1900 
9. Textielfabriek H.C. Bogaers & Zn. 1870-1921 18. Everts & Van der Weijden 1871-1967 

10. Metaalfabriek (Begemann) 19. Terwindt,Arntz & Holtus 1868-ca.1970 
Kon. Ned . Machinefabriek 1872-1993 
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Noten 
1. Met dank aan drs Lia van Zalinge van het Historisch Informatiecentrum Helmond(= HICh) voor 

haar commentaar op eerdere versies van dit artikel. 
2. Het grond leggende overzicht is nog altijd: W. A.J. M. Harkx, De Helmondse textielnijverheid 1794-1870, 

Tilburg 1967. Daaronder ook de nodige genealogische gegevens en literatuurverwijzingen. Ver
volgens zijn diverse aanvullingen verschenen in de Heemkroniek, uitgave van de Heemkundekring 
Helmond/Peelland en in Werkend Verleden in Helmond, uitgave van de Werkgroep/Stichting Indu
strieel Erfgoed Helmond (sinds 1993). 

3. J.J. M. Heeren, Het Helmondse geslacht Raijmakers, Helmond 1952, pag. 11 en J.J.M. Heeren, 'een fa
miliepuzzle opgelost', in: De Brabantse Leeuw 1 ( 1952), pag. 2-4, met aanvullingen en correcties, pag. 
89-90. 

4. J.J.M. Heeren, 'Familie Diddens' in: De Brabantse Leeuw 6 ( 1957), pag. 93 (-96, 99-102). 
5. H. W. M. Bots, Bots in heden en verleden, deel 3: stamboom van de Helmondse tak, Leiden 1993, pag. 5. 
6. J.J. M. Heeren, 'De Helmondse tak van de familie Bots', in: De Brabantse Leeuw 4 ( 1955), pag. 161 (-168, 

177-181 en idem 5 (1956), pag. 46-47). 
7. Giel van Hooff, 'Van Teuten tot textielfabrikanten', in: Werkend Verleden in Helmond 5 (1995), pag. 

10-12, en 6 (1995), pag.10-15. 
8. H.W.M. Bots, Bots in heden en verleden, deel 3: stamboom van de Helmondse tak, Leiden 1993, pag. 13, 

J.J. M. Heeren, Biographisch woordenboek van Helmond, Helmond 1920, pag. 61-62 en zie verder noot 6, 
pag. 166. 

9. Zie o.a. Giel van Hooff,Johan Theodor Prinzen (1784 -1864) en de Gemertse textielnijverheid, Gemert 1981, 
en de daar vermelde literatuur en stamreeks, waaronder: J. Heeren, 'Prinzen Glehn (Dld.) R. K.' in: 
E. M.A. H. Delhougne, Genealogieën II, Nijmegen 1958, pag. 107-117 ( onder IIb ). 

10. Giel van Hooff, 'De familie Sutorius in Helmond. Kooplieden tussen Rheinland en Helmond', in: 
HeemkroniekHeemkundekring Helmond 1981, pag. 138-154, met de daarbij opgenomen stamreeks. 

11. Giel van Hooff, 'Helmondse inzendingen op de eerste Nijverheidstentoonstellingen in Neder
land, 1808 en 1809', HeemkroniekHeemkundekring Helmond 1985, pag. 1-7. 

12. Giel van Hooff, 'J. de Reijdt en zijn opvolgers: Verhagen-De Reijdt en De Reijdt-Simons. Tezamen 
ruim twee eeuwen boekhandelaars en drukkers voor de regio', in: Werkend Verleden in Helmond 19 
(2001). 

13. Giel van Hooff, 'H.J. Noten NV. Expeditie-, opslag- en sloopbedrijf (ca. 1890-1977)', in: werkend 
Verleden in Helmond 12 ( 1998), pag. 1-10. 

14. Giel van Hooff, 'Varen op Zuid-Willemsvaart's baren. Schippers en scheepvaart vanuit Helmond', 
in: Werkend Verleden in Helmond 7 (1995), pag. 20-28 en idem 8 (1996), pag.19. 

15. Giel van Hooff, 'Spinnerij Bekker (1816-1841)', in: Gemerts Heem 25 (1983), pag. 68-80 en 104-108. 
16. J. Beekmans, 'Kwartierstaat F. F. van de Looveren', in: P. Kooien, Zuidoostbrabantse genealogische ji-ag

menten, Deurne 1988, pag. 127. 
17. Giel van Hooff, 'Textielnijverheid op een dorp rondom Helmond. Aarle-Rixtel in de 19e eeuw', in: 

HeemkroniekHeemkundekring Helmond 1980, pag. 33-82. 
18. Over de textieldrukkerij van Van Vlissingen is nogal wat literatuur voorhanden. Grondleggend is 

nogal altijd: G. W. Bijlsma, G. H. Roden burg, Van Vlissingen & Co's gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren 
Van Vlissingen &Co. Over de kunst van het drukken, Helmond 1948. 

19. Jacob Arnoud Carp, De Helmondse tak van het geslacht Carp, z.pl. 1984. Ook vermeld in: J.J.M Heeren, 
Biographisch woordenboek van Helmond, Helmond 1920, pag. 58. 

zo. André Braet en Leo Bo111beeck, Aalsterse: katocudrukkcrs riaa r ffclniolld tn Nederland 1846-1860, Aalst 

2003; Leo Bombeeck, Gentse katoenbewerkers naar Helmond in Nederland 1842-1860, Helmond 2006. 
21. Nieuw Archief Gemeente Helmond, Correspondentie B&W 1883-1888, brief 29/11/1884. 
22. Rapport der Commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende. Vijfde 

aflevering, 's-Gravenhage 1872, pag. 884-891. 
23. Giel van Hooff, 'Van moeren en bouten tot tirefonds en steigermateriaal. Everts & Van der Weijden 

(1870-1978)', in: Werkend Verleden in Helmond 20 (2003). 
24. Ook over de firma Begemann is nogal wat literatuur voorhanden. Grondleggend is nogal altijd het 

in 1939 uitgegeven Gedenkboek t.g.v. het 50-jarig bestaan van de NV. Verder J. van der Heijden, 'Bege
mann Helmond 1871-1893', in: Helmonds Heem 19 (1993), pag. 25 e.v. (met literatuurlijst) en diverse 
afleveringen van Werkend Verleden in Helmond, m.n. nummer 3 (1994). 
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Begemann 

Koninklijke Nederlandse Machinefabriek voorheen E. H. Begemann was een fabriek van pom
pen en staalconstructies en heeft tussen 1871 en 1994 in Helmond gezeten. Zij werkten niet 
alleen aan grote projecten in heel Nederland, maar ook voor het Ministerie voor Koloniën. In 
het archief van Begemann zitten uit de jaren rond 1900 prachtige grootformaatfoto's. Deze 
foto's zijn onlangs door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven gedigitaliseerd. 

KDIIIIL. NEDERL. MACHIIEFABRIEI /b E. H. BEGEIAH. 
HEL:MOND. 

Koninklijke Nederlandse Machinefabriek voorheen 
E. H. Begemann, afdeling Bruggenbouw, Helmond 1904 

(collectie RHCe,Joto 127052) 
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Personeel Gieterij Begemann, 
Helmond1892 
(collectieRHCe,Joto 127084) 

Begemann Helmond, circa 1890 
(collectie RHCe,foto 127024) 
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EDAH, zomaar vier letters? 

DOOR ALBERT HOEKSTRA 

Inleiding 
In het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad van april 2006 las ik een artikel 
over het ED AH-museum te Helmond. EDAH als supermarktketen, waarvan 
de vier letters staan voor achtereenvolgens: Ebben, Dames, Aukes en Het
tema, de achternamen van vier Friese, rooms-katholieke kruideniers, 
die in 1910 te Helmond een gezamenlijke inkooporganisatie begonnen 
onder de naam combinatie EDAH. In 1917 werd deze inkooporganisatie 
omgezet in de N.V. EDAH. De filialen van de heer Ebben bleven daar
naast zelfstandig onder de naam Ebben functioneren. In 1923 werden 
deze filialen in de N.V. gebracht en werd de heer Ebben uitgekocht. 
Eind mei 2006 stonden de landelijke kranten vol met het bericht over de verkoop van de 
ED AH-winkels door eigenaarLAURUS aan Sligro en Sperwer. Eind 2007 zal de naamEDAH na 
bijna 90 jaar uit de winkelstraten zijn verdwenen. Een reden om eens stil te staan bij deze vier 
Friese kruideniers. Voor een uitgebreide geschiedenis van het EDAH-concern verwijs ik naar 
het boek van Frank Niepoth dat in 1991 verscheen bij het 75 jarige jubileum.' 

De oprichters 
De vier Friese kruideniers waren: Jacobus Johannes Ebben (1875-1961), Servaes Dames (1874-
1958),Jan Nicolaas Aukes (1878-1968) en Johannes Bernardus Franciscus Hettema (1884-1960). 
Bij mijn genealogische onderzoek naar deze vier Friezen bleek dat Jacobus Johannes Ebben 
weliswaar in 1875 inJ oure was geboren, maar dat zijn vader Lambertus Ebben in 1833 te Uden
hout was geboren en Brabantse voorouders had. 

Servaes Dames was in Leeuwarden geboren, Jan Nicolaas Aukes was in Indijk (Wymbritse
radeel) geboren en Johannes Bernardus Franciscus was in Bolsward geboren. 

Een gezinssamenstelling van elk van deze vier oprichters van EDAH volgt verderop. 

Voorgeschiedenis 
Uit het jubileumboek van Niepoth1 blijkt dat de vier heren elkaar begin 1900 in het Brabantse 
hebben leren kennen. Zij zijn daar waarschijnlijk terechtgekomen vanwege expansiemoge
lijkheden van hun detailhandel. Bovendien waren er ook al contacten met Cornelis Johannes 
de Jong, achterkleinzoon van en eigenaar van Koffiebedrijf Douwe Egberts, niet geheel toe
vallig ook afkomstig uit Joure, evenals Ebben. Cornelis Johannes de Jong was de eerste com
missaris van de in 1917 opgerichte inkooporganisatie. 

Jacobus Johannes Ebben startte in 1900 vanuit Helmond een serie van kruideniersbedrijven 
en verenigde in 1908 zijn diverse belangen in de N.V. Handel in koloniale waren J.J. Ebben. 
Servaes Dames begon in 1904 een eerste winkel in Roosendaal, waar hij winkelhouder was van 
de firma Ebben &Aukes en later dat jaar vertrok hij naar Tilburg.Johannes Hettema opende in 
1904 een handel in koloniale waren in Oss, Jan Nicolaas Aukes begon in 

1909 in Eindhoven een handel in koloniale waren. Vanaf 1910 ontstond Ed a h 
er een samenwerking in de Firma Aukes en Hettema; beide heren waren 
inmiddels familie van elkaar geworden, want in 1909 trouwde Jan Nico- _,,, 
laas Aukes met de zus van Johannes Hettema. Later dat jaar ontstond de 
inkoopcombinatie van de vier heren. 
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Roosendaal' 
Al eerder, op 22 maart 1903, bleken Jacobus 
Johannes Ebben en Jan Nicolaas Aukes in 
Roosendaal een vennootschap onder firma 
te zijn aangegaan onder de naam Firma 
Ebben en Aukes met als doel 'het voor ge
meenschappelijke rekening drijven van 
een zaak in kruidenierswaren en aanver
wante artikelen, in het groot en in het 
klein'. De verkoop van deze waren vond 
plaats in een winkel aan de Molenstraat 
42 te Roosendaal. De ontbinding van deze 
vennootschap vond plaats op 11 juli 1904, 
maar op dezelfde dag werd tussen Jacobus 
Johannes Ebben en Regina Maria Ebben 
(broer en zus) een nieuwe vennootschap 
aangegaan onder de naam Firma Ebben en 
Aukes. In september 1906 werd een pand 
in de Molenstraat aangekocht van koop
man Adrianus Roset. In een advertentie in 
de plaatselijke krant (De Grondwet) van 18 
november 1906 is het verhuisbericht van 
de winkel genaamd 'De Tijdgeest' naar 
Molenstraat 28 te Roosendaal vermeld. 
Tot 1922 zou deze winkel blijven bestaan; 
Regina Maria Ebben vertrok in september 

Maandag 23 Maart OPENING. 
E BB EN cl AUKES. 

\'co:gelijk 0111,e pr~1,en mcl die van an~eren en kom IJ i•an de 
w: rk<~hJ~ prima k waUleitcn overluigcn. 

Advertentie 22 maart 1903 in De Grondwet 

1922 naar Helmond en het pand in Roosendaal is aanJamin verkocht. 

Nawoord 
Voor het samenstellen van de vier gezinnen dank ik de medewerking van A. Aukes te Amster
dam, S. Aukes te Eindhoven, mevr. K. Beintema te Leeuwarden, J. Boeren te Tilburg, mevr. H. 
Hardeman te Veldhoven, J. Keuvelaar te Bolsward, mevr. M. Kist te Leeuwarden, P. Mulder te 
Dronrijp en E. Rollema te Zoetermeer. Naast het opvragen van enkele persoonskaarten bij het 
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag zijn verder bidprentjes geraadpleegd van de 
Stichting R. K. Archief en Documentatiecentrum Friesland (zie www.archiefrkfriesland.nl). 

De gezinssamenstelling van de ouders van de vier E o AH-oprichters 
(Ebben(Dames/Aukes/Hettema) (in vet de vier oprichters) 

Ebben 
Lambertus]acobus Ebben, geb. Udenhout 3-6-1833, inlandse kramer, overl. Joure 17-4-1886, zn. 
van Jacobus Ebben en Maria Catharina Berkelmans, tr. Joure (gem. Haskerland) 9-9-1866 
Catharina Jans de Jong, geb. Sondel 19-8-1834, over 1. Roosendaal en Nispen 19-8-1912, dr. van Jan 
Jans de Jong en Anna Johannes Straatsma. 

Uit dit huwelijk, geb. te Joure: 

1. MariaAnnaEbben, geb.11-11-1867, overl. ald. 6-3-1871. 
2. levenloos kind (zoon), geb. 11-11-1867. 
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3. Anna HenderikaEbben, geb. 25-7-1869, over 1. ald. 13-10-1898. 
4. Regina Maria Ebben, geb. 29-11-1870, winkelierster, overl. 

Helmond 3-4-1963. 
Regina Maria Ebben verhuisde op 11 juli 1904 vanuit Helmond 
naar Roosendaal en was winkelierster in de Molenstraat 46. De 
winkel genaamd 'de Tijdgeest' was van de vennootschap onder 
firma Ebben en Aukes. Op 29 september 1922 vertrok ze naar 
Helmond. 

5. Maria Jacoba Ebben, geb. 23-10-1872, tr. Joure (gem. Hasker
land) 20-4-1898 Wilhelmus Antonius Clabbers, geb. Boxmeer 
3-3-1873, zn. van Jan Christiaan Clabbers en Maria Elisa
beth Coppes. 

6. Jacobus Johannes Ebben, geb. 11-1-1875, koopman, overl. 
Helmond 8-8-1961, tr. Joure (gem. Haskerland) 29-5-1900 
Alida Hiemstra, geb. Westermeer 13-4-1879, overl. Hel
mond 9-9-1955, dr. van Gerrit Sybrens Hiemstra en Ytje 
Hayes van der Werf. 
Uit dit huwelijk zijn tussen 1901 en 1924 te Helmond dertien Jacobus Johannes Ebben (1875_1961) 
kinderen Ebben geboren. 

Dames 
Theodorus Dames, geb. Leeuwarden 10-5-1834, grofsmid, overl. Leeuwarden 21-8-1891, zn. van 
Servasius Dames en Gezelina Suurmans, tr. (1) Dokkum 22-11-1859 Pieternelle Velt, geb. Leeu
warden 5-2-1828, over 1. ald. 30-4-1863, dr. van Henderikus Paulus Velt en Theresia Zuren (Su
ring), tr. (2) Leeuwarden 9-2-1865 Doetje Overdijk, geb. Goutum 20-6-1830, overl. Leeuwarden 
9-2-1910, dr. van Sjouke Tiemens Overdijk en Aafke Syb rens Hoeks tra. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Leeuwarden: 

1. Petrus Gerardus Dames, geb.17-11-1860, over 1. Oisterwijk 27-3-1950, tr. Leeuwarden 8-2-1893 
Anna Catharina de Jong, geb. Leeuwarden 25-6-1866, over 1. ald. 11-5-1923, dr. van Adam de 
Jong en Sabina van der Klamp. 
Uit dit huwelijk zijn tussen 1894 en 1908 te Leeuwarden acht kinderen Dames geboren. 

2. Servacius Dames, geb. 22-4-1863, over 1. Leeuwarden 24-8-1863. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Leeuwarden: 

3. JosinaDames, geb.13-11-1865, overl. 30-6-1954, tr. Leeuwar-
den 22-10-1890 Wybe Fransen, geb. Leeuwarden 8-8-1865, 
overl. ald. 17-7-1930, zn . van Johannes Fransen en Doro
thea Draaisma. 

4. Bernardus Dames, geb. 4-7-1867, overl. Leeuwarden 28-1-
1866. 

5. Anna Agatha Dominica Dames, geb. 28-4-1869, overl. Oister
wijk 6-1-1938. 

6. Servasius Dames, geb. 5-3-1871, over 1. Leeuwarden 4-9-1871. 
7. Catharina Dames, geb. 4-1-1873, overl. Leeuwarden 25-11-

1916. 
8. Servaes Bernardus Dames, geb.12-10-187 4, koopman, over 1. 

Tilburg 5-11-1958, tr. (1) Groningen 20-11-1904 Gerhardina 
PetronellaAuping, geb. Groningen 18-7-1871, over 1. Tilburg Servaes Bernardus Dames (1874-1958) 
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3-3-1930, dr. van Christoph Albertus Au ping en Bavonia Conrada Schuit; tr. (2) Groningen 
2-2-1932 RebechkaMariaAuping, geb. Groningen 23-5-1879, over 1. Tilburg 16-4-1938, dr. van 
Christoph Albertus Au ping en Bavonia Conrada Schuit; tr. (3) Breda 21-9-1939 Wilhelmina 
Dymphina Gerarda van der Sijp, geb. Tiel 17-2-1893. 
Servaes verhuisde op 4 maart 1903 van Leeuwarden naar Roosendaal, Molenstraat 42 en vertrok op 
19 augustus 1903 naar Tilburg; hij was winkelhouder van de firma Ebben&Aukes. 
Uit het eerste huwelijk is te Tilburg een zoon Theodorus Christoffel Dames (1906-1916) geboren. 

Aukes 
SjoerdAukes, geb. Woudsend 19-5-1850, landbouwer, commissionair, overl. Wateren-Zorgvlied 
2-12-1894, zn. van Jan Albert Aukes3 en Houkje Thomas Overmeer, tr. Bolsward 10-5-1870 

Veronica (Froukje) Galema, geb. Bolsward 25-1-1856, overl. Eindhoven 28-2-1910, dr. van Jan Ys
brands Galema en Klaske Fongers Huitema. 

Uit dit huwelijk: 

1. HildegondaisabellaAukes, geb. Indijk 16-5-1876, over 1. Veghel 25-12-1921, tr. Diever 3-8-1897 

Klaas van der Werf, geb. Tjerkwerd 19-1-1868, overl. Helmond 1-3-1952, zn. van Haye Dou
wes van der Werf en Sjutje Ysbrands Galema. 

2. Jan Nicolaas Aukes, geb. Indijk 14-3-1878, koopman, over 1. 
Helmond 1-6-1968, tr. Oss 11-2-1909 Sophia Aleida Maria 
Hettema, geb. Bolsward 12-9-1878, overl. Helmond 9-3-

1937, dr. van Ynte Lieuwes Hettema en Clara Bernardina 
Tombeijl. 
Sophia is een zus van Johannes Bernardus Franciscus Hettema, 
één van de vier oprichters. Sophia en Johannes Hettema zijn op 
24 januari 1905 naar Oss vertrokken (zie verder onder Hettema). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1909 en 1920 te Eindhoven en 
Helmond in totaal negen kinderen Aukes geboren. 

3. ClasinaJohannaAukes, geb. Huizum 3-5-1880, overl. Asten 
26-7-1949, tr. Oerle 9-9-1909 Joseph Maria Ludolf Cornelis 
Zeegers, geb. Eindhoven 20-2-1876, overl. Asten 9-10-1959, 

zn. van Johannes Wilhelmus Zeegers en Mathildis Jacoba 
Spoorenberg. 

4. Albertus Johannes Aukes, geb. Leeuwarden 13-11-1882, over 1. 
Veghel 22-1-1922 ( ongehuwd). 

Jan Nicolaas Aukes (1878-1968) 

5. IsabellaAlidaAukes, geb. Leeuwarden 5-8-1885, overl. Deurne 20-9-1963, tr. Eindhoven zs-
10-1906 Petrus Cornelis Johannes Leonardus Raijmakers, geb. Eindhoven 18-10-1872, over 1. ald. 
29-9-1943, zn. van Leonardus HubertusJohannes Cornelis Raijmakers en Sophia Johanna 
van der Velden. 

6. CatharinaMariaAukes, geb. Leeuwarden 5-8-1885, over 1. Deurne 11-1-1969 ( ongehuwd). 
7. Johannanlisabahfl.ukcs, geb. Leeuwarden 30-4-1666, overl. Venlo z4-4-1957, rr. Eindhoven 

27-10-1910 Antonius Maria Josephus Hubertus Prinzen, geb. Helmond 12-7-1874, overl. ald. 
21-6-1942, zn. Wilhelmus Josephus Hubertus Prinzen en Catharina Maria Josephina van 
Moll. 

8. AlidaAgathaAukes, geb. Leeuwarden 23-7-1890, overl. Breda 9-9-1971, tr. Bergen (NH) 20-

11-1922 Bernardus Hendrikus Lunter, geb. Bolsward 17-3-1893, over 1. Breda 28-2-1974, zn. van 
Petrus Johannes Lunteren Petronella Sikkens. 

9. George Michiel Ludovicus Aukes, geb. Zorgvlied 19-5-1894, overl. Handel 25-3-1923 (onge
huwd). 
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Hettema 
Ynte Lieuwes Hettema, geb. Bolsward 30-10-1837, handelaar in koloniale waren en grutterswa
ren, comestibles, tabak en sigaren, voogd van het Weeshuis van Bolsward, over 1. Bolsward 25-
3-1911, zn. van Lieuwe Herkes Hettema en Anna Johannes van der Velde, tr. Bolsward 8-7-1866 

Clara Bernardina Tombeijl, geb. Burgsteinfurt (D) 13-4-1841, overl. Bolsward 3-3-1919, dr. van 
Bernard Anton Tombeil en Maria Franciska Werthmöller. 

Uit dit huwelijk, geb. te Bolsward: 

1. AnnaMariaHettema, geb. 9-5-1867, overl. Wonseradeel 15-7-1943 (ongehuwd). 
2. Franciska Sophia Hettema, geb. 11-11-1869, overl. Bolsward 3-7-1937, tr. Bolsward 21-8-1893 

Jacob Hermann Wolke, geb. Recke (D) 25-7-1861, handelsreiziger, genaturaliseerd 6-8-1888, 
overl. Bolsward 13-1-1916, zn. van HermannJozeph Wolke en Maria Theresia Wibbeling. 

3. Isabella Maria Hettema, geb. 26-1-1872, over 1. Helmond 14-7-1924 ( ongehuwd). 
4. LudovicaMariaHettema, geb. 30-1-1874, overl. Rotterdam 25-3-1957, tr. Bolsward 11-7-1905 

CarlJosephStockmann, geb. Sneek 23-9-1861, over 1. ald. 22-3-1946, zn. van George Leo Stock
mann en Maria Christianna Augusta Voss. 

5. LeoAnthonius Hettema, geb. 18-5-1876, agent verzekeringsmaatschappij, over 1. Raamsdonk 
11-5-1946, tr. (1) Witmarsum (gem. Wonseradeel) 31-12-1899 Ytje de Boer, geb. Wonseradeel 
17-5-1874, over 1. Bolsward 19-1-1900, dr. van Jan de Boer en Akke Galema; tr. (2) Bolsward 
20-11-1904 Maria Dorothea Carolina Lutgerhorst, geb. Zutphen 18-2-1880, over 1. Blerick 13-6-
1931, dr. van Jan Arend Lutgerhorst en Theodora Carolina Pieters; tr. (3) Rotterdam 3-2-
1932AlexandrinavanHall, geb. Waspik 2-9-1876. 

6. SophiaAleidaMariaHettema, geb.12-9-1878, tr. Oss 11-2-1909 
JanNicolaasAukes (zie onder Aukes). 

7. Antonius Johannes Hettema, geb. 6-1-1881, over 1. Bolsward 21-
4-1958, tr. Bolsward 15-9-1908 Sara GesinaElisabethBrouwer, 
geb. Bolsward 17-11-1882, overl. Doetinchem 20-8-1965, dr. 
van Dirk Hendrikus Brouwer en Geertruida Hiemstra. 

8. BaudinaAnastatia Hettema, geb. 23-12-1882, werkzaam bin
nen EDAH en wonende bij het bedrijf, overl. Helmond 

23-9-1955 (ongehuwd). 
9. Johannes Bernardus Franciscus Hettema, geb. 6-10-1884, 

koopman, overl. Helmond 21-2-1960, tr. Oss 28-7-1909 Ma
ria CarolinaAlphonsa Tervooren, geb. Vught 15-9-1885, overl. 
Helmond 20-6-1971, dr. van Eduard Victor Tervooren en 
AnnaJacoba van Bergen. 
Uit dit huwelijk zijn in 1913 te Oss en 1921 te Helmond twee kin
deren Hettema geboren. 4 

Johannes Bernardus Franciscus 
Hettema (1884-1960) 

Noten 

1. F. R. Niepoth, Wie schrijft die blijft, Vi_jfenzeventig_jaar Edah, Helmond 1991. 
2. Gemeentearchief Roosendaal, notariële archieven Roosendaal, achtereenvolgens: 

• (1896-1905), inv.nr.10, akte 37, 22 maart 1903, vennootschap onder firma Ebben/Aukes; 
• (1896-1905), inv.nr. 10a, akte 97, 11 juli 1904, ontbinding vennootschap onder firma; 
• idem, akte 98, 11 juli 1904, oprichting vennootschap firma Ebben; 
• (1906-1915), inv.nr. 27, akte 176, 6 september 1906, transport door A.C. Roset aan Ebben. 

3. A. Aukes, Aukes, een opmerkelijk Fries geslacht uit Woudsend, Amsterdam 2003. 
Zie verder: http://genealogie.aukes.net/. 

4. De kinderen zijn: 1.Eduard]ozefMariaHettema, geb. Oss 30-1-1913, tweede generatie in ED AH, tr.19-3-1942 
Rosalia]osephavan Thiel, geb. 22-5-1914, en 2.JohanignatiusMariaHettema, geb. Helmond 24-11-1921. 
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De ervenJ.H. Spoorenberg in Het Schaapje van 1805 

DOOR JAN SPOORENBERG 

Omstreeks 1820 verhuisde Jacques Spoorenberg van Eindhoven naar Helmond. Hij was hoe
denmaker van zijn vak en schijnt al direct een eigen bedrijfje te hebben gehad. In 1822 trouw
de hij met Piet (=Petronella) Sanders. Zij was eerder getrouwd geweest met Jacobus van Asten, 
die in 1819 aan de tering was overleden. Piet dreef op een hoek van de Markt een winkel in kof
fie, thee en aardewerk. Volgens een oud familieverhaal trok zij jaarlijks met paard en wagen 
naar Delft om daar aardewerk in te kopen. Vermoedelijk heeft het jonge paar drie jaar later 
een winkelwoonhuis betrokken dat Piet van haar vader had geërfd en dat schuin tegenover 
haar oude winkel lag. Al snel stond het pand daarna bekend als 'Het Schaapje van 1805'. Het is 
niet onmogelijk, dat de naam met Piet is meeverhuisd.' 

Nadat Piet in 1832 was overleden, nam Jacques haar taak in de winkel over. Hij bleek een 
succesvol zakenman, die niet al het geld dat hij verdiende in zijn zaak nodig had. Het over
schot belegde hij vooral in huizen en ander onroerend goed. Jacques overleed door een on
gelule Een kinneke (vaatje van ongeveer 40 liter) azijn schoot uit een takel en raakte hem op 
de borst. Enkele dagen later overleed hij aan de verwondingen. Na zijn overlijden werd een 
beschrijving opgemaakt van zijn winkelvoorraad. Daaruit blijkt dat zijn zaak rijk gesorteerd 
was. Van haarlemmerolie tot schrijfpapier, cichorei tot speelkaarten, lakmoes tot knikkers, 
mosterdzaad, hennep, chocolade, schoenborstels, handvegers enz. Op zolder lagen nog voor
raden koffie, siroop, kaarsen, jenever en azijn opgeslagen. Daarnaast was er voor een flink 
bedrag aan hoeden voorradig. Uit de grootte van de voorraad blijkt intussen wel, dat Jacques 
niet alleen een winkel dreef. Zoals veel andere grotere winkeliers, was hij ook actief als gros
sier voor kleinere ondernemers. ' 

Helmond, Markt, met middenin 'Het Schaapje', prentbriefkaart circa 1910 
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Helmond, Markt, prentbriefkaart 1910 

Het bedrijf werd door zijn zoon Jacques voortgezet onder de naam Erven J.H. Spoorenberg. 
Omdat Jacques aanvankelijk ook sterke drank verkocht, stond hij in het oudste Helmondse 
register van de patentbelasting uit 1862/1863 behalve als winkelier en koopman ook als slijter 
genoteerd en dat bleef zo tot het midden van de jaren zeventig. In 1863 brandde zijn winkel
pand af, maar Jacques bouwde het weer op en paste het daarbij aan zijn behoeften aan. Bij een 
verbouwing in 1882 trok hij er nog een deel van het huurpand bij.3 Bij zijn dood in 1883 was hij 
op twee na de grootste winkelier van Helmond. Toch was zijn zoon André later niet gelukkig 
met deze periode van het bedrijf. Hij meende dat zijn vader heel wat minder zakelijk inzicht 
had gehad dan zijn grootvader. Ook zou hij zich minder voor de onderneming hebben inge
zet, waardoor die - vooral na de dood van Jacques' vrouw in 1875 - enigszins zou zijn verlo
pen.• De cijfers lijken André gelijk te geven. In 1862/1863 werd Jacques' jaaromzet geschat op 
f 5500,-, in 1876/1877 op minder dan f 6000,- en in 1882/1883 op minder dan f 5000,-.5 

~)~ Erven J. H. Spoorenberg $c~ 
~~ ~ 

Logo van Het Schaapje van de erven J. H. Spoorenberg 
te Helmond in 1905 
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De zaak werd voortgezet door Jacques' 
zoons Jacques, Jos en André, waarvan de 
eerste al in het bedrijf werkzaam was.6 

De drie broers richtten daarvoor in maart 
1884 een nieuwe vennootschap op onder 
de oude naam.' Ofschoon er drie broers 
in de onderneming zaten, werd het be
drijf in feite gedreven door Jacques en 
Jos. Omdat die niet goed met elkaar over
weg konden, besloten de broers drie jaar 
later om uiteen te gaan. De firma werd 
ontbonden en de eigendommen werden 
verdeeld,• Jos en André richtten daarna 
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Helmond, Kerkstraat, prentbriefkaart 1904 

onder de oude naam een nieuwe vennootschap op, terwijl Jacques elders in de stad een eigen 
kruideniersbedrijf begon. 

In 1894 werd de patentbelasting afgeschaft, die tot dan jaarlijks moest worden betaald door 
bijna iedereen die een eigen bedrijf had. Het werd hierdoor veel gemakkelijker om een zaak 
te beginnen. Op het platteland maakten werklozen en andere aankomende ondernemers 
van hun kansen gebruik. Met hondenkarren en zelfs kruiwagens gingen zij de boer op om 
kruidenierswaren uit te venten. Deze concurrentie bleek nadelig te werken voor de winkels 
in de dorpen, die door de grossierderijen van Spoorenberg werden bediend, waardoor de 
resultaten daalden. 9 Toen Jos in 1897 trouwde, stelde André daarom voor dat Jos de zaak al
leen zou voortzetten. Zelf zou hij dan ander werk gaan zoeken. Wel wilde hij nog drie jaar de 
mogelijkheid houden om in het bedrijf terug te komen.Jos ging met zijn voorstel akkoord. In 
1898 werd door de twee broers voor drie jaar een nieuwe vennootschap opgericht om de oude 
zaak gezamenlijk voort te zetten. '0 

Al snel daarna bleek, dat Jos niet in staat was de onderneming alleen te leiden. In mei 1900 

kwam André daarom weer terug. Hij was juist op tijd om te helpen bij het verwerken van 
een nieuwe tegenslag. Een maand later vestigde de kruidenier J.J. Ebben zich vanuit Joure 
in Helmond. André noteerde, dat Ebben bediende was geweest 'bij zekeren Egberts Douwes 
(- Dou1-ve Bg bcrts ), grossier in lcoloniale waren en tabak'. Hij w as naar 1--lelmond gestuurd om 

'de tabak onder 't werkvolk populair te krijgen'. Om zijn doel te bereiken verkocht hij de ko
loniale waren in zijn winkel tegen inkoopprijs of nog minder. Ebben had met die verkooppo
litiek niet alleen succes bij de arbeidende klasse, maar ook bij de gegoede burgerij. De andere 
kruidenierszaken in Helmond en omgeving hadden plotseling weinig of niets meer te doen. 
De Helmonders waren met dit onverwachte voordeel niet blij, integendeel, zij waren er zelfs 
boos over. Ten onrechte concludeerden zij, dat zij door hun vroegere leveranciers altijd waren 
afgezet. Ook klanten van de grossierderij verweten de broers, dat zij hen teveel hadden laten 
betalen. 
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De krant wenste de 'eenvoudige winkelier uit Friesland' alle goeds toe. De redacteur wees 
er echter tegelijk op, dat Ebben om er in te komen tijdelijk onder de inkoopwaarde kon verko
pen. Ook verkocht hij alleen tegen contante betaling. Dit laatste in tegenstelling tot de Hel
mondse winkeliers, waar eens per week, per maand of soms zelfs per jaar werd afgerekend. 
Klanten die elders voor geen rijksdaalder werden geloofd, hadden bij hun kruideniers soms 
honderd of tweehonderd gulden of soms nog meer aan schulden openstaan. En lang niet alle 
schulden werden afgerekend. Daarenboven verwachtten de klanten dan ook nog met Sint-Ni
colaas en Nieuwjaar geschenken te krijgen." 

Jacques stelde zijn broers voor om samen twee huizen voorbij de zaak van Ebben een win
kel te huren en daar voor nog lagere prijzen te gaan verkopen. De drie werden het snel eens 
en huurden een voorkamer aan de Binderstraat. Uit het contract blijkt, dat de kamer was 
voorzien van twee gaslampen en een valgordijn. 12 Al snel kon de winkel worden geopend. De 
onderneming werd gedreven onder de naam 'De Concurrent', maar de drie broers maakten 
er geen geheim van dat zij de eigenaars waren. In een paginagrote advertentie maakten zij in 
de krant hun prijzen bekend. Die openlijke tactiek bleek een tactische fout. De reactie van de 
Helmonders was: 'Zie, nu kunnen ze wel nu ze moeten, vroeger hebben ze ons uitgezogen'. 
's Avonds zorgden kwajongens en vrouwen met zang en spektakel voor onrust voor het woon
huis aan de Markt. Mensen die bij De Concurrent gingen winkelen, liepen de kans te worden 
gemolesteerd. De nieuwe zaak werd geen succes en werd nog hetzelfde jaar gesloten. '3 

De ouderlijke zaak was intussen nog steeds te klein voor twee patroons. André probeerde 
daarom zijn broer te winnen voor het idee om naast de bestaande zaak een sigarenfabriek 
te beginnen of elders een grote koffiebranderij. Daar zou hij zich dan mee kunnen belasten. 
Jos voelde daar niets voor. Ten slotte kwam de aap uit de mouw: Jos en zijn Amsterdamse 
vrouw durfden zich niet aan de ouderlijke zaak te binden, omdat zij bang waren dat zij niet 
in Helmond zou kunnen aarden.'4 De twee broers besloten daarom dat niet Jos, maar André 
de onderneming zou overnemen. In 1901 werd de vennootschap ontbonden, waarbij André 
zijn broer in feite voor f 37.000,- uitkocht en het recht kreeg op het voeren van de oude firma
naam.'5 

Het volgende jaar ging André ook koffie branden.'6 De zaken gingen nu steeds beter. Er 
kwam een boekhouder in dienst en een tweede reiziger om in de drie zuidelijke provincies de 
koffie en thee aan de man te brengen. Hetzelfde jaar bouwde André achter zijn huis een groot 
veertien meter hoog pakhuis, dat een jaar later al te klein bleek. In 1903 kregen de winkel en 
het kantoor grote vitrineramen en werd één van de zijmuren hoger opgetrokken. Het aan
vankelijke plan om een heel nieuw winkel woonhuis te bouwen liet André varen, omdat hij de 
sfeer van de oude zaak zoveel mogelijk wilde behouden. 

Aan het einde van het jaar kocht hij uit de faillissementsboedel van het Maastrichtse krui
deniersbedrijf L. Muller onder meer een vrijwel nieuwe koffiebrander. Daarin konden twee 
balen koffie tegelijk worden gebrand. Belangrijl<er w as, dat André bij zijn bezoek aan Maas
tricht contact lijkt te hebben gekregen met een van de medewerkers van L. Muller, want die 
kwam omstreeks deze tijd bij hem in dienst als reiziger. Door deze nieuwe vertegenwoordiger 
kreeg André ook Belgische afnemers voor zijn koffie en thee. 

In 1904 besloot de Belgische regering ter bescherming van de eigen industrie invoerrechten 
te heffen op gebrande koffie. Ongebrande koffie bleef vrij. André sloot daarom een overeen
komst metA. Hustinx in Maastricht, die even over de grens in Eben-Eymael een koffiebrande
rij en een watermolen bezat. Hij huurde van hem een kantoorruimte en een koffiemagazijn, 
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terwijl tegelijk werd afgesproken dat HustinxAndré's koffie voor een vaste prijs zou branden. 
De grossiers en zijn Duitse klanten bleef André vanuit Helmond bedienen. Naar Duitsland 
verzond hij toen circa 100 pakketten van tien pond per maand. Het Belgische avontuur liep 
slecht af, vermoedelijk deels door ongeschikte bedrijfsleiders en deels door een verschil van 
zakencultuur. In 1906 sloot André zijn vestiging in Eben-Eymael weer.'7 Uit het feit dat hij de 
koffiebrander naar Helmond haalde mogen we afleiden, dat hij het bedrijf inmiddels van de 
vorige eigenaar had overgenomen. 

Intussen had de 'Erven J.H. Spoorenberg, Grossierderij in koloniale waren en Stoomkof
fiebranderij' in 1905 het 100-jarig bestaan gevierd. Dat het bedrijf in 1805 was opgericht was 
overigens alleen voor deze gelegenheid aangenomen. Eigenlijk werd vermoed, dat de winkel 
in kruidenierswaren en porselein pas omstreeks 1812 was geopend, toen grootmoeder Piet 
Sanders met haar eerste man trouwde. Ook na 1905 bleef de zaak groeien. In 1912 bestond het 
personeel al uit 17 personen.'8 Ook de handel in koffie groeide. In 1913 werd de oude Probat
brander vervangen door een nieuwe heteluchtbrander van het merk Corana, die een vermo
gen had dat tweemaal zo groot was. Het was de eerste brander van dit type die in Nederland 
werd geplaatst.'9 

Zoals veel kruideniersbedrijven verkocht de Erven J. H. Spoorenberg ook petroleum. In het 
jaar 1s94 kreeg de onderneming een hinderwetvergunning voor de bouw van een nieuwe pe
troleumloods aan de spoorhaven, ter vervanging van de oude. In de nieuwe loods was ruimte 
voor de opslag van 28.000 liter. Toen de vergunning in 1898 werd overgeschreven op naam 
van de American Petroleum Company (APC), werd de hoeveelheid vergroot tot 30.000 liter. 20 

André bleef wel depothouder. In mei 1909 echter, besloot hij aan de vijftienjarige samenwer
king een einde ter maken en Galicische petroleum te gaan verkopen." De APC stelde daarop 
André's broer Jacques, die zijn kruideniersbedrijf dreef onder J. Spoorenberg-Schulte, tot 
nieuwe depothouder aan. 

In 1916 kocht André de voormalige brouwerij C.A. van Kaulen langs de Zuidwillemsvaart. 
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Het terrein had een oppervlakte van 2449 m2 • De aankoopprijs, inclusief kosten f36.477,-, was 
hoog, maar het bezit van de grond was noodzakelijk. Andere grossiers konden met paard en 
wagen bij hun magazijn komen, maar André's opslagruimten lagen over de stad verspreid en 
het magazijn bij het oude stamhuis aan de Markt kon door de nauwe doorgang niet met paard 
en wagen worden bereikt. In september 1919 kwam langs het kanaal een nieuw magazijn an
nex kantoor klaar en konden de oude opslagruimten worden ontruimd. 22 

De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte ook problemen. Met name in het begin van de oorlog 
bestond bij iedereen grote angst voor tekorten aan voedsel en andere producten. Daarom 
verplichtte de regering de handel tot afgifte van bepaalde voorraden. André werd gedwon
gen 350 balen rijst naar een opslag in Rotterdam te sturen, waar de regering hem volgens 
zijn aantekeningen veel te weinig voor vergoedde. Ook voor 50 kisten zeep, die een waarde 
van f 100,- per stuk hadden, kreeg hij slechts f 10,- per kist uitbetaald. Intussen legde André 
op zolder een noodvoorraadje aan voor zijn gezin. Daarbij liet hij het echter niet, want hij 
verstopte ook een deel van zijn grossiersvoorraad. In zijn aantekeningen maakt hij melding 
van de inbeslagname van twaalf balen ongebrande koffie en twaalfkisten thee die hij bij een 
personeelslid in Mierlo-Hout had verborgen en van 600 kilogram Javatafelrijst die hij elders 
bij een personeelslid had verstopt. Later werden nog eens 600 balen rijst in beslaggenomen. 23 

André voelde zich door dit alles uitermate verongelijkt. 
Er ontstonden nog meer problemen. Huisschilder H. Pellemans haalde met een eigen kruik 

in André's winkel zeven keer tien liter lijnolie en verkocht die aan een schilder in Heeze. Die 
verkocht ze op zijn beurt door aan een smokkelaar. Toen die werd gegrepen en bekende dat 
de olie afkomstig was uit de winkel van de Erven Spoorenberg, kreeg André met justitie te 
maken. Want lijnolie werd gebruikt voor de fabricage van nitroglycerine en dat is een grond
stof voor dynamiet. Pellemans had geen N. 0. T.-verklaring afgegeven. Dat was een verklaring 
voor de Nederlandse Overzee Trust Maatschappij, waarin de koper verklaarde dat hij de ver
antwoordelijkheid voor de gekochte waren op zich nam. Met zulke verklaringen trachtte de 
regering te voorkomen, dat goederen naar bezette gebieden werden gesmokkeld. Die verkla
ringen waren eigenlijk alleen bedoeld voor grote partijen en niet voor kleine hoeveelheden 
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handelswaar die over de toonbank werden verkocht, maar toch werden André's hoofdwinkel 
en zijn magazijn aan de Kanaaldijk in mei 1916 als strafmaatregel voor zes weken gesloten en 
kwam er een schildwacht voor de deur te staan. Daarmee had André de lichtst mogelijk straf 
gekregen; bij herhaling liep hij de kans dat zijn winkel zou worden gesloten. 

André schreef in zijn notitieboek, dat in Noord-Brabant en Limburg honderden wachtpos
ten bij winkelhuizen en magazijnen waren ingericht. Als voorbeeld noemde hij de winkels 
van Vlijmincx-de Vocht en Albert Heijn in Eindhoven, terwijl in Roosendaal, Bergen op Zoom 
en Oudenbosch voor bijna elke winkel wel een post stond. Een bijkomend probleem was, dat 
het voor André na deze affaire niet langer mogelijk was rechtstreeks goederen uit Engeland 
in te voeren. Hij had daar toen nog 1225 balen koffie opgeslagen. In zijn notitieboek noteerde 
hij: 'Een vertegenwoordiger der Kamer van Staten Generaal zei me: als Ge smokkelen wilt, 
doe het dan bij wagon- of scheepsladingen, net als de groote Heeren dan doet de regeering 
niets en hebben ze respect voor je. Maar in 't klein betrappen ze zooveel ze kunnen om aan En
geland te toon en dat ze het smokkelen tegen willen gaan'. 24 In oktober van dat jaar werd An
dré verdacht van smokkelhandel met Duitsland. Een van de hoofdinspecteurs van de Neder
landse Overzee Trust Maatschappij stelde daarop een onderzoek tegen hem in. Daarbij werd 
André echter van alle blaam gezuiverd, waarna hij ook weer als vanouds zijn goederen kon 
gaan betrekken. Als resultaat van een klacht die hij had ingediend tegen de eerdere sluiting, 
werd hem in 1919 een vergoeding vanf1800,-toegekend. Het posten bleek wederrechtelijk te 
zijn geweest. 

Zoals veel andere grote kruidenierszaken had de Erven Spoorenberg ook filialen. Het is niet 
bekend wanneer het eerste is geopend. Toen André in 1913 van Jan Pey voor f 3250,- een huis 
aan het Helmondse Hemelrijk kocht om dat tot winkel te verbouwen, werd dat zijn zevende 
filiaal .25 In 1915 had hij winkels in drie winkels in Helmond en verder winkels in Gemert, 
Schijndel, Deurne, Asten en Uden. 26 Bij de opening van het centraal magazijn in 1919 had hij 
vier winkels in Helmond en verder vestigingen in Schijndel, Asten en Deurne. In verband met 
de concurrentie en met de tijdstroom mee, zoals André schreef, volgden daarna nog winkels 
in Veghel en Gemert. Alle zaken waren gevestigd in eigen panden. Daarnaast waren er nog de
pots (een soort franchisefilialen in huizen van depothouders) in Grave, Neer, Helden, Meijel, 
Uden, Gestel bij Eindhoven, Sint-Michielsgestel en Weert. Blijkbaar waren in sommige plaat
sen meer vestigingen, want André schreef dat hij 20 winkels bezat. 27 Hetzelfde jaar volgden 
ook nog filialen in Geldrop, Heeze en Oirschot. 28 In 1920 zouden er ten slotte 24 verkooppun
ten zijn geweest. 29 

Omdat sommige winkels te ver weg lagen om met paard en wagen te bevoorraden, kocht 
André in juni 1919 in Den Haag een vrachtauto. Deze Panhard Lavassor had een draagvermo
gen van twee ton. Nog hetzelfde jaar volgde een tweede vrachtauto en nog een Douglas-mo
torfiets voor de vertegenwoordiger.30 

Ogenschijnlijk volop in een nieuwe opbouwfase, nam André in 1920 plotseling het besluit 
zijn kruideniersbedrijf te liquideren. De reden is niet helemaal duidelijk. André klaagde in 
deze tijd dat zijn personeel onbekwaam was, minder plichtsgevoel had dan vroeger, korter 
wilde werken en hoger loon wilde. Elders schreef hij ook in zijn notitieboek, dat de concur
rentie steeds groter werd, de prijzen daalden en 'de grossierderij' overal verminderde. Eerder 
had hij alleen concurrentie gehad van de Edahvestiging (de Ebben-winkel) recht tegenover 
hem en van de winkel van Van Balen schuin tegenover hem aan de Markt. Na de oorlog echter, 
openden ook Albert Heijn (augustus 1919) en P. de Gruyter (november 1919) een winkel in de 
buurt van het Schaapje, terwijl het Bossche bedrijf van M. Meuwese-van Gerwe een vestiging 
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kreeg aan de Veestraat. '8 Intussen had André in 1919 het woonhuis bij de zaak verlaten en was 
daar de nieuwe filiaalhouder gaan wonen. Zelf had hij de bovenverdieping van het huurpand 
betrokken, maar zijn kinderen voelden zich daar niet prettig. Zij waren meer ruimte gewend, 
vonden het bovenhuis eng en benauwd en wilden daar weer weg.3' Als we ook nog bedenken, 
dat André inmiddels 58 jaar oud was en zijn enige zoon pas acht, dan kunnen we ons voorstel
len, dat bij zijn besluit om te stoppen meer factoren een rol kunnen hebben gespeeld. 

De filialen en de goederen verkocht hij zo veel mogelijk. De rest van de voorraden gaf hij 
weg aan door de oorlog verarmde kloosters en aan verarmde Oostenrijkse priesters.' 9 Op 15 

juni 1920 werd oude pand, Het Schaapje van 1805, verhuurd aan het Eindhovense (kruideniers) 
filiaalbedrijf Wed. A.A. Notten.3' In augustus en september volgde nog de uitverkoop van 
de sigarenwinkel die in het huurpand was gevestigd.3' André ging door met zijn handel in 
cendre lessive, alias dennenzeep, waarvan hij sedert 1904 importeur was. Na zijn dood in 1936 

zette zijn weduwe die activiteit van de ErvenJ. H. Spoorenberg voort, tot zij het bedrijf in 1943 

liq uideerde.33 

Later trouwde een kleindochter van Jacques Spoorenberg, de oprichter van het kruideniers
bedrijf Spoorenberg-Schulte (II-4 hieronder) met een zoon van Jacobus Johannes Ebben, een 
van de oprichters van de Edah. 

Overzicht van de ondernemers in de Erven]. H. Spoorenberg 34 

I. Jacobus Hubertus Spoorenberg,35 ged. Eindhoven 26-10-1788, hoedenfabrikant, later kruide
nier, over 1. Helmond 26-6-1843, zn. van Cornelis Spoorenberg, leerlooier, en Maria Mechtildis 
Pijpers, tr. Helmond 29-11-1822 Petronella Sanders,36 ged. Helmond 12-3-1789, winkelierster, 
overl. Helmond 21-7-1832, dr. van Egidius Sanders, smid en ijzerhandelaar, en Anna Maria 
Scheepers en weduwe van Jacobus van Asten. 

Uit dit huwelijk, geb. te Helmond: 
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1. Jacobus Hubertus Spoorenberg, volgt II. 
2. Maria Mechtilda Sporenberg ( de familienaam is foutief vermeld in de geboorteakte),37 geb. 

29-4-1825, over!. Helmond 22-9-1888, tr. Helmond 29-7-1851 Hendrikus Josephus Raijma
kers, geb. Helmond 22-1-1825, textielfabrikant, over!. Helmond 20-6-1891, zn. van Antony 
Raijmakers, textielfabrikant onder de firmanaam A. Raijmakers & Zn., en Johanna Maria 
van Asten. 

3. MariaHenriettaSpoorenberg,3• geb. 22-7-1827, over!. Waspik 18-2-1910, tr. Helmond 6-8-1851 
Hendrik Nicolaas Freericks, geb. Vleuten 16-9-1819, arts, over!. Waspik 7-12-1899, zn. van 
Theodorus Johannes Freericks, genees- en verloskundige, en Hermina van Spanje. 

4. Jacobus Cornelis Hubertus Spoorenberg,39 geb. 6-6-1830, brouwer en drankhandelaar, over!. 
Helmond 15-5-1885, tr. Helvoirt 2-6-1862 Huiberdina van Laarhoven, •0 geb. Helvoirt 7-3-
1839, over!. Helmond 27-7-1895, dr. van Cornelis van Laarhoven, landbouwer, en Clazina 
Willems. 

5. PetronellaHubertaSpoorenberg, geb.19-7-1832, over!. Helmond 29-10-1834. 

II. Jacobus Hubertus Spoorenberg,•• geb. Helmond 25-4-1824, kruidenier, over!. Helmond 23-
4-1883, tr. Deurne 28-7-1851 Helena Huberta van de Mortel,•2 geb. Deurne 10-6-1826, over!. 
Helmond 29-4-1875, dr. van Johannes Wilhelmus van de Mortel, winkelier, later fabrikant en 
burgemeester van Deurne (1850-1854), en Petronella Huberta van Hoeck. 

Uit dit huwelijk, geb. te Helmond: 

1. MariaAnnaPetronellaSpoorenberg, geb. 26-7-1852, over!. Helmond 12-9-1852. 
2. Petronella Maria Huberta Spoorenberg,43 geb. 2-10-1853, over!. Venray (Sint-Annagesticht) 11-

7-1936. 
3. Johannes Wilhelmus Hubertus Maria Spoorenberg,•• geb. 25-3-1855, fabrikant, over!. Tiel 8-2-

1933, tr. 's-Hertogenbosch 23-1-1883 Antonia Wilhelmina van den Heuvel, geb. Culemborg 
13-1-1855, over!. Rosmalen 30-7-1930, dr. van Johannes Josephus van den Heuvel, in 1883 
boterfabrikant in 's-Hertogenbosch, enAntonia Wilhelmina Terbeek 

4. Jacobus Hubertus Cornelius Maria Spoorenberg, geb. 10-10-1856, kruidenier, over!. Helmond 
19-9-1931, tr. Helmond 6-9-1892 Maria Catharina Johanna Octavia Schulte, geb. Helmond 
28-9-1869, over!. Helmond 8-2-1954, dr. van Johann Gerhard Schulte, winkelier in stof
fen, en Maria Johanna Katharina Wilhelmina Octavia Schreinemacher. 

5. HenricusJosephus MariaHubertus Spoorenberg, geb. 6-11-1857, student theologie, over!. Maas
tricht 19-2-1885. 

6. Petrus Josephus Hubertus Spoorenberg, geb. 17-2-1859, over!. Helmond 30-12-1859. 
7. Petrus Josephus Maria Spoorenberg, geb. 12-4-1860, aanvankelijk kruidenier, daarna procu

ratiehouder en directeur, over!. Hillegom 21-8-1945, tr. Amsterdam 15-11-1898 MarieJo
séphine Cornelie Kuster, geb. Amsterdam 22-9-1874, over!. Helmond 16-5-1963, dr. van 
Josephus Hube rtus Herm a nus Kuster. fabrikant. en Cornelia Hermina Elizabet Romijn. 

8. Andreas Hubertus MariaSpoorenberg, volgt III. 
9. Maria TheresiaHuberta Spoorenberg, geb. 29-5-1864, over!. Helmond 19-1-1865. 

10. Petrus Hubertus Maria Spoorenberg, geb. Helmond 17-5-1866, missionaris in Oost-Mongolië 
van 1892 tot 1906, daarna als priester actief in België en Nederland, over!. Budel 29-3-
1941. 

11. MariaHelenaHubertaPetronellaSpoorenberg, geb. 19-1-1870, bibliothecaresse, over!. ald. 16-
10-1958, tr. Helmond 1-5-1894 Wouterus Bernardus Christiaan Gerardus de Vreese, geb. Am
sterdam 3-12-1865, boekhouder, over!. Helmond 22-6-1920, zn. van Laurentius de Vreese, 
poelier, en Cornelia Hermina Elisabet Romij n. 
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111. Andreas Hubertus Maria Spoorenberg,45 geb. Helmond 16-10-1862, kruidenier, overl. Hel
mond 14-9-1936, tr. Stad Almelo 5-2-1908 Helmiena Josephina 46 Sommer, geb. Stad Almelo 
3-9-1876, over 1. Helmond 19-8-1952, dr. van Herman Franciscus Sommer, drukker en boekver
koper, en Philomena Antonia Peese Binkhorst. 

Uit dit huwelijk, geb. te Helmond: 

1. PhilomenaJohannaAntonia MariaSpoorenberg, geb. 3-11-1908, over 1. Eindhoven 7-6-1992, tr. 
Helmond 30-7-1929 Willem Hendrik Beuken, geb. Valkenburg 10-8-1898, neerlandicus, 
rector van het R.-K. Sint-Carolus Borromeuscollege in Helmond, officier in de Orde van 
Oranje-Nassau en ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote, overl. Eindhoven 17-7-
1989, zn. van Mathias Hubert Willem Beuken, hoofdonderwijzer in Mechelen-Wittem, 
en Hubertina Maria Martens. 

z. Johanna Anna Spoorenberg, geb. 7-3-1910, overl. Eindhoven 21-8-1994, tr. Helmond 25-7-
1938 Petrus Antonius Josephus de Kroon, geb. Geertruidenberg 26-8-1906, directeur van 
het filiaal van de Rotterdamse Bank, later Amro-Bank N.V. in Helmond, overl. Helmond 
20-4-1982, zn. van Johannes Petrus Josephus de Kroon, muziekleraar, en Agatha Fran
cisca Ackermans. 

3. Andreas Jacobus Hubertus Maria Spoorenberg, geb. 24-5-1911, galvanotechnicus, overl. Soest 
12-6-1995, tr. Amsterdam 28-3-1940 Engelina Maria Kosters, geb. Lochem 7-10-1916, over 1. 
Amersfoort 27-8-1998, dr. van August Ernst Dionis Kosters, accountant, en Henriëtte Wil
helmine Francken. 

4. Maria Antonia He/mine Spoorenberg, geb. 4-12-1913, overl. Geldrop 18-12-2001, tr. Helmond 
21-11-1938 Jan Joseph Armand Houpperichs, geb. Wijlre 20-6-1901, meester in de rechten, 
notaris in Helmond, overl. Helmond 18-5-1978, zn. van Johannes Stephanus Houppe
richs, molenaar, en Maria Barbara Leander Valerie Horsmans. 

5. CorneliaJosephinaMariaSpoorenberg, geb.13-4-1920, overl. Geldrop 25-9-2003. 

Noten 
1. Notitieboek André Spoorenberg, pag.177. 
2. G. van Hooff, 'Nooit gezien misschien?', in: Helmonds Heem (7) 1981, pag.111-117. 
3. Esther Hornikx en Marenka Annen, 'In ' t Schaapke', in: Helmonds Heem 24 (1998), pag. 149 en Regi

onaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), Nieuws- en Advertentieblad, 21 mei 1864, adverten
tie. 

4. Notitieboek, pag. 79 en pag. 169. 
5. Historisch Informatiecentrum Helmond (HICh), Archief Helmond, patentregisters over de ge

noemde jaren. 
6. HICh, Notarieel Archief Helmond (NAH), inv.nr. 472, nr.101, 21 maart 1884 bevat de overeenkomst 

waarbij de broers besluiten onder de bestaande naam verder gaan. 
7. HICh, NAH inv.nr. 472, nr. 101, 21 maart 1884. 
8. HICh, NAH inv.nr. 495, nrs. 118 en 119, 5 mei 1887. 
9. Notitieboelc, pag. 83. 

10. HICh, NAH inv.nr. 594, nr.182, 5-8-1898 en inv.nr. 595, nr. 205, 21 september 1898. 
11. HICh, De Zuidwillemsvaart, 4 en 7 juli 1900, Een lesje voor Helmond. 
12. HICh, NAH inv.nr. 681, nr. 160, 28 juni 1900. 
13. Notitieboek 85-86. W.G.A.M. Ebben-Spoorenberg (dochter van II-4) bevestigt dat haar schoon

vader met financiële hulp van De Jong van Douwe Egberts in Helmond een kruidenierszaak kon 
beginnen. Hiermee sluit zij niet uit, datF.J.M. van de Ven gelijk kan hebben als hij in zijn Historisch 
kijkboek Oss 1870-1940, Zaltbommel 1997, stelt, dat de Osse boterfabrikant Anton Jurgens een groot 
financieel belang heeft gehad in de EDAH, die Ebben later met Aukes, Hettema en Dames zou 
stichten. Het financiële belang vanJurgens dateert dan echter van latere datum. 

14. Notitieboek, pag. 81. 
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15. HICh, NAH inv.nr. 687, nrs. 156 
en 157, zz mei 1901. Blijkens akte 
no. 157 taxeerden de twee broers 
bij de verdeling van hun bezit 
de twee panden aan de Markt op 
f zo.ooo,-. Dat was f 4000,- meer 
dan in 1887. 

16. HICh, Hinderwetten Helmond, 
inv.nr. 156, nr. 54, s november 
19oz. 

17. Notitieboek, pag. 89. 
18. Notitieboek, pag.134. 
19. Notitieboek, pag.138. 
zo. HICh, Hinderwetten Helmond, 

inv.nr. 152, no. 93. 
21. HICh, De Zuidwillemsvaart, 15 

mei 1909, advertentie. 
zz. Notitieboek, pag. 161 e.v. 
23. Notitieboek, pag. 71 en 72. 
24. Notitieboek, pag. 156 e.v. 
25. Notitieboek, pag.140. 
z6. Notitieboek, pag.151. 
27. Notitieboek, pag. 162. 
z8. Notitieboek, pag.169. 
29. Notitieboek, pag. 163. 
30. Notitieboek, pag. 169 en 170. 
31. Notitieboek, pag. 170. 

Helmond, Binderseind, prentbriefkaart 1920 

32. HICh, De Zuidwillemsvaart, 21 augustus 1920 en 11 september 1920, advertenties. 
33. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC}, Archief Kamer van Koophandel voor Zuid-Oost

Brabant, handelsregister dossier nr. 2060. 
34. De genealogie Spoorenberg is terug te vinden in: J. Spoorenberg, De familie Spoorenberg uit 

Woensel, 's-Hertogenbosch zoos, Brabantse stambomen deel 8. 
35. Collectie F.C. Mildner-Spoorenberg, Aantekeningen van Piet Spoorenberg te Tiel: de roepnaam is 

Jacques. 
36. Notitieboek, pag. 111: de roepnaam is Piet. 
37. De roepnamen van de vier oudste kinderen Jacques, Lien, Jet en Kees, vond ik in het notitieboek 

van André Spoorenberg, pag. 56. 
38. Volgens de familieaantekeningen van Piet Spoorenberg te Tiel is de roepnaam Henriëtte, volgens 

het dagboek van André Spoorenberg heet zij Jeth. 
39. Zijn roepnaam Kees blijkt uit aantekeningen van Piet Spoorenberg te Tiel, die worden bevestigd 

door mevrouw R. Platenburg te Rotterdam. 
40. Collectie F.C. Mildner-Spoorenberg. Haar roepnaam Dien blijkt uit de familieaantekeningen van 

Piet Spoorenberg te Tiel en uit André's notitieboek, pag. 77. 
41. De roepnaam is Jacques. 
42. Notitieboek, pag. 77: Leentje van der Morrel, bijgenaamd Jan Willems gouw Leentje. 
43. De roepnamen van de kinderen (nrs. z t/m s: Nilla,Jan,Jacques, Henri en nrs. 7 t/m 11: Jos, André, 

Maria, Piet en Maria) vond ik in het notitieboek van André Spoorenberg, pag. 57. De naam Nilla 
komt ook voor op de lijst van leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw (van de bedevaart 
naar Kevelaar): HICh, Archief parochie Sint-Lambertus, inv.nr. 688. 

44. Notitieboek, pag. 57. 
45. De roepnaam is André. 
46. Haar ouders wilden haar Helmina Josephina noemen, maar of het nu door een foutje van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand was, of door een onduidelijke aangifte van haar vader, in haar 
geboorteakte werd zij HelmienaJosephina genoemd en dat was daarmee haar officiële naam. 
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RudolfFerdinand Vulsma (1936-2007) 
Op zaterdagmorgen 24 februari 2007 is Rudolf Ferdinand Vulsma onverwacht 

overleden. Onze vereniging verliest in hem een veelzijdig genealoog en betrokken 
NGV-er. Gens Nostra zal in juni uitgebreid aandacht aan hem schenken. 

Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland 
(WGOD) 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal deze bijeenkomst niet op 19 mei worden gehouden, 
maar op 12 mei in het Vergadercentrum La Gare, Stationsplein 49-53 in Amersfoort 
(10.00-16.30 uur). 
Programma in hoofdlijnen: 
10.00 uur: zaal open. 
10.30 uur: opening en praktische oefening oud-Duitse schrift o.l. v.J. Kaldenbach. 
11.15 uur: mevr. B. Jah nke, lezing: "Die Grafschaft Tecklenburg und ihre Einwohner 

12.3ouur: 
13.3ouur: 
14.3ouur: 

16.15 uur: 

durch viele Epochen-Sitten, Gebräuche und Genealogie-". 
lunchpauze. 
Algemene Ledenvergadering. 
R. Alma, lezing: "Machthebbers, Adel, Vrijheid van Godsdienst en Genea
logie". 
einde van de bijeenkomst. 

Tussen de programmaonderdelen door zal er gelegenheid zijn voor koffie- en theepauzes, 
bezoek aan de WGOD-stand met computer (Forscher Kontakte) en onderlinge discussie. 
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Heraldische Dag op 12 mei 2007 
Traditiegetrouw wordt ook in 2007 weer een "Heraldische Dag" georganiseerd en wel op 
zaterdag 12 mei 2007 in kasteel Ammersoyen te Ammerzoden. Aanvang 10.00 uur. Toegangs
prijs 10,00 euro. Het programma is vermeld op de website van het NGV, Afdeling Heraldiek. 
Aanmelding kan geschieden via de website van het NGV, Afdeling Heraldiek, of schriftelijk 
t.a.v. J. A.M. S. Hal ie, Lindenlaan 1, 5384 BD Heesch. 

Voorouderdatabase Genlias uitgebreid met 47,000 akten 
Antillen en Aruba 

www.genlias.nl 
De populaire landelijke database voor stamboomonderzoek, Gen lias, is uitgebreid met 47.000 

akten van de burgerlijke stand van de Antillen uit de jaren 1828-1950. Dat is bijna vijftig pro
cent van alle gegevens: de akten van Curaçao ontbreken nog maar zullen later worden toege
voegd. De uitbreiding is goed nieuws voor de bevolking van de Antillen en voor Nederlanders 
met een voorouder die aflrnmstig is van de Antillen. Zij kunnen nu ook thuis achter de com
puter hun voorouders opsporen. 

De afgelopen drie jaar hebben de Nationale Archieven van Nederland en de Nederlandse 
Antillen en Aruba in het project 'Genlias Nederland Overzee' intensief samengewerkt om 
de uitbreiding van de GenLiasdatabase voor te bereiden. De 47.000 akten van de burgerlijke 
stand van de Antillen aan Genlias zijn ingevoerd door vrijwilligers van het Nationaal Archief 
in Willemstad. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Sint Maarten zijn al helemaal opgeno
men en van Aruba en Saba zijn de huwelijksakten beschikbaar. De overige akten, waaronder 
die van Curaçao, volgen zodra die zijn ingevoerd. Een groot voordeel van de uitbreiding van 
Genlias met de Antilliaanse akten is dat men na raadpleging van Genlias, kopieën of scans van 
akten nu via Genlias in Willemstad kan bestellen. Ook de mailcorrespondentie komt recht
streeks op de Antillen terecht. 

Het Antillenbestand is per eiland en per aktesoort opgebouwd. In de trouwakten staat de 
complete naam van bruid en bruidegom, hun geboorteplaatsen, geboortedata, leeftijden, 
en - heel opmerkelijk - soms ook hun zogeheten alias. Veel Antilliaanse mensen zijn in de 
gemeenschap onder een andere naam bekend dan onder hun officiële naam. Ook vind je in de 
database de namen van de wederzijdse ouders en enkele bijzonderheden over hen zoals 'ge
scheiden', 'weduwe'. In de overlijdensakten vind je eveneens dit soort basisgegevens terug. 
Ook kun je daar bijvoorbeeld uit afleiden of iemand zijn hele leven in dezelfde woonplaats 
of district is gebleven of van elders kwam. Uit Nederland bijvoorbeeld of uit Zuid-Amerika. 
Naar schatting tien procent van de overledenen kwam oorspronkelijk uit Nederland. Het 
waren veelal ambtenaren, ondernemers en ambachtslieden die in de negentiende eeuw emi
greerden. 

Al bijna zoo jaar registreert d e overheid geboorten, huwelijken en overlijdens in de akten 

van de burgerlijke stand. In Gen lias vindt de onderzoeker die informatie uit deze akten. Het is 
een landelijke database met onmisbare gegevens voor stamboomonderzoek. Op dit moment 
bevat de database 9,4 miljoen akten met 39.2 miljoen persoonsvermeldingen. Elke maand 
speuren gemiddeld 240.000 bezoekers naar hun voorouders in de Genlias-database. En toch 
is Genlias nog niet compleet. Er wordt voortdurend gewerkt aan aanvulling en completering 
van de gegevensverzameling. Genlias is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Archief 
en de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden. 

14 Gens Nostra 62 (2007) 



Onbekende auteur 
Eind 2006 is bij de redactie een foto met manuscript binnengekomen, getiteld 'Urbanus, Fre

derik (1792-1877)'. Helaas is geen afzender bekend. Wil de auteur zich melden? 

Nieuwe leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

131346 Dhr. H.H. W. Hillebrand, Eulebrink 9, 7544 MJ Enschede 
131347 Mw.A.J. Nieuwkoop, Wibautstraat 8, 4908 DC Oosterhout 
131348 Dhr.H.J. Souer, Bredenhorst 111, 7414 HD Deventer 
131349 Dhe.R. W. de Kreek, Antareshof 32, 3318 TC Dordrecht 
131350 Dhr.L.A. Oeken, Het Zwiggerterveld 178, 9433 VD Zwiggelte 
131351 Dhr.G.S. Wiersema, Amazonelaan 15, 5631 KW Eindhoven 
131352 Mw.J.M. van Leest, Klooster hof 13, 4273 DX Hank 
131353 Dhr.W.J.M. Zebregs, Turnhoutseweg 27, B-2381 Weelde, België 
131354 Mw.M.A.G.Th. Bongertman, Van Dongenstraat 25, 8107 AE Broekland 
131355 Dhr. Th. Veens tra, Stjoerboard 27, 8502 AA Joure 
131356 Dhr.G.H. van den Hark, Lage Driesstraat 26, 5268 BR Helvoirt 
131357 Dhr.W. Koeze, Fonteinstraat 17, 8913 cv Leeuwarden 
131358 Dhr.R.E. Ydo, Grosthuizen 86, 1633 EP Avenhorn 
131359 Mw.E.A. Bogaards, Hunthum 29, 3632 XM Loenen aan de Vecht 
131360 Dhr.A. Loeve, Buizen werf 38, 3063 AZ Rotterdam 
131361 Mw. F.J.Jansen-Wisgerhof, Marconistraat 65, 3817 TE Amersfoort 
131362 Dhr. B. Siertsema, Bad weg 8, 7101Jz Winterswijk 
131363 Dhr.A.J. Selten, Boswachtersweg 5, 5975 ND Sevenum 
131364 Dhr.A. P. Kalkers, ze Loosterweg 133a, 2182 CH Hillegom 
131365 Dhr.J.W. Verreck, Marialaan 27, 2271 xz Voorburg 
131366 Dhr.F.J. Snip, Pekelharinghaven 7c, 1671 HL Medemblik 
131367 Dhr.C.E. van Dijkum, Sytwinde 154, 2631 GW Nootdorp 
131369 Mw.J.W. Topsvoort-Broersen, Goudenregenstraat 26, 1783 EM Den Helder 
131370 Mw.L. van den Eijnden-Nagel, Ekkert 4, 5712 JS Someren 
131371 Mw.J.J.W.M. Reine-van Limpt, Leeuwenborchweide 87, 5709 SB Helmond 
131372 Mw.J.G.A. van Dijk, Purmerstraat 12, 1135 EE Edam 
131373 Dhr.G. van den Ham, Wilgenlaan 8, 6711 NKEde 
131374 Dhr.P.C.N. Beerse, Zuiderstraat 13, 1689 HA Zwaag 
131375 Dhr. K. Brandemann, Waterklaverstraat 11, 2165 xN Lisserbroek 
131376 Mw.M.J.W. Cent, Delftlaan 25, 2023 LB Haarlem 
131377 Dhr.G.J. Bosker, Albardaweg 83, 6702 cw Wageningen 
131378 Mw.I. Burgers, Kerkweg 15, 3513 VA Utrecht 
131379 Dhr. Th. 0. M. Helmer, Meander 301, 1181 WN Amstelveen 
131380 Dhr.J.C. Streuper, Kolewiegenhoek 11, 4435 AT Baarland 
131381 Dhr.C. L. Nahuijsen, Coornhertstraat 46, 3132 GJ Vlaardingen 
131382 Dhr.J. van Eeghen, Dokter Catzlaan 2-B, 1261 CG Blaricum 
131384 Dhr.C.W. Voorn, Weleveld 4, 2151JR Nieuw Vennep 
131385 Dhr.C. van Schie, Zomerdijkstraat 34, 8043 HR Zwolle 
131386 Mw.I. de Boer, Roekstraat 25, 8916 AK Leeuwarden 
131387 Mw. Th. Roos-Slavekoorde, Sinaasappelstraat 30, 2564 ER Den Haag 
131388 Dhr.L.J. N. Schutterop, Industrielaan 22, 5342 EW Oss 
131389 Mw.M.J.C.J Villevoye, Mercatorplein 11 M, 6216 CJ Maastricht 
131390 Dhr.R.L.A. Reijnen, De Ververt 1170, 6605 AD Wijchen 
131391 Mw.C.C.M. Baas, Slochterwaard 157, 1824 KV Alkmaar 
131392 Dhr. T. G. I. Schneider, Dorresteinseweg 109, 3762 KH Soest 
131393 Dhr.H. H. Duitgenius, Grote Wielen 91, 3068 PT Rotterdam 
131394 Mw. E.A. Suik-Huijbregsen, Roerdomplaan 38-212, 8446 JS Heerenveen 
131395 Mw. R. Fritz-Kortmann, Steur 6, 4007 NR Tiel 
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131396 Dhr.I.J. Eijgenraam, Oude Waal 37-A-3, 1011 CD Amsterdam 
131397 Dhr.W. van den Heuvel, Drieveweg 9, 7152 KA Eibergen 
131398 Dhr.C. van Voorst tot Voorst, 5, Rue de l'Ecole, L-8391 Nospelt, Luxemburg 
131399 Dhr.J. Altena, Boeier 8, 2991 KA Barendrecht 
131400 Mw. H.E. Bijker-Duvalooi,Janzenstraat 40, 1781 RCDen Helder 
131401 Dhr.J.W. Schiebaan,Jonathanstraat 25, 5632 NW Eindhoven 
131402 Dhr.M.G.J. Wehrens, Chopinlaa 17, 6361 CP Nuth 
131403 Mw.A.W. Stam, Bilderdijklaan 97, 7901JD Hoogeveen 
131404 Dhr.A.J. Plantinga, Vronkenlaan 26, 2352 EP Leiderdorp 
131405 Dhr.J. Schapers, M v Eijsden-Vinkstraat 373, 3066 JB Rotterdam 
131406 Dhr. R. Schenk, Havik 39, 3811 EX Amersfoort 
131407 M w.A. C. F. Speelman, Curieplein 8, 7242 KH Lochem 
131408 Dhr.R.G. Wagebaert, Katrepel 1, 1411 RX Naarden 
131409 Dhr.J.J.A.S. Houten bos, Bisschopskroft 4, 1934 DE Egmond aan den Hoef 
131410 Dhr.A.J. Hollenberg, Fazantenlaan 21, 2121 EA Bennebroek 
131411 Mw. M.L. van Daele, Simon Stevin weg 46, 5223 xA 's Hertogenbosch 
131412 Dhr.M.N. Kleefstra, Willemlodewijklaan 15, 8448 PG Heerenveen 
131413 Dhr. C. van der Rande, Kanaal weg OZ 66, 3224 AB Hellevoetsluis 
131414 Mw.A.J. Bulthuis-Kiewiet, De Berken 5, 9945 PTWagenborgen 
131415 Mw.M. Traas-d'Haens, Voorstraat 39, 4503 BH Groede 
131416 Dhr. Th. H. Veugelink, Ploegdreef 27, 7006 KK Doetinchem 
131417 Mw.A. T. Senkeldam-Keppels, Mekkelholstweg 82, 7523 DG Enschede 
131418 Dhr.G.P. van Uden, PO Box 60285,Tsat TSZ Mui Post Off., Quarry Bay, Hongkong 
131419 Dhr.ing L.J. Voets, Zoutlaan 16, 4731 MJ Oudenbosch 
131420 Dhr.H.B. Ebbers, Laan v Meerdervoort 248, 2563 AH Den Haag 
131421 Mw. F. M. Schoonhoven-Wubbenhorst, Kruideel 38, 1602 G L Enkhuizen 
131422 Dhr. R. W. F.A. van der Heijden, Jan Lijenlaan 44, 1862 CL Bergen 
131423 Dhr.R. Kolenbrander, Brondgietersdonk 311, 7316 JG Apeldoorn 
131424 Mw.A. Wiebenga, Sepiabruin 5, 2718 ND Zoetermeer 
131425 Dhr.Ch. Brouwer, Dalerstraat 6, 7843 PD Erm 
131426 Mw.M.E.A.C. Lutgens, Dopheide 33, 9421 NH Bovensmilde 
131427 Dhr.A. Schuiten, Fahrenheitstraat 70, 2041 CJ Zandvoort 

Agenda 
15 mei 20.oouur.Afd.Amersfoorte.o. 

De Kom, Kommenzaal, Hamersveldseweg 51, Leusden. 
Spreker: drs. A. F.M. Reichelt. Onderwerp: "Namen en woonplaatsen in de archieven door de eeuwen 
heen". 

16 mei 20.00 uur. Afd.Amsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam. 
Spreker: de heer P. van Beek. Onderwerp: "Rijke genealogische en heraldische bronnen in diverse 
Veluwse archieven c.q. archiefdiensten". 

19 mei 14.00 uur. Afd.Achterhoek en Liemers 
ons Huis, dr. Honingscraac 3, Zevenaar. 
Spreker: dr. G. B. Jansen. Onderwerp: "Boeren en steenbakken". 

23 mei 20.00 uur. Afd. Kennemerland 
Jeugdcentrum 'De Schakel', hoek Schoterweg/ Pijnboomstraat, Haarlem. 
Computeravond. 

6 juni 20.00 uur. Afd. Zaanstreek-Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend. 
Spreker: de heer H. Snel. Onderwerp: "Gemeente Archief Amsterdam". 

12 juni 20.00 uur. Afd. West Noord-Brabant 
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 
Spreker: de heer J. Lohmeijer. Onderwerp: "Wat heeft het Verenigingscentrum ons te bieden?". 
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Plattegrond gemeente Helmond 1866 (door J. Kuyper) 
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To Hölscher (1898-1953), kinderboekenschrijfster 
DOOR TINI SÖHNGEN-VAN GOTUM 

To Hölscher werd te Helmond op 16 januari 1898 geboren en ingeschreven met de naam Ca
tharina Margaretha Clasina Hölscher. Zij was de jongste dochter van Pieter Christiaan Hen
drik Hölscher en Maria Elisabeth Peskens. To overleed in haar geboortestad op 9 december 
1953. 

To Hölscher (1898-1953) 

Pieter Christiaan Hendrik Hölscher, geboren 1 okto
ber 1850 te Middelburg, was spoorwegbeambte. Hij 
kwam 1 maart 1890 vanuit Venlo naar Helmond en 
ging als kostganger wonen bij Adolphus Wijnant en 
Anna Maria Weber in de Ameidestraat. Op 28 okto
ber 1891 betrokken Pieter Christiaan en Maria Elisa
beth Peskens, zijn toekomstige vrouw, een huis op De 
Heuvel te Helmond en gingen ze samenwonen. Zijn 
moeder kwam vanuit Middelburg bij hen wonen. Op 
15 maart 1892 trouwden Pieter en Maria voor de bur
gerlijke stand van Helmond. Zijn familie kwam uit 
Zeeland en haar familie uit Midden-Limburg. 

Uit het gemengde huwelijk, Maria Elisabeth was 
rooms-katholiek, Pieter Christiaan protestant, wer
den te Helmond vier kinderen geboren: 
- Johanna Clasina Petronella, geboren Is december 

1892. 

- Pieter Martin Henri, geboren 3 maart 1894, over
leden Helmond 8 april 1894. 

- Elisa Catharina Petronella, geboren 9 mei 1895. 

- Catharina Margaretha Clasina, geboren 16 januari 
1898. 

Op 19 september 1899 overleed To's moeder. Oma Hölscher woonde toen nog steeds bij haar 
zoon in huis en ving ongetwijfeld veel op in het huishouden. Negen maanden na het overlij
den van zijn eerste vrouw hertrouwde vader Hölscher op 4 juli 1900 met Geertje Davids. Geer
tje, geboren 8 maart 1859 te Middelburg, was evenals haar man protestants. Op 27 juni 1903 

verhuisde het hele gezin van Helmond naar Dordrecht. 
De jaren die volgden, waren - naar eigen zeggen - voor To de mooiste uit haar jeugd. Ze 

ging naar school, was dol op lezen en maakte deel uit van een vrij harmonieus gezin. Aan de 
Zondagsschool had ze een hekel, van haar 'moeder' moest ze er naar toe, haar vader vond dat 
ze alles uit de bijbel net zo goed thuis kon leren. 

Begin 1907 begonnen voor To de narigheden: haar stiefmoeder kreeg een slepende ziekte en 
werd opgenomen in een rusthuis. To werd ondergebracht bij Piet Davids, een broer van haar 
stiefmoeder, op een boerderij in Zeeland. In het begin was die verandering wel leuk, maar al 
spoedig kreeg ze last van heimwee. 

In juni 1907 stierf haar vader plotseling aan een besmettelijke ziekte en kort daarna over
leed haar stiefmoeder. 
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\OOR DE AAT~IEKE JEUCJD 

DOOR TO HÖLSC.1-11::R. 

To Hölscher ( met illustraties van N ans van Leeu
wen), Groot vertelselboek voor de katholieke jeugd, 

Den Haag, z.j. (collectie autew) 

Hendrik Hölscher, een broer van haar vader, werd 
voogd over To en haar zusjes. Hij nam hen mee 
naar Velsen totdat voor de drie meisjes onderdak 
gevonden zou zijn. 

Zo kwam het drietal in oktober 1907 in het pro
testantse weeshuis Neerbosch te Nijmegen. In haar 
in Voorhout in 1930 uitgegeven boek Eindelijk thuis, 
waarvan To heeft gezegd dat het verhaal overeen 
kwam met haar eigen levensgeschiedenis, vertelde 
To over dit weeshuis. De conservator van het 't Lin-
denhoutmuseum, behorend bij het tehuis, is van 
menig dat de toestanden die To in haar boek be
schreef, kloppen met de werkelijkheid uit die tijd. 
In het tehuis ging het er rauw en armoedig aan toe. 
Het werden negen nare maanden voor To. 

Direct bij binnenkomst werden To's vlechten af
geknipt; ze kreeg een jongenskop. Haar pop werd 
afgenomen omdat men haar daar met haar ne
gen jaren te oud voor vond. Haar mooie kleren en 
schoenen werden opgeborgen. Alle kinderen werd 
het zelfde 'uniform' aangetrokken. Deze dracht 
bestond uit witte klompen aan de voeten, een gek
ke flodderjapon met mouwen en een groot geblokt 
schort voor tot over de knieën. 

In juli 1908 liet het rooms-katholieke deel van de familie, waaronder haar grootmoeder, 
van zich horen. Zij vonden een katholieke opvoeding voor de meisjes belangrijk en zo kwam 
het drietal in het Aloysiusgesticht op de Markt in Helmond. Dit weeshuis werd geleid door 
de zusters van Liefde uit Tilburg en wordt in de volksmond het Liefdesgesticht genoemd. De 
zusters stonden bekend als de 'krengen van barmhartigheid'. Vergeleken met het weeshuis in 
Nijmegen was het voor het drietal hier een hemel op aarde. To kreeg het gevoel eindelijk weer 
thuis te komen, geen afgeknipte haren meer en een eigen kamertje, zij het dan van gordijnen 
gemaakt. 

In 1909 deden de zusjes hun eerste H. communie. De zusters hadden voor die gelegenheid 
prachtige bruidsjurken gemaakt. 

Tot haar veertiende bleef To in het weeshuis op de Markt wonen. Juni 1912 verhuisde zij naar 
het tehuis in Schijndel, om daar de opleiding tot onderwijseres te gaan volgen. 

Haar twee zusjes waren al eerder naar Schijndel verhuisd. Jo overleed in 1921, 29 jaar oud. 
Lisa is non geworden en heeft als zuster Therese lang in het onderwijs gewerkt. Ze overleed in 
1983 op 88-jarige leeftijd. 

Op de kweekschool vielen de opstellen van To op. Eén van de leraressen heeft toen tegen 
haar gezegd: 'Uit jou groeit vast een schrijfster'. 

Direct na het behalen van haar onderwijsakte in 1916 keerde To terug naar Helmond. Zij kreeg 
een aanstelling bij de Mariaschool aldaar en ging weer wonen in het Liefdesgesticht maar nu 
als pensiondame. 

In dit tehuis woonde ook Christine Banning, een onderwijzeres aan de Nazarethschool. 
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Tussen To en haar ontstond een hechte vriendschap. Haar vooruitstrevende en excentrieke 
persoonlijkheid maakte haar tot een kleurrijk persoon in de stad. Zo had ze een kortgeknipte 
pagekop en droeg ze een grote zwarte cape en hoed. Reed paard en bleef haar eigen gevormde 
mening verkondigen. Haar lijfspreuk was 'Wees jezelf en kijk niet naar wat andere doen'. In 
1938 betrok zij samen met haar vriendin een huis op de Watermolenwal. Om een goede om
geving te vinden voor haar verhalen ging ze regelmatig met haar vriendin Banning op reis. 
Samen hebben ze heel wat landen bezocht, tot aan Spitsbergen toe. Alle opgedane indrukken 
werden verwerkt in haar geschriften. 

Aanvankelijk schreef To korte verhaaltjes voor het 'kleuterblaadje' en voor de Roomsche 
Jeugd. Pas in 1925 begon haar carrière als schrijfster. To vond de katholieke kinderboeken uit 
die tijd erg zalvend en onecht en de personages onnatuurlijk braaf. Zo kwam ze op het idee 
zelf eens te proberen een kinderboek te schrijven. Haar eerste boek Hoe Trots kopje genas, uitge
geven te 's-Hertogenbosch in 1926, werd meteen een groot succes. 

Haar levenservaring en -visie, opgedaan en gevormd door een jeugd die niet over rozen 
was gegaan, komen terug in haar werken. Zo stelde ze heel vooruitstrevend het probleem 
van een gemengd huwelijk in het jeugdboek 'Hoe liefde overwon' aan de orde. Dit boek legde 
To uit voorzorg voor aan vooraanstaande katholieke geestelijken. Zij waren vol lof over het 
manuscript. Na uitgave te Tilburg in 1932 waren de recensies buiten alle verwachting, maar 
de Keurraad voor de Roomsche Jeugdlectuur weigerde het boek goed te keuren en zo werd het 
ondanks een goede ontvangst door de pers toch een strop voor de uitgever. To zelf vond dit 
werk het beste van wat ze zelf had geschreven. 

Ook waagde zij zich aan het schrijven van gedichten. Deze zijn onder andere gepubliceerd 
in het literaire tijdschrift De Gemeenschap dat onder redactie stond van Anton van Duinker
ken. In 1928 werd het door haar geschreven toneelstuk Marietje Hemelzoet twaalfmaal opge
voerd. Iedere keer was de zaal uitverkocht. 

Zo verscheen het ene na het andere boek van haar hand, in totaal ruim 100:1 naast kinder
boeken ook schoolboeken, ontelbare versjes voor gelegenheidsprentjes en een pedagogische 
verhandeling in 1937.· In deze laatste merkte ze op 'dat de jeugd niet meer zo fijngevoelig is, 
de wellevendheid te wensen over laat en dat het jammer is dat kinderen zich nergens meer 
over verwonderen'. 

Tot aan haar dood in 1953 bleef To Holscher actief als onderwijzeres en auteur. Ze overleed na 
een ziekbed van anderhalf jaar. Zowel de landelijke als de regionale media schonken aan haar 
overlijden aandacht. 

Literatuur 
-Marry Remery, 'To Hölscher', in: H. Verschuren (red.), Lexicon van de Jeugdliteratuur, Alphen 

aan den Rijn 1988. 
- 'Bij To Hölscher op bezoek', in: De Nieuwe Eeuw, mei 1935. 

- D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker, Amsterdam 1950 (herdruk Schiedam 1976), pag. 194-

195. 
- Tini Söhngen-van Gotum, 'To Hölscher, haar leven, haar werk', in: Helmonds Heem 15 ( 1989 ), 

pag. 2-34. 
- H.J.M.A. Söhngen-van Gotum, 'To Hölscher (1898-1953), kinderboekenschrijfster', in: J. 

van Oudheusden ( e.a., red.), Brabantse biografieën!: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende 
Noordbrabanders, 's-Hertogenbosch 1992, pag. 87-90. 
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Noten 
1. To heeft 69 schoolboeken geschreven en laten uitgeven bij G.B. van Goor en Zonen te 's-Graven-

hage, waaronder series leesboekjes voor het rooms-katholieke lager onderwijs: 
Dezandmannetjes, serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen,' s-Gravenhage 1938-1943, 

zeven delen (meer dan 15 maal herdrukt). 
Door de jaa1getijden: serie leesboekjes voor de rooms-katholieke scholen, 's-Gravenhage 1943-

1946, dertien delen. 
De weg waar ik wel wonen wou: serie leesboekjes voor het R.K. lager onderwijs, 's-Gravenhage 
1950-1952, zes delen. 
Voorbeelden van andere publicaties: Hoe Trotsaapje genas, 's-Hertogenbosch 1926; Een kostschool

stel, z. pl. 1928; Dot, de kleine vriendin van]esus, 's-Hertogenbosch 1928; Toen moeder ziek was, z. pl. 1929; 

Eindelijk thuis, Voorhout 1930 (142 pag.); Onschuldig verdacht, z.pl. 1930; Op 't nippertje, z.pl. 1932; 

Maris Stella,' s-Hertogenbosch 1932; De Eerste-Communiewenschen van Keesje, 's-Hertogenbosch 1934; 

Toen moeder beter was, 's-Gravenhage 1935; NiekenMiek uit Indië, 's-Hertogenbosch 1936; De katholieke 
jeugdbij.bel, Tilburg 1938 (twee delen, één voor het oude en één voor het nieuwe testament). 

Enkele van haar versjes zijn te vinden in werk van I. Bohatta-Morpurgo (1900-1992), bijvoor
beeld: Het Onze vader, Utrecht 1933; Miau, Kortrijk ca. 1935; Bontje Vleugeltjes, Kortrijk ca. 1935; Alle 
vogels klein en groot zijn nu weer gekomen, Kortrijk ca. 1935; Schoffie, Kortrijk ca. 1936; Muizenversjes, 
Kortrijk ca. 1938; De goede en slechte bessen, Kortrijk ca. 1938; Wouw-wouw, Kortrijk ca. 1938. 

2. To Hölscher, 'Vroegere en moderne Kinderen', in: Thij·malmanak 1937. 

rubriet 

H. l'l\A.NCISCUS XAY, 

uit het (14) 
verenigingscentrum 

BID VOOR DE ZlllL VAN ZAUOEll 

JOHANNES ELDERHORS'J', 
()ircrleilc.»> t4 lloTtF.RDAM dtm 11 Ft:lintarij 1842, 

in den Ouderdom \'Wl flirctt 70 Jaren , e11 

Jlegru1,1r.,1 ,ie11 21 ,t,u1.ratun:olge1ull! op lirt 
lt. C; lrcl'J.-11.of te Noonn~K't:TJrEL. 

1\lijue kinderen! houdt Ood al de dage1' \lWs 
levens in nwe gèdacbten, stemt nimmer toe Il, 
de zondon en verzuimt nooit de geboden ,·:\11 den 
Jlee1· on.zen God. Too, IV, 6. 

Oe grijze jaren zijn een eerekroou, al!4 Y.ij gt:-. 
yonden worden ui' den weg ller gcregti.gheid. 

S,n. XVI, 31. 
Zalig is lüj , die zich deu 1.Jehocfügon en l).rmen 

aant1·ekt 1 in den kwaden dag zal hem de Heet· 
,·erlossen. Ps. XJ., 1. 

Utat er nu niet-a nnders gcdao.u worden • a1, 
d11t men den Ileere onlen God voor mij bi<fllc. 

,Jun. VJII, :J!l, 

GEBED• 
IP(j smccken U, o Hur ! on{Jr:nu U o,ver d,· 

Ziel i-an liwen Dienaar JQH.'IJIINBS, opdat ldJ 
.f/HJt:tlig ru:fte in de t:t:1·!,lüfi1laat6 der uituerkorC11t:J1, . 
1/Mn Jesus Christus 011.Zen Hter. Jlme11. 

fha.ee rader, en.o. 
Jl. 1. l'. 

C, J. BOLA!{ , 

Bidprentje van Johannes Elderhorst ( ca.1772-1842) 
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Het portret van ... 1 

[Barbara Dorothea Hozemans] 
DOOR M. C. D. MESANDER-HOUT 

Barbara Dorothea Hozemans, geb. Teteringen 14-6-1838, overl. Breda 3-12-1910, dr. van Jacobus 
Hozemans en Cornelia Coenen, tr. Breda 12-9-1866 Frederik Overing, geb. Geertruidenberg 
25-4-1835, adjunct-onderofficier, conciërge en administrateur bakkerij der K.M.A. te Breda, 
over 1. Bre da .19-z-1.913, zn. van Johannes Gerardus Overing en Anna Catharina Koene. 

Uit dit huwelijk zijn te Breda zeven kinderen geboren. 

De foto van de onbekende fotograaf dateert van ongeveer 1860. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Gens Nostra 54 (1999), pag. 669 (kwartierstaat Magdalena Cornelia Dorothea Hout, kwartier 14 en 

15). 
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De componist Johannes Bernardus Kolkman (1854-1920)1 

DOOR MEVR. S. VONK 

Inleiding 
Johannes Bernardus Kolkman werd in 1854 geboren in één van de rooms-katholieke enclaves 
in de protestantse Achterhoek, het plaatsje Harreveld bij Lichtenvoorde. Zijn vader was Derk 
Hendrik Kolkman, geboren in 1819, zijn moeder heette Grada Krabbeborg. 

De rooms-katholieke enclaves in de Staatse Achterhoek waren ontstaan doordat deze gebie
den pas laat in de Tachtigjarige Oorlog werden ingelijfd door de Staatse troepen. Tot 1628 was 
het gebied vrijwel onafgebroken in handen van Spanjaarden. Na de verovering door Frederik 
Hendrik bleven verschillende gemeenten, waaronder Harreveld, rooms-katholiek. Zij von
den in hun 'thuiskerken' [vergelijk de schuurkerken] een vorm om hun godsdienst te blijven 
beoefenen. In Harreveld werd aanvankelijk nog ter kerke gegaan in het huis van de plaatse
lijke heer, baron Van Dort. 

Ook het geboortehuis van Kolkman heeft van 1794 tot 1797 dienst gedaan als schuilkerk. 2 In 
'De Historie van Zieuwent' wordt beschreven hoe kerksieraden, preekstoel en altaar naar de 
boerderij van Kolkman werden overgebracht onder het zingen van het Te Deum. De diensten 
werden in het voorhuis van het loshoes gehouden.'s Morgens onder de vroegmis moesten 
de jongens van Kolkman in de beddenkast blijven en zij probeerden dan, door een kier in de 
deur, de mannen aan hun lange haren te trekken. Deze thuiskerk is ongetwijfeld van invloed 
geweest op de kinderen Kolkman. Opvallend is dat vanaf deze tijd organisten in de familie 
voorkomen. 

't Beoefenen der toonkunst als levensdoel 
Johannes Bernardus was de oudste van de zeven kinderen van het gezin Kolkman-Krabben
borg. Al op jonge leeftijd kreeg hij zang-, piano- en orgelles van zijn vader. In zijn beknopte 
levensbeschrijving' schrijft Kolkman zelf: 

'Ruim zestien jaar oud vertrok ik voor mijn wetenschappelijke vorming naar het Aarts
bisschoppelijk Seminarie te Kuilenborg met de wensch mijner familie om voor priester te 
studeren. Met goede uitslag volbracht ik de voorbereidende zes studiejaren, maar geen lust 
voor den geestelijke stand, koos ik op het beslissende tijdstip ' t beoefenen der toonkunst als 
levensdoel.' 

Gedurende zijn zesjarige vorming heeft hij muzieklessen gehad van de gebroeders Adriaan 
en Lambertus Giesen. Zij waren als muziekleraren verbonden aan het seminarie te Kuilen
burg. 

Toen Lambertus Giesen naar Rotterdam vertrok, werd Kolkman gevraagd hem in de func
tie van muziekleraar aan het seminarie op te volgen. Gedurende twee jaar gaf hij daar les. In 
deze periode stippelde hij voor zichzelf een muzikale route uit. Na een vakantie bij vrienden 
in Stadskanaal zou hij zich in Rotterdam gaan vestigen. Maar het liep anders. 

Vrienden wisten hem ertoe over te halen zich in Stadskanaal te vestigen. Hij betrok een paar 
kamers bij logementhouder Dopper. Zelf schreef hij over zijn besluit het volgende: 

'Al spoedig kwam ik in kennis met eenige muzieklievende families, die mij sterk animeer
den daar als muziekleeraar te blijven. In den beginne had ik daarnaar geen ooren. Langzamer
hand begon ik de plaats beter te kennen en zag dat zij -vooral in de toekomst- financieel voor 
mij als nog onbekend musicus te verkiezen was boven een groote stad. 'k Besloot - althans 
voorlopig- mij er te vestigen en had spoedig ( doorgehaald: twee collega concurrenten verdre
ven) nagenoeg alle muzieklessen in de plaats.' 
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Het is in deze tijd dat hij zich meer toe ging leggen op het componeren. Zijn eerste liederen 
voor mannenkoor bevatten naar eigen zeggen 'grove fouten', hoewel ze wel door F.J. Wey
gand & Co. te Den Haag uitgegeven zijn, vóór 1885. Om ook dit terrein van de muziek te leren 
beheersen nam Kolkman les bij de alom bekende contrapuntist Worp. De spreuk van Bredero 
gedachtig 'in herhaling ligt onze kracht' oefende Kolkman net zo lang, tot hij de harmonie
leer en het contrapunt onder de knie had. Zijn bundel 'vijf en twintig liederen voor gemengd 
koor' droeg Kolkman op aanJ. Worp. 

Zonder geloof 
In de jaren tachtig ontwikkelde zich een romance tussen de dochter van zijn logementhou
der, Grietje Dopper, en Johannes Kolkman, die de ouders niet zullen hebben toegejuicht. 
Grietje was immers van protestantse huize en Johannes van rooms-katholieke. Hij had nog 
wel priester moeten worden! 

Het verhaal gaat dan ook in de familie dat Grietje op achttienjarige leeftijd met Johannes 
slechts een burgerlijk huwelijk sloot, wat door wederzijdse ouderparen beschouwd werd als 
ongepermitteerde samenwoning. Als geloof vermeldt het bevolkingsregister bij de familie 
Kolkman-Dopper 'geen'. Pas jaren later- na het overlijden van vader en moeder Dopper- zou 
Grietje zichzelf en haar inmiddels geboren kinderen Anna Clara (31 maart 1886) en Johan An
toon Cornelus (10 juli 1888) laten dopen en toetreden tot de rooms-katholieke kerk. 

Johannes Kolkman en Cornelis Dopper 
De geloofsperikelen in ogenschouw nemend, is het feit dat Kolkman na het overlijden van 
vader Dopper in december 1885, werd aangesteld tot (toeziend) voogd over de vijftienjarige 
Cornelis Dopper op zijn minst verbazingwekkend te noemen. Of hij ook voogd was over de 
andere kinderen is uit ons onderzoek niet gebleken. Het zou gezien de muzikale aanleg van 
Cornelis natuurlijk ook een praktisch ingegeven maatregel kunnen zijn geweest. Op deze ma
nier zou vader Dopper verzekerd zijn van de muzieklessen voor zijn zoon. 

Na eerst Cornelis zelf enige jaren te hebben onderwezen, raadde Kolkman hem aan naar het 
conservatorium in Leipzig te gaan. Dit conservatorium was in die tijd door zijn conservatisme 
toonaangevend. In Nederland accepteerde men het 'made in Germany' als een bewijs van 
echtheid. Een getuigschrift van de Hochschule uit Leipzig of Berlijn gold als hoogste brevet 
van toonkundige bekwaamheid. Na wat omzwervingen wist Dopper zich een eigen plaats 
tussen de 'jonge' componisten te veroveren. Hij werd in 1908 benoemd tot tweede dirigent 
van het Concertgebouworkest. Het orkest stond toen onder leiding van Mengel berg. 

Kolkman was in deze periode productief. Dat zijn composities niet alleen in kleine kring 
bekend waren, blijkt uit het feit dat al in 1886 - Kolkman zou pas elf jaar later in Helmond 
komen wonen - de Helmondse Liedertafel Werkmanskring 'De Winter' van Kolkman ten ge
hore bracht. Ook grotere gezelschappen voerden zijn werk uit. Zo heeft het Nederlands Opera 
Gezelschap (de huidige Nederlandse Opera Stichting) zijn opera 'Francesca's huwelijk' , naar 
een verhaal van A.J.J. Seidel, in de jaren negentig uitgevoerd. Voor het gebruik van Seidels 
tekst moest Kolkman aan de uitgeversmaatschappij veertig gulden betalen. De Stafmuziek 
Eerste Regiment Infanterie te Assen (de huidige Johan Willem Friso kapel) voerde onder op 25 

februari 1896 de première van Kolkmans concert-ouverture 'Levenslust' op. In de Drentse en 
Asser Courant verscheen een lovende recensie. 
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Groot succes 
Een advertentie attendeerde Kolkman in 1897 op de vacante functie van organist bij de H. 
Lambertusparochie in Helmond. Uit drieënveertig sollicitanten werd hij gekozen. Hij aan
vaardde de functie van organist tegen een verdienste van 450 gulden per jaar. 

Kort na de bevestiging van zijn aanstelling zette Kolkman een advertentie in de Helmondse 
kranten. Hierin beval hij zichzelf aan voor de vakken piano, zang, orgel en harmonieleer te
gen een tarief van één gulden per uur. 

Op negentien juli 1897 kwam het gezin J. Kolkman-Dopper in Helmond wonen, op het 
Beugelsplein tegenover hotel Tielen. Bij gelegenheid van de prijsuitreiking van de zondags
school van de Broeders van Maastricht-op z5 juli 1897- maakte Kolkman zijn entree voor het 
Helmondse publiek. Zijn eerste optreden was een groot succes. De krant De Zuidwillemsvaart 
meldde de dag erna: 'J.B. Kolkman speelde op meesterlijke wijze de zware pianopartij der 
ouverture. We hopen nog op menige uitvoering van zijn heerlijk spel te mogen genieten.' 
Naast organist van de Lambertusparochie werd Kolkman ook directeur van het Kerkelijk 
Zangkoor en directeur van de zangeressen van de congregatie van 0.1. Vrouw. Hoewel ko
mend uit de Achterhoek en het Noorden, wist het echtpaar zich al spoedig een plaats binnen 
de Helmondse gemeenschap te veroveren. Zijn vroegere leermeester Giesen, met wie hij 
altijd contact bleef houden, schreef in zijn brieven 'dat het [hem] recht aangenaam was te 
vernemen, dat Gij met het klimmen Uwer jaren, zoo hoog zijt terecht gekomen; niet alleen 
op de muziekale maar ook op de maatschappelijke ladder.( ... ) Met belangstelling heb ik ook 
bespeurd hoeveel werkkracht Gij ontwikkelt en dat met welverdiend succes.' 

Duurtetoeslag 
Begin 1900 verhuisde het gezin Kolkman-Dopper van het Beugels plein naar de Molenstraat. 
Het overlijden van moeder Grietje in 1903 was voor het gezin een grote klap. Johannes Kolk
man bleef achter met twee kinderen van zestien en nog geen veertien jaar. Vader Kolkman 
speelde het niet klaar zijn werk met het opvoeden van de kinderen te verenigen. Vandaar dat 
beide kinderen al op jonge leeftijd uit huis gingen. Anna Clara, de oudste, vertrok op acht
tienjarige leeftijd naar het klooster in Heythuizen. Haar kloosternaam werd Magdala. An
toon ging 13 juni 1905 naar Rotterdam. 

Kolkman hertrouwde 10 november 1914 met Maria van Gerwen, die vanaf mei 1907 zijn 
huishoudster was geweest. Een praktische oplossing die, achteraf gezien, de eenheid in het 
gezin niet bevorderde. 

Het dirigentschap leverde hem wel aanzien maar geen dik belegde boterham op. Zelf 
schreefKolkman hierover spottend: 'op het ogenblik ben ik tweederde rentenier'. Zijn tweede 
vrouw kon zich met zijn inkomen niet verenigen. Een litanie over orgelcenten volgde iedere 
kerkbestuursvergadering. De aanhouder wint. Een paar keer kreeg Kolkman een duurtetoe
slag. 

Kolkrnan heeft zich z eker thui5 gevoeld in Helmond. Hij bracht het koor van d e Lambertus

kerk op hoog niveau en verzorgde menig uitvoering. Naast zijn dirigentschap bij verschil
lende koren, had hij een uitgebreide praktijk als muziekleraar en componeerde hij vele 
werken voor koren en orkest. Naast een aantal kerkelijke gezangen en de Missa Brevis uit 1898 
zijn slechts enkele van zijn andere composities bewaard gebleven; bijvoorbeeld een kerstlied 
dat opgedragen is aan Jan Pellemans in 1900, 'Mooi Elsken' uit 1904 en een kinderzangspel 
uit 1918. Bij de bombardementen van Arnhem in 1944 zijn veel originele partituren verloren 
geraakt. 
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De krant De Zuidwillemsvaart schreef in 1920 in zijn In Memoriam onder meer: 'Wat de heer 
Kolkman in onze stad gepresteerd heeft, is voldoende bekend. Een zeer groot aantal beoefe
naars van piano en zangmuziek hebben aan hem hun opleiding te danken. Als musicus was 
hij onvermoeid en voor zijn geliefkoosde kunst was hem niets te veel. De buitengewone werk
kracht van deze kunstenaar wordt voldoende gesignaleerd door het feit, dat hij bij correcte na
koming zijner betrekking als kerkorganist en de muzikale opleiding van zoo vele leerlingen, 
nog tijd kon vinden om zijn geniaal talent als componist op vruchtbare wijze te besteden.[ .. ] 
Als bewijs dat zijn composities in de muzikale wereld op hoogen prijs wordt gesteld kan nog 
dienen, dat zijne stukken overal in den lande geregeld met succes worden opgevoerd.' 

Nawoord 
De componist Kolkman was een opmerkelijk man. Al jong ging hij eigenzinnig zijn eigen 
weg. En trok zich weinig aan van de heersende conventies. Niet alleen koos hij voor een be
staan in de muziek, maar ook trouwde hij met de vrouw van zijn keuze, ondanks het verschil 
in beider geloof. Als componist wortelde hij sterk in de heersende Duitse traditie, maar gaf 
daar zijn eigen, Nederlandse draai aan. Hij heeft verschillende musici op weg geholpen naar 
het conservatorium. In de loop van zijn leven heeft hij minstens een honderdtal werken 
geschreven. Dat hij desondanks niet voorkomt in de Nederlandse muziekhistorie, kan wel
licht iets te maken hebben met zijn vooropleiding aan het seminarie in plaats van aan een 
conservatorium. Blijkens de beschikbare bronnen werd hij in zijn tijd aanzienlijk beter ge
waardeerd dan naderhand. 

Zijn hoofdwerk was de Nederlandstalige opera 'Francesca's huwelijk' uit 1893. 

Ik dank mevrouw P.J. C. Elema te Groningen (voor de Groningse gegevens), C. C.J. Wilden berg 
te Helmond en de redactie van Gens Nostra voor het samenstellen van de kwartierstaat van 
de kinderen van de componist Kolkman. De grootouders van deze componist zijn alle vier 
gedoopt in de rooms-katholieke statie Harreveld (gemeente Lichtenvoorde) in de Achterhoek 
en de voorouders van zijn vrouw komen overwegend uit de provincie Groningen. 

Noten 
1. De tekst is een ingekorte bewerking van: J. van der Heijden, S. Vonk en G. van Neerven, De com

ponistJ.B. Kolkman, in: Helmonds Heem 18 (1992), afl.1, pag. 4-44. De kwartierstaat van Kolkman is 
nieuw voor dit nummer samengesteld. 

2. A. Vos, Kerkhistorie in het hart van de achterhoek - drie eeuwen zielzo,g in drie buurtschappen, (Lichtenvoor
de) 1988. 

3. J. Kolkman, Beknopte levensbeschrijving van].B. Kolkman - toonkunstenaar-, z.pl. z.j., autobiografisch 
handschrift. 
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8 9 '° " 12 13 14 15 

DERK JOHANNA HENDRIK JOHANNA JAKOB COR- GEESSIEN SIMON GEERTJE JA-
KOLKMAN MARIA TOEBES KRABBENBORG RONDEEL NELIS DOPPER GEERTS HEINRICH KOBS 

BALSTERS CHRISTOPH NANNINGA 
(STOFFER) 

SWARTS 
zn. van Theodorus dr. van Gerardus zn. van Tons dr. van Antony zn. van Kornelis dr. van Geert Jans zn. van Frie- dr. van Jacob 

Kolkmanen Johannes Toebes Krabben borg en Rondeel Reinrs Dopper Balsters, schipper, drich Christoph Cornelis Nanninga 
An tonia en Anton ia Tönne Manschot en Gertrude en Roelfjen en HinderikaJans Schwarz(e) en en Grietje Jacobs 

Storkhorst Tiller(s) Hu iskens 

landbouwer landbouwster landbouwer landbouwsrer 

Lucas Suk 

koopman (1823, 
1853), klerk (1853) 

Willinga, 
wallennaaister 

Louise Schwarz, 
geborene Müller 

arbe ider(1831), 
!koopman (1853, 1858 

geb./ged. Bega 

Mooi 

ged. Harreveld ged. Harreveld ged. Harreveld ged. Harreveld ged . Veendam ged. Veendam (Fürstendum geb./ged. Belling-
27-6-1786 s-5-1790 19-6-1793 2-11-1796 23-11-1800 16-12-1798 Lippe-Dermold) wolde 

over!. Lichten- over!. Lichten- overl.Lichten- over!. Lichten- over!. Stadskanaal over!. Stadskanaal 6/14-12-1800 9/14-7-1799 
voorde voorde voorde voorde (gem. Onstwedde) (gem. Onstwedde) over!. Oude Pekela over!. Oude Pekela 

26-8-1859 21-11-1886 

tr. Lichtenvoorde 12-5-1813 

DERK HENDRIK 
KOLKMAN 

landbouwer, organist 

geb. Lichtenvoorde 
7-5-1819 

over 1. Lichtenvoorde 
4-9-1895 

4 

28-1-1873 30-3-1870 

tr. Lichtenvoorde 19-6-1824 

GRADA 
KRABBENBORG 

landbouwster 

geb. Lichtenvoorde 
13-2-1827 

over 1. Lichtenvoorde 
17-3-1868 

tr. Lichtenvoorde 1-6-1850 

JOHANNESBERNARDUSKOLKMAN 

muziekonderwijzer (1885), organist (1914), 
musicus (1920) 

5 

19-7-1874 25-4-1856 20-10-1864 31-1-1839 

tr. Veendam 11-5-1823 tr. Oude Pekela 22-3-1831 

LUCAS DOPPER 

schuitenvoerder (1853), 
logementhouder 

(1881, 1885), 

GRIETJESWARTS 

geb. Wildervank geb. Oude Pekela 
27-2-1826 14-2-1829 

over 1. Stadskanaal (gem. over 1. Stadskanaal (gem. 
Onstwedde) 6-12-1885 Onstwedde) 2-10-1887 

tr. Oude Pekela 30-7-1853 

GRIETJE DOPPER 

geb. Lichtenvoorde 25-9-1854 geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 29-6-1866 
overl. Helmond 28-11-1920 overl. Helmond 5-6-1903 

tr. Onstwedde 8-5-1885 

ANNACLARAKOLKMAN 

geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 31-3-1886 
religieuze te Heythuysen 

JOHAN ANTOON CORNELUS KOLKMAN 

geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 10-7-1888, 
kantoorchef, tr. Helmond 10-11-1914 (gescheiden 's-Gravenhage 24-7-1945) 

Catharina Wilhelmina Ludovica Melis, geb. Tilburg 12-4-1886, 
dr. van Ludovicus Cornelis Melis, caféhouder, en Maria An tonetta Emans. 
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Het portret van ... 1 

(Theodorus Joannes ten Brink] 
DOOR L.G. M. KERKHOFF 

Theodorus Joannes ten Brink, geb. Nijkerk 27-3-1826, aanvankelijk schilder, later makelaar en 
niet onbemiddeld, overl. 18902, zn. van Wenceslaus ten Brink, tabaksfabrikant te Nijkerk, en 
Woutera Feer, tr. (1) Amsterdam 5-7-1854Johanna Catharina Schimmel, geb. Den Bosch 5-11-1830, 

overl. Amsterdam 1-2-1866, dr. van Nicolaus Schimmel en Beatrix Maria Versteegen; tr. (2) 

Amsterdam 8-5-1867 Jacoba Johanna Rademaker, geb. Amsterdam 8-4-1830, overl. Amsterdam 
23-9-1911, dr. van Jacob Rademaker, veenarbeider, en Henrica Argelo. 

Uit het eerste huwelijk zijn zeven kinderen geboren, waarvan er vier jong zijn overleden. 
Uit het tweede huwelijk is een dochter, Maria Jacoba Hendrika ten Brink, geboren.3 

Haar grootvader Rademaker is als veenarbeider vanuit Wilnis naar Amsterdam verhuisd en 
e e n oudoorn va n h aar, Ludovicu5 Raderna ker, i5 bekend ab de eerste pastoor van Soes terberg. 

De foto is gemaakt bij A.Greiner op de Nieuwendijk L.89 te Amsterdam omstreeks 1880. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl , onder Gens Nostra. 

2. De exacte datum van overlijden is niet bekend. Hij verdween te Amsterdam op 7 januari 1890 en 
het stoffelijk overschot werd op 27 februari 1890 in de Rijn bij Rhenen gevonden. Vermoedelijk is 
hij het slachtoffer geworden van een roofmoord. 

3. Maria ten Brink, mijn overgrootvader, trouwt later met Gerardus Petrus Maria van Lammeren. 
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Het portret van ... 1 

[Eldert Scheepmaaker] 
DOOR C.J.J. WIJNEN 

., 

~ . lf:e, 
, l'o;• , . ,ë-,-.".: •..t -

. $HOTOdRAAf . 7 
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~.-,•,,.-,..,- ,« om lf( ~;:t;.l" 
OE KO~iH•1 : ; OtQIANtEH 

flltUWIIU'IV: ltl 

. A 

Eldert Scheepmaaker, geb. Amsterdam 8-11-1819, koorndrager (1839-1847), koorenmeter (1847-
1854), kolenweger (1857), doodgraver (1862-1879), directeur Oosterbegraafplaats (1883-1884), 
overl. Amsterdam 4-3-1884, zn. van Klaas Scheepmaaker en Margaretha Brinkdupke, tr. Am
sterdam 28-4-1841 Cornelia Timmerhoff, geb. Amsterdam 21-4-1818, overl. Amsterdam 9-3-1896, 
dr. van Johannes Philip pus Hendricus Timmerhoff en Heintje Diemer! 

Eldert, geboren in de Jordaan in een huis op de Lindegracht, werd op 15 augustus 1839 lid van 
het 'Korendragersgilde', waarvan zijn vader al lid was. Eldert overleed in een huis aan de Mau
ritskade en werd begraven op de Oosterbegraafplaats, waarvan hij sinds medio 1883 directeur 
was.3 Soms is er afgeweken in de schrijfwijze van de toenaam met dubbele a, bijvoorbeeld in 
het overlijdensbericht van Eldert Scheepmaker. 

Het echtpaar Scheepmaaker-Timmerhoffkreeg zeven kinderen: één kind werd levenloos ge
boren en een zoon werd slechts vijf maanden oud. 

Uit de op de achterzijde vermelde tentoonstellingsoorkonden kan worden afgeleid, dar de 
foto dateert van omstreeks 1880. Fotograaf A. Greiner van de Nieuwendijk was blijkbaar ver
huisd van nr. L 87 naar nr. L 89.4 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. A.C. Scheepmaker en C.J.J. Wijnen, SCHEEPMAKER - Amsterdam. Een genealogie vanaf omstreeks 1600, 

Voorhout-Huizen 1998, pag. 80. 
3. Id., pag. 168, annonce van notaris G. Ruijs, Binnenkant 28, Amsterdam. 
4. Gens Nostra 59 (2004), pag.15. 
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Toevalsvondsten De Ploch 
D00RJ0SKALDENBACH 

Tijdens het doorzoeken van het Uitgeests archief vond ik een huizenakte van 13 december 
16391 die hier in de originele tekst volgt: 

Compareerde voor mij Jan Allerts Bonckenburgh, notaris publijcq bij den E. Hoove van 
Hollandt geadmitteert, tot vuijtgeest residerende ende den getuijgen naergenoemt, Pieter 
Cornelisz, jegenwoordich woonachtich tot Akersloot, ende heeft geauthoriseert en[de] vol
machtich gemaect, gelijck hij Comparant authorijseert ende volmachtich maect mits deesen 
Jan Cornelis, sijnen broeder, woonachtich tot Helmont in Brabandt, Omme te moogen ver
coopen [doorgehaald: een] twee huysen met [doorgehaald: sijn erff] haere erven, staende en 
geleegen tot Helmont voornoemt, het eene genaemt de Ploch bij des Comparants bestevader 
naegelaten, ende deselve aen den cooper ofte coopers te moogen opdraegen en[de] [doorge
haald daer] voor de Evictie ende bevrijdinge vandien ten onderpande te stellen sijn compa
rants persoon en[de] goederen, d'selue submitteeren[de] aen allen rechten en[de] rechteren, 
beloovende t selue bij de voorn[oemd] sijn comparants broeder daer inne gehandelt en[de] 
gedaen sal werden voor goet vast en[de] van waerden te houden en[de] doen houden voor 
hem en[de] sijnen naecomelingen, onder den verbande zoo nae rechte. Aldus gedaen en[de] 
gepasseert tot vuytgeest ten Comptoire mijns notaris ter presentie van Aemcker Cornelis, 
jegenwoordich schepen tot vuytgeest en[de] Claes Jacobs, meede aldaer woonachtich, getuij
gen goet van geloove, die deesen neffens mij notario en[de] de comparant geteyckent hebben 
op ten derthienden December 1639 

w.g. Pieter Cornelysen, Aemker Cornelisz en het merk van Claes Jacobs 

Bovendien waren er twee Helmondse aktes, één d.d. 9 oktober 1639 2, waarin Willem Jansz. 
Ly(n)waetwerck te Zaendam opdracht geeft tot de verkoop van een huis in de Veerstraat [te 
Helmond], waarin tegenwoordig een paardenkoper woont, en een landverkoop d.d. 14 april 
1669.3 

In mijn artikel in het eerste nummer van 2007 van het Duitse blad Genealogie over ruim 4.400 

Europese soldaten die in opdracht van de Engelse koning Hannover mochten bevrijden van 
de Fransen, is één Helmonder ingeschreven: Carolus Amris, shoemaker, 26 jaar, 5,6 voet lang, 
fair complexion, light brown hair, gray eyes, common nose, attested 21 oktober 1811, van 14 

november tot 7 december 1811 in de King's German Legion, waarna hij wordt overgeplaatst 
(transferred) naar het md Battaillon Hussars. 

Noren 
1. Oud Notarieel Archief(= ONA) Uitgeest 5016-168. 
2. ONA Zaandam 5750-379. 
3. ONA Zaandam 3959-75. 
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Wapenkaart 1890 met 96 Brabantse wapens1 

DOOR A. SASSEN ( t) 

Uit zijn inleiding: 
'Wij vertrouwen erop dat deze bijdrage de wapen- en geslachtkundigen welkom zal zijn. In 
de belangrijke vraag of overeenkomst in wapens geslachtsverwantschap mag doen veron
derstellen, is het laatste woord nog niet gesproken. Een wapenkaart als deze kan hun, die 
zich met deze vraag bezig houden, zeker van groot nut zijn. Ook als bewijs van het bestaan 
van een voorliefde voor zekere wapenfiguren in bepaalde streken (hier de molenijzers en de 
drielingsbalken) kan de plaat dienst doen. Zij zal bij desbetreffende genealogische onderzoe
kingen tevens aantonen, dat - bij minder belangrijke geslachten vooral-, de erfelijkheid van 
de wapens in de 14de en in het begin van 15de eeuw nog niet als regel zonder uitzondering mag 
worden aangenomen. 

De wapens zijn door mij zo getrouw mogelijk weergegeven. De verschillende vormen der 
molenijzers, ie men hier ziet, is ook uit het oogpunt van wapenkunst de aandacht waardig. 
Indien het ons gegeven zou zijn voor volgende jaargangen nog meer van dergelijke wapen
kaarten te leveren, dan zou dit tenslotte een belangrijke bijdrage kunnen worden tot kennis 
van de heraldiek in het algemeen als tot de kennis van de Meierijse geslachten. Wij zelf hopen 
van harte, dat ons daartoe de gelegenheid te zijner tijd mag worden gegund.' 2 

1. Ghisebrecht van den Wijntmolen, schepen van 
Helmond, 1386. 

2. Henric Roefssoen, schepen van Helmond 1386, 1389. 
3. Henric Mastel, schepen van Helmond, 1389. 
4. Henric Trudensoen, schepen van Helmond, 1397, 

1400. 
5. Aert van den Paependonck, schepen van Helmond, 

1439, 1444. 
6. Willem Smans, schepen van Helmond, 1402, 1403, 

1407, 1413,3 

7. Arnt Peter Meeussoenssoen, schepen van Helmond, 
1407, 1421, 1424, 1430,3 

8. Andries Ar(n)ts(soen), schepen van Helmond, 1404, 
1409, 1413, 1420, 1424.' 

9. Roef Artssone, schepen van Helmond, 1400. 
10. Willem Hermanssoen van Eyndhouts, schepen van 

Helmond, 1414, 1416, 1417, 1421, 1424, 1432, 1434, 
1435, 1439.' 

11. Jan Snoecssoen ( van den Santvoert), schepen van 
Helmond, 1414, 1424, 1433.' 

12. Jan Henrics Sdeken, schepen van Helmond, 1413, 
1414.' 

13. Jan Eycman(s), schepen van Helmond, 1413, 1414, 
1.418. l 

14. Jan de Kremer, schepen van Helmond, 1418. 
15. Dirc Tyelman van Bakel, schepen van Helmond, 

1424, 1429, 1434.' 
16. Herman Eycmans, schepen van Helmond, 1435, 

1440. 
17. Henric Peter Pauwelssoen, schepen van Helmond, 

1493. 
18. Jan de Weer, schepen van Helmond, 1493. 
19. Heer Jan Roevers, ridder, 1407.' 
20. Gherart van Eyck, man van wapenen, 1407.' 
21. Art Celen (Govertssoensoen), schepen van Hel

mond, 1401, 1418, 1420. 
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22. Diryck Swerts (Zwerts), schepen van Helmond, 
1492, 1496, 1505. 

23. Dirck van Meerhem, schepen van 's-Hertogen
bosch, 1418. 

24. Heer Willem van Ghent, ridder,schepen van 's-
Hertogenbosch, 1418. 

25. Jan Leenman, schepen van 's-Hertogenbosch, 1418. 
26. Henrijck Wymans, schepen van Eindhoven, 1494. 
27. Willem Wouters Smollenerssoen, schepen van 

Eindhoven, 1494. 
28. Jan Dirxsoen, schepen van Helmond, 1460, 1467. 
29. LambrechtTielmans, schepen van Helmond, 1466. 
30. Maes van Merenvoirt, schepen van Helmond, 1508. 
31. Phlips Swerts, schepen van Helmond, 1505, 1509.' 
32. Henric de Weder, schepn van Helmond, 1427, 1440. 
33. Jan Tempeler, schepen van Helmond, 1498. 
34. Govart van der Capellen, schepen van Helmond, 

1460. 
35. Henric die Pelser van Ghemert, schepen van Hel-

mond, 1394, 1395, 1397, 1400. 
36. Michiel de Keteler, schepen van Helmond, 1472. 
37. Henric Touwers, schepen van Helmond, 1439. 
38. Aernt Snoex, schepen van Helmond, 1439. 
39. Govert Go ben, schepen van Helmond, 1386. 
40. Wouter Terlinc, schepen van Helmond, 1427. 
41. Dyeric Snoec van der Zantvort, schepen van Hel-

mond, 1392. 
42. Gherit Celen, schepen van Helmond, 1403.3 

43. Heer Godevaert Spersoensoen, te Helmond, 1402. 
44. Jan Barbiers, schepen van Helmond, 1477, 1483. 
45 . Jan Troesselmans, schepen van Helmond, 1477, 

1483. 
46. Emont die Rover, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1402,3 

47. ArnrRover van der Poirten, schepen van 's-Herto
genbosch, 1430.' 
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48. Godesclak Roesmont, schepen van 's-Hertogen
bosch, 1430.3 

49. Philipps, heer tot Geldrop, 1447.' 
50. Goessen Heym, rentmeester, 's-Hertogenbosch, 

1448. 
51. Dirc die Weder, schepen van Helmond, 1406. 
52. Jan Starkens, schepen van Helmond, 1508. 
53. Jan Lambrechtssoen van Milheze, schepen van 

Helmond, 1395. 
54. Jan Bant(s), schepen van Helmond, 1430, 1432. 
55. Peeter van Gestel, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1614. 
56. Aernt Steenbeckers, schepen van Helmond, 1513. 
57. Adrianus de Eyndhouts, schepen van 's-Hertogen

bosch, 1534. 
58. Claus Vestarts, schepen van Helmond, 1483. 
59. Marcelius de Os, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1377. 
60. Theodoricus Berwout, schepen van 's-Hertogen

bosch, 1394. 
61. Godefridus de Vlierden, schepen van 's-Hertogen

bosch, 1580. 
62. Wilhelmus de Vucht, schepen van 's-Hertogen

bosch, 1448. 
63. Petrus deAronnest, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1448. 
64. Jewaen Kuyst, schepen van 's-Hertogenbosch, 1491. 
65. Gerardus de Eyck, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1471. 
66. Arnoldus Monicx, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1529. 
67. Johannes Heym, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1560, 1569. 
68. Lambert Millinc, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1503. 
69. Henricus Cnode, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1380. 
70. Arnoldus de Andel, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1376. 
71. Nycolaus Spyerinc, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1447. 
72. Arnoldus Keymp, schepen van 's-Hertogenbosch, 

1480. 

Noten 

73. Gerardus Scilder,schepen van 's-Hertogenbosch, 
1423. 

74. Wilhelmus Pijnappel, schepen van 's-Hertogen
bosch, 1533. 

75. Johannes Pijnappel, schepen van 's-Hertogen
bosch, 1541. 

76. Johannes de Erp, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1377. 

77. Gerardus de Berkel filius Johannis, schepen van 
's-Hertogenbosch, 1534. 

78. Matheus Kuyst, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1524. 

79. Johannes de Ghestel, schepen van 's-Hertogen
bosch, 1393. 

80. Leonus de Erpe, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1386. 

81. Theodoricus Lu, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1406. 

82. Jordanus de Boert, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1527. 

83. Johannes filius Godefridi de Hedell, schepen van 
's-Hertogenbosch, 1524. 

84. Johannes Coptiten, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1394. 

85. Barbara van Cortenbach, onder haar testamant te 
Hol trom, 9 april 1651. 

86. Godefridus Sceyvel, schepen van 's-Hertogenbosch, 
1366. 

87. Cornelus van Cuyck, schepen van 's-Hertogen
bosch, 1638. 

88. GerartTielmans,schepen van 's-Hertogenbosch, 
1638. 

89. WolffFranc, schepen van Helmond, 1588. 
90. Adriaan van Stralen, schepen van Helmond, 1685. 
91. Gerlost Suyck, schepen van Helmond, 1662. 
92. Henricus Herincx, schepen van Helmond. 
93. Johan van Berlaer heer van Helmond, 1391, 1409. ' 
94. Peeter van den Boomen, schepen van Helmond, 

overleden 9 september 1690. 
95. Jonker Paulus Voet, schepen van Helmond, 1692. 

96. Joost de Bercker, schepen van Helmond, 1686. 

1. Overgenomen van A. Sassen, 'Zes en negentig wapens, voorkomende op even zoveel zegels, die 
berusten in het gemeentearchief van Helmond, naar die zegels, getekend door Aug. Sassen', in: 
Noordbrabantsche Almanak voor het jaar 1890. Jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letter
kunde 2 (1890), pag. 337-340. 

2. In de volgende jaargangen is geen wapenkaart meer aangetroffen. Wel volgt nog: A. Sassen, 'Een 
vijfr::tl zegels uit de Helmondsche archieven" afgebeeld door Aug. Sassen' .. in: Noordbrabantsche 

Almanak 5 (1893), pag. 2, met de zegels van (tussen haakjes het nummer van de overeenkomstige 
wapentekening in de afgebeelde wapenkaart): 1. Andries Arntssoen, schepen, 1404 (8); 2. Arne 
Peter Meeussoensoen, schepen, 1407 (7); 3. Jan van Cortenbach, heer van Helmond, 1443 (85); 4. 
Jan Roevers, ridder, 1407 (19); en 5. Jan Henrics Sdeken, schepen 1413 (12). Verder volgt: J. Winkler, ' 
Helmondsche namen uit de Middeleeuwen', in: NoordbrabantscheAlmanak4 (1892), pag. 630-651. 

3. Bij de nummers 6-8, 10-13, 15, 19, zo, 42, 46-49 is vermeld: '(Zie oorkonden Helmond)', volgen Ro
meins cijfers. 

4. (nr. 31). 'Philips Swerts is de stamvader van het geslacht Sweerts de Landas.' 
5. (nr. 93). 'Het wapen is niet genomen naar het zegel zelf, maar naar een tekening van het zegel, be

rustende in de Helmondse archieven.' 
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n, r1" wegwys 
Een naam en een gezicht (kamp Westerbork) 

DOOR JOSÉ MARTIN 

Bij het genealogisch onderzoek naar joodse families zou ik graag willen wijzen op de mogelijk
heid om via het Herinneringscentrum Kamp Westerbork aanvullende gegevens te verkrijgen 
over slachtoffers van de jodenvervolging in Nederland. Het Herinneringscentrum heeft voor 
het project 'Een Naam en een Gezicht' een database ontwikkeld, waarin alle namen van de 
slachtoffers uit 'In Memoriam'' en de Oorlogsgravenstichting zijn ingevoerd.Aan deze namen 
zijn gegevens gekoppeld uit diverse archieven, zodat voor velen antwoord kan worden gegeven 
op de vraag, wanneer zij in kamp Westerbork aankwamen, waar zij verbleven en wanneer zij 
zijn gedeporteerd. Verder zijn inmiddels zo'n vierduizend foto's aan de database toegevoegd. 

De database is niet toegankelijk via internet of in het 
Herinneringscentrum, maar alle vragen worden door 
medewerkers van het Herinneringscentrum beant
woord. Een brief (Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen) of 

HERINNERINGSCENTRUM~ 
KAMP WESTERBORK~ 

e-mailtje (info@kampwesterbork.nl) is voldoende. Gaarne wel zoveel mogelijk basisgege
vens aan de vraag toevoegen, dat wil zeggen volledige namen en geboortedata. 

Noot 
1. In Memoriam, 's-Gravenhage 1995, 858 pag. 

Reactie op B.van Dooren, 'Meten is Weten', pag. 89-90. 

D00RA.J. VAN DER ZEEUW 

Helaas beschik ik niet over DNA analyses in dit verband, maar ik kan aan de hand van foto's 
in mijn bezit aantonen, dat een 15e graads mannelijke verwant van mij vrijwel zeker ook mijn 
biologische verwant is. Het zit zo: Mijn vader had een uiterlijk direct zichtbare merkwaardige 
afwijking, namelijk een enigszins (bij mijn vader door een operatie tot 'duidelijk' verergerd) 
uitpuilend linkeroog, dat bovendien in aanleg 'lui' was (en bij hem door niet tijdige herken
ning altijd 'lui' is gebleven). Een volle neef van hem, de enigszins bekende paragnost Gijsbert 
van der Zeeuw, had dezelfde afwijking, wat duidelijk te zien is op de kaften van zijn inmid
dels vrij zeldzaam geworden boeken op paragnostisch gebied. De bovenvermelde foto's laten 
dezelfde afwijking zien. Zij betreffen een lid van een andere tak van de familie. Diens tak en 
de nüjnc ko,ncn samen bij h et echtpaar Ar-ie van der Zeeuw e n Petronella van Snelderwaard, die op 
24 april 1745 in Leiden in ondertrouw gingen. Bij navraag bij enkele families/naamgenoten 
uit deze tak bleek mij, dat ook vrij recent (tien tot vijftien jaar geleden) deze afwijking nog 
voorkwam, en met een tegenwoordig vrij simpele operatie is verholpen. De afwijking komt 
uitsluitend voor bij mannelijke Van der Zeeuwen, betreft altijd het linkeroog, en slaat regel
matig één of meer generaties over: mijn grootvader en de vier broers van mijn vader hadden 
het niet, mijn broer en ik evenmin, en mijn zoon ook niet. Ook mijn drie volle neven Van der 
Zeeuw zijn er vrij van. Van de generatie boven mijn grootvader bestaan helaas geen foto's 
(meer). (In bovenstaande verhandeling ga ik uiteraard uit van de boven alle twijfel verheven 
echtelijke deugdzaamheid van wijlen mijn moeder!!). 
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archiefnieuws 
Zeeuws Archief 

Trouwen? Eerst belasting betalen! 
Om de oorlogskas te spekken, hebben de Sta
ten van Zeeland in de achttiende eeuw het 
trouwgeld ingesteld. Alle aanstaande echte
lieden werden verplicht belasting af te dra
gen. In de genealogische database Zeeuws 
Archief !SIS zijn voortaan 45.000 huwelijks
kandidaten terug te vinden: zij betaalden 
hun heffing rechtstreeks aan de ambtenaar 
in hun woonplaats en hun gegevens werden 
bewaard in de archieven. Via het trouwgeld 
kunnen genealogen de huwelijken van hun 
voorouders terugvinden. 

Het trouwgeld werd ingevoerd op 24 sep
tember 1703. Particuliere pachters namen 
in 1706 de inning van de ambtenaren over. 
Hun administratie hoefde niet ter controle 
bij de rekenkamer ingeleverd te worden en 
hiervan is niets bekend. De administratie van 
de ambtenaren is gelukkig bewaard gebleven 
in de archieven van de Rekenkamer Zeeland. 
Dat betekent dat aan de database ISIS het 
trouwgeld over de periodes september 1703-

1706 en 1763-1805 is toegevoegd. Van som
mige Zeeuwse eilanden ontbreken helaas 
gegevens tussen oktober 1763 en september 

1783. Daarnaast is er een belangrijk hiaat: het 
huidige Zeeuws-Vlaanderen. Als deze belas
ting hier al werd geheven, is de administratie 
ervan niet in het rekenkamerarchief terecht 
gekomen. 

De ambtenaren van het trouwgeld legden 
allerlei gegevens van circa 45.000 personen 
vast in hun kohieren. Zij vermeldden per 
stad of dorp de namen van de huwelijkskan
didaten en het verschuldigde bedrag - het 
tarief was afhankelijk van de welstand van de 
bruidegom of de bruid. Verder noteerden zij 
de datum van betaling, altijd kort voor of op 
de datum van ondertrouw, soms echter alleen 
het jaar van betaling. Af en toe werd aanvul
lende informatie opgenomen zoals beroep, 
geboorte- en woonplaats en of bruidegom en 
bruid eerder gehuwd waren. 
Wie zijn of haar trouwlustige voorouders in 
ISIS heeft gevonden, via www.zeeuwenge
zocht.nl, kan met de gegevens in de studie
zaal de kohieren van het trouwgeld opvragen 
uit het archief van de Rekenkamer (toegang
snr 511). 

[Zeeuws Archief Nieuws, 
nr. 33, maart 2007, pag. 2, 3] 

Openbaarheid in Duitse Burgerlijke Stand wijzigt per 2009 

In Duitsland geldt nu nog een strenge wet
geving ten aanzien van persoonsgegevens 
('Datenschutz'), waardoor onderzoek in ge
gevens van de Burgerlijke Stand van na 1876 

(nagenoeg) onmogelijk is. Met ingang van 1 

januari 2009 wordt in Duitsland een nieuwe 
wet van kracht die de mogelijkheden voor ge
nealogisch-wetenschappelijk onderzoek in 
de registers van de burgerlijke stand ('Stan
desamtsregister' c.q. 'Standesamtsbücher' 
plus de bijbehorende archivalia) verruimen. 

Dankzij de nieuwe wet worden nu ook jonge
re Duitse geg evens van de Burgerlijke Stand 
na verloop van tijd openbaar. Daarvoor gel
den soortgelijke termijnen als in Nederland: 
gegevens over geboorten na 110 jaar, over hu
welijken na 80 jaar en over overlijden na 30 

jaar. 

[Der Herold Neue Folge Band 17, 

Jg. 49, Heft 4, 2006, pp. 97-102] 
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Nieuwe Haagse archieven in 2005 

AanDieHaghe,jaarboekzoo6,ontlenen wij o.a.: 
• Gemeenteziekenhuizen (Leyenburg) 1957-

1999 
• Residentie Orkest 1904-2005 
• Collectie Hans Citroen 1911-2004 
• Gemeentebestuur 1953-1990 
• Transportakten Korte Poten (Apendans) 

1641-ca. 1800 
• Oud-katholieke Parochie van de H.H. Ja-

kobus en Augustinus ca. 1700-ca. 1900 
• Taxi-adviescommissie 1945-1986 
• Franciskus de Koning 1905-1986 
• H.A.J. de Leur 1942-1945 
• N.V. Sleephelling Maatschappij Schevenin

gen ca. 1950 
• Jac. den Duik & Zonen B.V., visverwerking 

ca. 1950-ca. 1970 
• Christelijk Gemengde Zangvereniging 

'Harpe Davids' 1921-1986 
• Stichting Hervormd Rusthuis Wijk 11953-

ca. 1980 

• LTCDeBataafi970-2003 [tennisclub] 
• R.-K. Vereniging van loodgieters- en fitters-

patroons ... 1926-ca. 1970 
• Commissie kunstopdrachten 1940-1969 
• Bert Prinsen (1920-2005) ca.1948-ca. 2000 
• TobacconistG.deGraaff&Zonen1928-1992 
• Donar Gymnastiekvereniging 1904-2004 
• Voetbalvereniging BMTca. 1911-2005 
• Archief en collectie Loes Jalink ca. 1950-ca. 

1990 
• Reclassering Leger des Heils, afdeling Den 

Haag 1926-1979 
• Automobielbedrijf Van der Wansem 

1900-2002 
• Koninklijke Haagse Woningvereniging 

van 18541851-2004 
• Hedi Albarda-Hankes Drielsma (1909-

1987) 1950-1984 [arts GG en GD] 
• Familie Van Persijn (1419) 1509-1950 
• J.J. van Coeverden en ijzergieterij De 

Prins van Oranje 1848-1904 

Historische lonen en prijzen op net gezet door IISG 

Op initiatief van prof.Jan Luiten van Zanden 
heeft het Internationaal Instituut voor Soci
ale Geschiedenis (IISG) de website Historica[ 
prices and wages (www.iisg.nl/hpw) opgericht. 
Lonen en prijzen behoren tot de belangrijk
ste gegevens binnen sociaal-economisch 
onderzoek. Ze verschaffen informatie over 
de levensstandaard en het functioneren van 
markten; - . Historica[ prices and wages bestaat 
uit vier segmenten. Allereerst zijn er de da
tabestanden. Het project streeft ernaar be
standen aan te bieden die alle geografische 
en chronologische gebieden beslaan. De 
website biedt momenteel bestanden aan voor 
verschillende landen in Azië en Europa. Bin
nenkort zal daar bovendien een groot data
bestand voor China aan toegevoegd worden. 
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Naast deze bestanden is er op de site een ap
plet beschikbaar waarmee de waarde van de 
euro/gulden op verschillende momenten in 
de periode 1450-2005 vergeleken kan worden. 
Verder zijn er links naar andere webpagina's 
en congrespapers te vinden. Databestanden 
worden volgens een vast format aangeboden. 
De data zelf staan in een Excel spreadsheet. 
daarnaast wordt altijd een beschrijving van 
bronnen, munteenheden, maten en gewich
ten en publicaties opgenomen. Omdat de 
voertaal op de website en in de bestanden 
grotendeels Engels is, is de website goed toe

gankelijk voor de wereldwijde onderzoeks
gemeenschap (Christiaan van Bochove). 

[®data & research, jg. 1, nr. 3, dec. 2006] 
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Ertsgebergte 

Museum Schlols Schwarzenberg biedt voor 
genealogen mogelijkheden voor onderzoek 
in het Saksische Ertsgebergte. Er zijn ver
schillende kaartsystemen op namen en op 
families (gezinnen) te raadplegen: 
• Bernsbach 1550-1600 
• Neustädtel (bij Schneeberg) geboorten/do

pen 1550-1601 (met aanvullingen na 1662) 
• Uittreksels uit kerkboeken van Gründtäd

tel (bij Schwartzenberg) 1667-1764 
• Families in Johanngeorgenstadt (rond 

1650) 

• Namenverzameling van mijnwerkers uit 
het Ertsgebergte (geen levensdata) 

• Kaartsysteem op familienamen uit diverse 
Saksische plaatsen 17e-19e eeuw 
Inlichtingen bij Stadtverwaltung Schwar

zenberg, Museum Schlols Schwarzenberg, 
Stralse der Einheit 20, D-08340 Schwarzen
berg; tel. 037 74 / 233 89. 

[Familienforschung in Mitteldeutschland, 
47. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2006, Seite 359] 

Stadsarchief Antwerpen 

Draadloos internet in het FelixArchief 
De leeszaal van het FelixArchief is voortaan 
ook een hotspot! Dat wil zeggen, een plek 
waar draadloze internettoegang wordt aan
geboden. Bezoekers die beschikken over een 
laptop met WLAN-applicatie (Wireless Local 
Area Network) kunnen dus overal in de lees
zaal op het internet surfen. Mocht het niet 
meteen lukken om online te gaan, dan vindt 
u op de website www.felixarchief.be onder 
de rubriek Bezoekersgids een beknopte 
handleiding. Daarvoor moet u dan wel even 
naar een van onze publiekspc's of uw laptop 
aansluiten op het internet via de draadaan
sluiting aan de tafels 41 tot en met 58. De 
publiekspc's en de draadtoegangen voor de 
andere laptops blijven natuurlijk ook aanwe
zig in de leeszaal. 

Nieuwe microfilmtoestellen 
Een aantal archieven van het FelixArchief is 
raadpleegbaar op microfilm. Bezoekers kun
nen bijvoorbeeld de akten van de burgerlijke 
stand en de bevolkingsregisters raadplegen 
op microfilm. De zes microfilm toestellen van 
het FelixArchief zijn vaak druk bezet. Daar
om kocht het FelixArchief extra toestellen 
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aan. Voortaan beschikken de bezoekers over 
maar liefst 12 microfilm toestellen! 

Nieuwe tarieven 
De Antwerpse gemeenteraad paste onlangs 
het retributiereglement voor fotokopieën 
aan. Het FelixArchief hanteert daardoor 
nieuwe en meer voordelige tarieven voor de 
bezoekers. Een print van een microfilm kost 
voortaan slechts 0,05 euro. Een kopieerkaart 
van 25 kopieën kost 1,25 euro en eentje van 
100 kopieën heeft u voor 5 euro. 

Processen tijdelijk niet raadpleegbaar 
De processen, van A tot en met L, die be
ginnen met sigel PROC zijn een tijdje niet 
raadpleegbaar. De processen worden her
nummerd en de archiefmedewerkers maken 
meteen ook een nieuwe digitale inventaris 
aan. Eind mei zal het werk klaar zijn en kun
nen deze archiefstukken weer geraadpleegd 
worden. De processen van M tot en met Z 
blijven ondertussen wel raadpleegbaar in de 
leeszaal. 

[Felixarchief Antwerpen, 
nieuwsbrief maart, nr. 3/2007] 
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Stadsarchief Brugge 

Een aanwinst in 'Marcus' (databestand) is de 
toegang op de overlijdensakten van de bur
gerlijke stand van Brugge. Hierbij worden 
de gegevens van de vijfjaarlijkse klappers in
gevoerd. Momenteel is de periode 1796-1831 
volledig afgewerkt, goed voor bijna 42.500 
akten. Aan de ontsluiting van de geboorte-

akten wordt volop voortgewerkt. Hier is het 
nog even wachten tot een afgeronde periode 
klaar is om deze toegang op Marcus beschik
baar te stellen. 

[Archief/even, nieuwsbrief Stadsarchief 
Brugge, jg. 14, nr. 1, jan. 2007, pag. 7] 

Antieke en middeleeuwse handschriften in Zwitserland 

In Zwitserland bevinden zich in openbare 
en kerkelijke instituten circa 7000 middel
eeuwse schrifturen. Het grootste aantal bezit 
de Universiteitsbibliotheek van Basel met 
ongeveer 1750 handschriften. De Stiftsbiblio
theek van St. Gallen volgt met rond de 1050 
handschriften. De Burgerbibliotheek in Bern 
bezit er circa 850. 

Op de internetsite www.codices.ch kan 
men zich informeren over projecten van 
nieuwe handschriftencatalogi zowel als over 
bestaande catalogi. 

Sinds ruim een jaar worden in St. Gallen 
de mooiste handschriften gedigitaliseerd, 
die door de monniken van het klooster ge
schilderd en geschreven werden. Ze worden 

gratis voor studiedoeleinden ter beschikking 
gesteld aan het wereldwijde publiek. Rond 
60.000 raadplegers uit 70 landen hebben al 
meer dan 1000.000 handschriftbladzijden 
bekeken. Oproepbaar zijn bijvoorbeeld het 
oudste Duitse boek, het oudste muziekma
nuscript ter wereld, de oudste teksten van de 
Alemannen en Longobarden. 

Het project draagt de naam 'Codices Elec
tronici Sangallenses' en is een gemeenschap
pelijk werk van het Mediävistischen Institut 
van de Universiteit van Freiburg en de Stifts
bibliotheek St. Gallen. Link: 
www.cesg.unifr.ch. 

[Regio-Familienforscher (Basel), 
Jg.19, Nr. 4, Dez. 2006, pag. 215] 

Oproep voor deelname aan het themanummer in 2008 

De redactie van Gens Nostra wil in 2008 kort voor de Genealogische Dag op 24 mei 2008 in 
Groningen een bijzonder nummer van Gens Nostra uitgeven en geeft de leden graag de ge
legenheid om daar aan mee te doen. Te denken valt aan nieuwe genealogische bijdragen met 
een raakvlak met de stad of de provincie Groningen, en omgeving. 

Voorwaarde is dat de bijdrage niet eerder gepubliceerd is. De redactie roept de leden op om 
voor het themanummer een bijdrage in te zenden naar Postbus 26, 1380 AA Weesp, onder ver
melding van 'Groningen'. Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 21 oktober 2007. 

Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren, die ook zijn te·raad
plegen op de website van de NGV via internet onder www.ngv.nl. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra 

Gens Nostra 62 (2007) 281 



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 
D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslacht 
Dronkers/Dronkert, Oorspronkelijk: Dronckaert(s), 
Dronckert, Velp 2006, 315 pp., ill.; ISBN 90-

9020850-X (verkrijgbaar door€ 25 inclusief 
verzendkosten over te maken op gironum
mer 9645163 t.n.v. de auteur te Velp). 

Nonn.t:s Ht:TRt;fl,'ENUt: 

HET GESLACHT 

DRONKERS / DRONKERT 

ÜORSPRO?,JKELIJK: 

DaONCKAl UtT{s), DRONCKERT 

DOOR 
D.]. OaONKF.RII 

Het familie boek is de herziene en sterk uitge
breide derde uitgave van het eerste boek uit 
1980. Het bevat een vrijwel volledige stam
boom van alle nu in leven zijnde Dronker
sen. Zij stammen af van de broers Adriaen en 
Cornelis Dircksz Dronckaert, geboren rond 
1550, beiden schout en schipper te Goid
schalxoord. Vandaar trokken nakomelingen 
naar plaatsen als Doel, Liefkenshoek, Lek
kerkerk, Lillo en Fort Bath. In 1947 woonde 
volgens de volkstelling nog circa 70 % van 
de Dronkersen in de provincies Zeeland en 
Zuid-Holland, met een grote meerderheid 
op Walcheren en Zuid-Beveland. Aandacht 
wordt besteed aan de Scheldeforten en er 
worden veel bijzonderheden over een aantal 
markante familieleden gegeven. De genealo
gie omvat 15 generaties. 
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0. Louw, Bot uit Zaandam, Schoorl/Bussum 
2006, 183 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-507-

9. 

Stamvader Frederik Frederiks Bot komt voor 
het eerst in de archieven voor wanneer hij 
te Westzaandam in 1693 in de Lutherse kerk 
trouwt met MarijtjeJans. Van hem wordt dan 
vermeld dat hij uit Bremen komt, maar bij 
dopen van sommige van zijn kinderen heet 
hij soms afkomstig te zijn uit Frederikstad. 
Alle kinderen worden luthers gedoopt, maar 
later zijn ze gereformeerd. In de 17 en 18' 

eeuw wonen alle Botten nog in Zaandam, 
pas in de zesde generatie beginnen enkelen 
Zaandam te verlaten. De genealogie is inge
deeld in gezinnen, genummerd 1 t/m 34, en 
omvat de stamvader en alle afstammelingen 
in mannelijke lijn. De gezinsnummering 
verloopt per generatie. 

R. E. van Pesch, Mattheus Jacobsz, velleploter uit 
Gulikerland, Geschiedenis van de familie Van Pesch 
vanaf 1628, Deventer 2006, 187 pp., ill. + in
dex; ISBN 90-77764-90-9. 

Mattheus Jacobsz, e1. 

velleploter uit Gulikerlán, 
... 

W .,d/,da,l>..-,oi1/.,,.;J~ l i,,. , nrll,,..,.•/ J62' ....- -

Stamvader Mattheus Jacobsz vestigde zich in 
Utrecht waar hij zich als velleploter of vel-
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lebereider in 1628 als nieuwe burger liet in
schrijven. Hij was eerder dat jaar te Utrecht 
getrouwd met Cathalina de Heger en her
trouwde na haar dood in 1648 met Marigie 
Bongaerts. Vanaf 1637 woonde Mattheus 
met zijn gezin in de Twijstraat, in een huis 
genaamd 'het Friesche Schaep'. Gedurende 
meer dan twee eeuwen waren leden van de 
familie actief binnen de Doopsgezinde Ge
meente. In het eerste deel van het boek wor
den allerlei opmerkelijke gebeurtenissen uit 
het sociale, culturele en maatschappelijke 
leven van de familie beschreven. Het tweede 
deel bevat de afstammingslijst van de fami
lie in mannelijke lijn. Het derde deel geeft 
een overzicht van de aangehuwden en hun 
afstammelingen. Het vierde deel tenslotte 
geeft een aantal grafische stamboomover
zichten. 

Kwartierstaat 
Th. en M. Spil, President van de republiek Wad-
way Cees de Boer, Cees de Boer ........... Wie kent hem 
niet, Schoorl 2006, 247 pp., ill. + index; ISBN 

90-6455-531-1. 

Cees en Jans op de 
dag van Cees zijn 1e 
Heilige Communie 

Cees de Boer leefde van 1896 tot 1977 en v.ras 

bakker in het West-Friese dorpje Wadway. In 
het eerste deel van het boek wordt een idee 
gegeven van het leven van Cees de Boer en 
zijn tijd, zijn vrienden en de omgeving waar 
hij opgroeide, werkte en leefde. Dankzij de 
'bewaarzucht' van Cees was er veel materiaal 
voorhanden. Het tweede deel bevat de kwar
tierstaat van Ans de Boer, dochter van Cees 

Gens Nostra 62 (2007) 

Aannamers foto van 
Cees de Boer 

de Boer, echtgenote van de eerste en moeder 
van de tweede auteur. Zij is directeur van het 
bakkerijmuseum te Medemblik. In de kwar
tierstaat zijn zoveel mogelijk hele gezinnen 
opgenomen. 

Biografie 

T. Landheer, Oranje of Napoleon? De wisselval
lige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 
1760/1832, Utrecht 2006, 256 pp., ill. + index; 
ISBN 90-5345-301-6, prijs€ 29,95. 

De familie Ver Huell behoorde tot de voor
aans taande familie s v an Nederland . Va n a f 

het eind van de 16< eeuw komen Ver Huells 
voor in het Gelderse graafschap Zutphen. 
Sommigen vervulden daar belangrijke be
stuurlijke functies, anderen maakten car
rière in het leger of bij de marine. Christiaan 
Antonij Ver Huell, aan wie dit boek is gewijd, 
koos voor dit laatste. In deze uitstekend ge
documenteerde levensbeschrijving wordt, 



behalve op de persoonlijke wederwaardig
heden van Christiaan, zijn voorouders, zijn 
naaste familieleden en zijn nakomelingen, 
ingegaan op de politieke situatie. Met name 
is belangrijk de keuze die men destijds moest 
maken tussen Oranje en Napoleon. Chris
tiaan maakte achteraf gezien twee maal de 
verkeerde keuze: tijdens de Bataafse opstand 
bleef hij Oranje trouw, later werd en bleef hij 
fervent aanhanger van Napoleon. Zijn laatste 
levensjaren sleet hij dan ook als ambteloos 
burger in Parijs. 

A. van der Wilt, Oscar Thissen, een veelzijdig le
ven, Bodegraven 2006, 135 pp., ill; ISBN 90-
9020745-7. 

~-*-
..::.... ~ .,-;, OSCAR THISSEN 
~ - EEN VEELZIJD IG LEVEN 

Wat bedoeld was als familieboekje, een per
soonlijke geschiedenis gezien door de ogen 
van hoofdpersoon Oscar, is uitgegroeid tot 
een tijdsdocument. Oscar Thissen werd ge
boren in 1920 in het toenmalige Nederlands 
Indië. Hij studeerde Koloniale landbouw in 
Deventer, maakte tijdens de tweede wereld

oorlog deel uit van het Britse leger, studeerde 
daarna rechten in Leiden en had een boeiende 
loopbaan. Aan de hand van verhalen van Os
car zelf, dagboekfragmenten, corresponden
tie en literatuur wordt een beeld geschetst 
van zijn leven en zijn tijd. 

ABB 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
S. van Son, Denk aan de tijden van weleer.Joodse 
kooplieden in de steden Speyer (D) en Metz (F) in de 
zestiende en zeventiende eeuw, Amsterdam 2006, 
63pp.,ill. 

S:alomon v:m Son 

'Denk aan de tydm van weleer 
JOODSE KOOP LI EDEN IN DE STEDEN 

SPF.YF!t {n) liN METZ (F) 

IN OE ZESTlENOE EN Z.EVENTIF.NDE EEUW 

Reeds twee maal eerder schreef de auteur 
boeken over zijn Joodse voorouders. Ook dit 
boek is gewijd aan de voorouders die in res
pectievelijk Speyer en Metz hebben geleefd. 
Vele familie van Joodse origine hebben moei
te ver terug te gaan in de tijd, maar de (deels 
mannelijke en deels vrouwelijke) lijn loopt 
door tot in de zestiende eeuw. Het is ook nu 
weer gelukt een leuk boek te schrijven en een 
goed beeld te scheppen van het Joodse leven 
in de eerdergenoemde plaatsen. 

Stichting Oudheidkamer Reeuwijk, Reeuwijk
se Reeks 19, 2004, 55 pp.; idem, Reeuwijkse Reeks 
20, 2005, 82 pp. 

Reeuwijkse 

Reeks 

20 

Stichting Oudheidkamer Reeuwijk: 
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Twee delen van de Reeuwijkse reeks bevat
ten weer een keur aan artikelen over de Reeu
wijkse geschiedenis. Zonder waardeoordeel 
enkele vermeldingen van artikelen: dokteren 
in Reeuwijk, zouaven uit Reeuwijk, een fami
lierelatie tussen de Reeuwijkse ondernemers 
De Wit en Vergeer, Bikkeen (alle in nummer 
19) en Joodse onderduikers, politie, mollen, 
boerengebruiken, de gereformeerde kerk en 
artikel over de kwestie Erepenning of ere
burger ( alle in nummer 20). 

CdG 

Overig 
A. Baggerman en R. Dekker, Kind van de toe
komst, De wondere wereld van Otto van Eck (1780-

1798), Amsterdam 2005, 622 pp., ill. + index; 
ISBN 90-2842083-5 (prijs€ 27,90 ). 

Otto van Eck was een jongetje van goede 
komaf dat in de jaren 1791-1797 een dagboek 
bijhield, of eigenlijk moest bijhouden. Zijn 
aantekeningen hebben een omvang van en
lcele alinea's per dag, maar tezamen vormen 

zij een van de vroegste en meest omvangrijke 
kinderdagboeken die tot op heden zijn te
ruggevonden. Het hier besproken boek be
vat niet de dagboekaantekeningen zelf, maar 
probeert de achttiende eeuw te verkennen 
door de ogen van het kind. De leefwereld van 
het kind is eerst heel klein, alleen bevolkt 
door de naaste familieleden en wat personeel, 
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maar allengs wordt die groter. We komen ook 
de opvoedingsidealen in de tijd van de Ver
lichting tegen, zoals het bijhouden van een 
dagboek op zichzelf, als een soort recapitu
latie van de voorbije dag: wat ging goed, wat 
ging minder goed, waar moet ik aan werken. 
Het contact met de natuur, een eigen moes
tuintje en eigen dieren die verzorgd moesten 
worden. De (verantwoorde) boeken die hij 
las, het onderwijs dat hij ontving. De moeder 
die een belangrijke controlerende en corrige
rende rol speelde in het hele opvoedingspro
ces. Een buitengewoon interessant boek. 

ABB 

A. Bokkinga, Pensiën. Betalingen aan kloosterlin
gen, geleerden en ambachtslieden 1592-1646, Hee
renveen 2006, 85 pp., ill. + index; ISBN-13: 
978-90-806528-5-9. 
Over de periode 1592-1646 zijn in Friesland 
zogenaamde pensiën uitbetaald aan de voor
malige kloosterlingen, die door de confiqua
ties door de provincie Friesland hun inkom
sten dreigden te verliezen. Later zijn uit deze 
kas ook predikanten en schoolmeesters be
taald. Het boek is eigenlijk een index op alle 
19 delen, waarvan de originelen in Tresoar in 
Leeuwarden zijn in te zien. 
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D. H. Keu per ( e.a.), Dinxperlo. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek 1660-1714, publicatie 

van Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2005. 
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jarig bestaan van het dorp Elim, z.pl. 1986. 
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periodieken 

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Archievenblad, jg. 110, nr. 9, nov. 2006. F. van der 
Maden: Historische beelden in nieuwe Film- en 
Foto bank Noord-Brabant; N. Bakker: De lange weg 
van het Historisch Centrum Twente; De Heerlen
se fotograaf en filmer Hub. Leufkens [1894-1962]; 
SNAAI'er in beeld: Marien Geelhoed(1959). 

Idem, nr. 10, dec. 2006. N. Stoppelenburg: Het al
bum van Anna [van den Boetzelaar (1584-1650; 
exm. Van Mervelt), tr. 1612 Godard van Reede]; 
M. Holtman: De Archiefbank van Amsterdam. 
Nieuw systeem voor raadpleging archiefstuk
ken via het web [online systeem dat de mogelijk
heid biedt om tegen betaling archiefmateriaal te 
downloaden of op verzoek te laten digitaliseren; 
sinds eind 2003 zijn alle inventarissen van het 
Gemeentearchief integraal doorzoekbaar. Het ge
inventariseerde deel van de archieven ( circa 140 
miljoen bladen met informatie) zal niet binnen 
afzienbare tijd gedigitaliseerd kunnen worden. 
Daarom laat men de gebruiker zelf de keuzes 
maken; www.gemeentearchief.amsterdam.nl/al
gemeen/organisatie/projecten]; Bedrijfskleding 
voor publieksdienst Historisch Centrum Overijs
sel; E. Ketelaar: Wat maakt een goed archivaris?;]. 
van der Linden: Alles was bijna verloren gegaan. Be
verwijks archief in 1.867 ab o ud papier vcrkod-it; 

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; 
Tentoonstelling over Stork in HCO; Aruba werkt 
hard aan eigen erfgoedcollectie; H. Strijker: Voor 
het voetlicht: Caspar van Heel, oud-archiefin
specteur [geb. Groningen 1943]. 

De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Aspe
ren'; secr.: J.H.N. van den Berg, Achterstraat 40, 
4147 AC Asperen; contr. € 8,-; www.oud-asperen. 
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nl), volgnr. 102, 27e jg., nr. 1, maart 2006. R. van 
Maanen: Het 60-jarig huwelijk van De Swart en 
Oostrom in 1890 [Cornelis Marinus de Swart en 
Sara van Oostrum]. Idem, volgnr. 103. nr. 2, juni 
2006. De krant van toen [1934]. 

Idem, volgnr. 104, 27e jg., nr. 3, okt. 2006. R. van 
Maanen: Cornelis van Welie, een kleine tuinder in 
1938 [geb. Asperen 1878, tr. Cornelia Hobo]. Idem. 
volgnr. 105, nr. 4, dec. 2006. R. van Maanen: Het 
Streekarchivariaat West-Betuwe gaat digitaal; De 
krant van toen [1935]. 

Baerne, 3oe jg., nr. 2, juni 2006. Verv. Blik op de 
Brinkstraat (5) [o.a. slagerij Van Moorselaar, 
kapper Bremmer, fa. Ouderdorp]; Honderd 
jaar beeldende kunst in Baarn (deel 2); In Memo
riam Gerard de Vries [Gerardus Albertus de Vries, 
Haarlem 1919-Baarn 2005]. 

Idem, nr. 3, sept. 2006. Ans vanEgdom in gesprek 
met Cees van de Steeg; Het huis Hoogerwerf en 
de bewoners; Blik op de Brinkstraat ( 6) [ families 
Krant, Van Doorm, Van Sitter]; Honderd jaar 
beeldende kunst in Baarn (3) [Bauknecht]. 

De Biltse Grift. 15e jg., nr. 3, sept. 2006. K. Floor: De 
Bilt op topografische kaarten van rond 1905;]. van 
der Zee: 1.00 jaar Stichtse Cricl~et en Hockey Club 

(SCHC) 1906-2006; De Leyen, deel 3. 
Idem. nr. 4, dec. 2006. A. Doedens: Willem de 

Zwijger en De Bilt: hoge bemoeienis met Biltse 
zaken; De Leyen, deel 4 [plannen met de wijk in 
de jaren 70]; Huisnamen 15. Een wereld vol ver
rassingen [pand Hasebroeklaan 43; bewonersge
schiedenis sedert 1920; familie Nelissen; en ande
re panden en eigenaars/bewoners, o.a. Bienfait, 
Soels, Uleman, Hofstede]. 



Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting 
(secr.: Mme G.M. de Pui, Clarenburg 18, 3834 BE 
Leusden; contr. min.€ 15,- p.j.), 31e jg., dec. 2006. 
Bij het monument van De Coligny [met o.a. het 
staatsbezoek van koningin Wilhelmina (1912)]. 

Burgerzaken & Recht, 13e jg., nr. 9, sept. 2006. 
Idem, nr. 10, okt. 2006. Uit het Adviesbureau: 
Rypstra wordt Rijpstra; Trouwen op Aruba en 
de Nederlandse Antillen. Idem, nr. 11, nov. 2006. 
Chaos in Amsterdam? [administratieve werkelijk
heid in overeenstemming brengen met realiteit, 
m.n. adresgegevens]; Jurisprudentie: Nederlan
derschap en onjuiste persoonsgegevens (vervolg). 
Idem, nr.12, dec. 2006. Uit het Adviesbureau: Stie
keme adoptie. 

Computergeneaal, 4e jg., nr. 6, dec. 2006 [laatste 
aflevering]. T. Hokken: Waarom raakte ik verslin
gerd aan de genealogie. Interview van JW. Koten; 
Wilt u uw stamboom publiceren op het internet? 
- Genealogie Online;]. Diebrink: Haza-21 en inter
net; H.M. Lups: HCC-Genealogie Gebruikersgroep 
20 jaar; M. Holtman: De Archiefbank van Amster
dam; H.M. Lups: GensPro [software om familie
overzicht te tekenen]; Browser; ]W. Koten: Voor 
dummies. Waarop moet ik letten wanneer ik een 
genealogisch programma wil kopen. 

Cronicke van den lande vanPhilippuslandt, 6e jg., 
nr. 2, sept. 2006.A.L. Kort: Een veldwachter op Sint 
Philipsland [inleiding openbare orde, taken enz.; 
Gerardus Boogard (aangesteld 1845), ontslag in 
1882]; J. Kempeneers: Een belangrijke ontmoeting: 
Graaf Guillaume de Louvencourt-Poniatowski 
in Anna Jacobapolder. 

Idem, nr. 3, dec. 2006.J. Kempeneers: Twee vrien
den. Van een razzia aan de Goog en een fietsen
maker te Sint-Annaland [Reijer Vlaming (18) en 
Leendert van Daalen (32) werden vrienden tij
dens hun onvrijwillige reis naar en te werkstel
ling in Oostenrijk]; Ambachtslieden en nering
doenden. Voorstraat 34 [De Groene, Mol, Hage, 
Van Dijke, Lindhout, Verwijs x Ensmenger, Va
ders x Van Prooijen]. 

Devotionalia, nr. 150, 25e jg., dec. 2006. Uitge
vers van bidprentjes (22): Florimond van Loo 
[1823 Gent 1901]; Meer gegevens beschikbaar over 
Hemelsoet en andere 19de-eeuwse Vlaamse bid
prentjesproducenten; Franse uitgevers van bid
en devotieprenten. 
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Eigen Perk, 26e jg., nr. 4, dec. 2006. T.g.v. 25 jaar 
Eigen Perk werd een keuze van 25 artikelen ge
maakt uit oude nummers, waarmee deze extra 
dikke, aantrekkelijk geïllustreerde, aflevering 
werd gevuld; Vermelding van alle artikelen in 
chronologische volgorde 1981-2006. 

Genealogysk Tierboek 2006. N.L. van der Woude: 
Luyden van eren. Voorouders en nageslacht van 
Saco van Teyens (1601-1650) [16e-19e eeuw; van 
oorsprong een Friese eigenerfde boerenfamilie; 
door huwelijken en zakelijke ondernemingen 
langzamerhand behorend tot de regentenfami
lies]; H. Foekema: De froulju fan Foocklama [pa
renteel (7 gen.) van Melle Hiddama, huisman te 
Garyp 1511; voornamelijk patroniemen; Hellin
ga; Foocklama sate; Emckema-sate]; K.P. de Boer: 
Eit Jacobs Fennema; in waldman, dy 't klaaiboer 
waard [1756-1822, tr. Gaast 1780 (als Eit Jacobs 
Postma) Pierkje Jakobs van der Zee; stamreeks 
> Jacob Eits tr. Gerkesklooster 1708 Hylkje Theu
nis]; H. Zeinstra: Kertiersteat fan Titus Brandsma 
II (Terwisscha van Schel tin ga) [kwartier 5: Apollo
nia Theodora Terwisscha van Scheltinga (1812-
1877); Scheltinga, De Vries (te Aldeholtpa), Koel
man/Kuhlman/Coulman, Smits (te Waldstein); 
voorts o.a. Broekers, Spanga,Jorna, Liauckama]; 
Fryske Rie foar Heraldyk. R.J. Broers ma: Een aantal 
wapens uit Oosterlittens e.a. [o.a. Coopmans, à 
Brakel, Inthiema, Fopma, Sprong, Reddingi
us, Stellingwerf[, Rheestra, Wiarda, Engelsma, 
Fink]; Famyljewapens: Euler, Kommers, Osinga, 
Rintjema, Scheringa - De Vries, Schrale, Spriens
ma, Vleeshouwer(2x). 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: 
mw. E. Lassing-van Gameren, 
Washingtonstraat 26, 3255 VJ 
Oude Tonge; elassing@planet. 
nl; http://www.genealogie
flakkee.nl), nieuwsbrief, 12e jg., 
nr. 1, febr. 2007. Een Ouddor
per trekt ten strijde (2) [George 

Spee, 1812-1881]; Inwoners van Goeree-Overflak
l<ee ontleend aan de sententieboeken van het Hof 

van Holland [1549]. 

Gens Germana (WGOD), jg. 32, nr. 4, dec. 2006. 
Themanummer: Foto's met een verhaal. Hierin 
onder meer: T. Schönwetter: Een kijkje in het 
verleden [ o.a. Duitse fotografen]; Interessante 
fotocollecties [op internet]; L.F. van Loo: De foto
grafenfamilie Niestadt [met stamboom, 19e-20e 
eeuw]; Vraag Hagemeijer [te Paderborn, 18e 
eeuw]. 
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's-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 12, nr. 
4, nov. 2006. W. van Velsen-Griffioen: Geertruij de 
Jong [geb. 1798 ( exm. Bestebroer); Ommerschans 
1826]; Idem: 1806: Twee honderd jaar geleden; Oud 
nieuws; De vroedvrouwen (3) [Noorlander, Sie
vert, Gezelle; 18e-begin 19e eeuw]. 

Die Haghe, jaarboek 2006. H.H. Metzelaar: Twee 
onbekende portretten van een 18de-eeuws Haags 
echtpaar [Care! van Boetzelaer (1727-1803) en 
Josina A.P. van Aerssen (1733-1797), tr. 1768]; 
Th. vonder Dunk: Oranjepaleizen rond Den Haag 
als toeristische trekpleisters. Deel 1: Leonhard 
Christoph Sturm en andere vreemdelingen in 
Honselaarsdijk [Sturm (1669-1719), architecruur
theoreticus]; L.Ph. Sloos: Hendrik Hondius (1573-
1650) en prins Maurits. De totstandkoming van 
de eerste beschrijving der Nederlandse artillerie 
(Den Haag, 1624); A. Landheer-Roelants: Gelijk
heid, Vrijheid, Broederschap. De Sociëteit De Be
sognekamer, opgericht in 1795; K. van der Leer/C. 
van der Velde: De geschiedenis van De Hoogwerf 
[voormalige boerenhofstede; eigenaren: Van 

~ 
Bolgersteyn, Van Montfoort, Van Wesel, Van 
der Mast (1618), Breeman (1626), d'Overschie, 
Van Herzeele (1820); pachters o.a. Lubbe (1589), 
Key, Van Veen, Langevelt, Snaes, Van Leeuwen 
(1754), Lubbe (1754), Kersbergen (1818), Van der 
Velde]; A.W. Beelaerts van Blok/and: Jhr. mr. Frans 
Beelaerts van Blokland (1872-1956). Markante 
Hagenaar, minister en vice-president van de 
Raad van State [met o.a. zijn taak als koninklijke 
'headhunter' op zoek te gaan naar een geschikte 
huwelijkspartner voor prinses Juliana]; In Me
moria: Theo Scholten (1927-2005, o.a. cultureel 
ondernemer), Jan Lavies (1902-2005, affiche ont
werper), Max Velthuijs (1923-2005, prentenboe
kenmaker), Walter Nobbe (1941-2005, schilder), 
Hans van den Broek (1941-2005, o.a. vastgoed-ei
genaar Scheveningen); Nieuwe Haagse archieven 
in 2005. 

Historische Kring Loosdrecht, nr. 154, 33e jg., 
winter 2006. Johannes Jochem van Dijk [uit Gro
ningen; interview; jachthaven; verhuur van bo
tenloods aan cabaretiers; jazz festivals J;J. Schipper: 
Predikant en president (1). Kerk en overheid in de 
Franse tijd (1795-1804) [o.a. verkiezing van kerk
meesters]; L. van Narden-Oost: Aart van Norden 
huisschilder (1890-1967); Vertrouwde zeilschepen 
15. De regenboog deel 3. 

Holland, 38e jg. (2006), nr. 4. M. Damen: Geven 
door te schenken. De functie van wijngeschenken 
in Leiden (14de-16de eeuw); R. van Vliet: Leidse Iet-

Gens Nostra 62 (2007) 

sen. Orangistische en patriotse propagandastrijd 
in Leiden (1784-1786) [pamfletten met het woord 
'iets' in de titel]; Buitendijks met Hans Blom [in
terview; geb.1943, scheidend directeur NIOD]; De 
Archievenman [het Westfries Archief in Hoorn]; 
Tijdingen. Berichten uit het verleden [egodo
cumenten; in de praktijk van het historisch on
derzoek zijn uitgangspunten aan verandering 
onderhevig; brieven en autobiografische teksten 
worden nu gezien als waardevol materiaal voor 
onderzoek naar opinie, mentaliteit, auteur en 
dagelijks leven]; Museum Hilversum; Voormalig 
Sanatorium Zonnestraal Hilversum. 

De Indische Navorscher, jg.19 ( 2006), nr. 4. G.J. van 
der Meer Mohr: Genealogie van de Haags, Zeeuws, 
Indische familie Van der Meer Mohr [oudst be
kende: Johannes Moor/Mohr uit Frankenland, tr. 
Den Haag 1750 Catharina Top (1723-1816); geac
tualiseerde genealogie]; L.M. van der Hoeven: Al
manak voor De Kaap de Goede Hoop 1804; A.W. 
Ruys: Het adres aan de Prins van Wales [Burgerij 
van Batavia 1816; naamlijst der ondertekenaars 
(alfabetisch)]; Grafschriften in de Oost (VII). De 
katholieke begraafplaats te Denpasar. De protes
tantse begraafplaats te Den pasar; R. G. de Neve: Ma
trilineaire afstammingsreeks van Janneke H.M. 
de Jong (geb. 1928) en Diderika Rutgera de Jong 
(1934-1999) [Maasland, Stuffken, Van der Plas, 
Caspersz, Bach, Beer]. 

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 
(Postbus 11755, 2502 AT Den Haag; www.cbg.nl), 
deel 60 ( 2006). Thema 'Ziekte en gezondheid'. M.J. 
van Lieburg: Genealogie en geneeskunde in Neder
land. Een historische verkenning en praktische 
handreiking; W:R.C. Alkemade: Gemeentearchief, 
gezondheidszorg en genealogie. Persoonsgege
vens met betrekking tot ziekte en gezondheid in 
de archieven van kleinere gemeentes uit de negen-
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tiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Bij
lage 1: Lijst van choleraslachtoffers te Woubrugge 
in 1849. Bijlage 2: Lijst van choleraslachtoffers 
te Harmelen, 1859. Bijlage 3: Proces-verbaal van 
een dodelijk ongeval met akte van lijkschouwing 
te Woubrugge, 1824 [Jacobus van Dam, metse
laar]; M.C. Engels: Heren en crepelen. Strijd om de 
ziekenzorg in het middeleeuwse Den Haag [ont
staansgeschiedenis van het Pest- en Dolhuis en 
Sint Nicolaas Gasthuis]; W. Frijhoff: Nederlandse 
promoties in de geneeskunde aan Franse univer
siteiten (zestiende - achttiende eeuw) ['inventari
satie van diegenen, die aan één van de Franse uni
versiteiten een graad in de geneeskunde hebben 
behaald']; J. de Niet: Halfeerwaarde beunhazen 
of ervaren lekenkrachten? Ziekentroosters in de 
zeventiende en achttiende eeuw; H. Snel: Joodse 
vroedvrouwen in Amsterdam (1668-1851) [stede
lijk reglement, vroedvrouwen en hun leerlingen; 
de rol van deJ oodse Gemeente, verhoudingen met 
niet-joodse collega's; Genealogische fragmenten 
van joodse vroedvrouwen dynastieën (o.a. Zoes
man, Kalkar, Drukker, Andries, Hamburger, 
Vorst]; D. Helmers: Opsluiting op verzoek rond 
1800. De postnatale depressie van Maria Jacoba 
Ramler [ tr. 1802 Johannes Christoffel Wilfinger; 
wierp in 1805 haar tweeling uit het zolderraam; 
Schouwregister en schouwartsen; Opsluiting op 
verzoek; Het Amsterdamse Verbeterhuis]; A.C.M. 
Kappelhof: Onbevoegde genezers in het begin van 
de negentiende eeuw [met twee voorbeelden: Jo
hannes Josephus Rekman, rondreizend medicus 
(geb. Dorsten 1780, zoon van Bernard Reeckman 
en Angela Ellinghuis; tr. Haarlem 1812 Agnes G. 
Schepels), en Johanna Rommers, onbevoegd 
verloskundige (geb. Roosendaal 1795 als Adriana, 
tr. Adriaan Luijkx)]; R. G. de Neve: Beoefenaren van 
de geneeskunst. De medische familie Nuijens 
[o.a. gezondheidszorg in de 19e eeuw, opleiding 
chirurgijns, maatschappelijke status van de ge
neeskunstbeoefenaren; Genealogie Nuijens, afk. 
van Hoogstraten, te Amsterdam, Grootebroek, 
Westwoud, Hillegom enz.; 18e eeuw - heden]; 
Jaarverslag 2005; Wapenregister. 

De Klapperman. Bijdragen tot de geschiedenis 
van Woudenberg, dec.1987. W. vanHalen/G.D. Mar
ringa: Uit de geschiedenis van de Roomboterfa
briek 'De Vooruitgang' te Woudenberg 1897-1986, 
deel 1 (1897-1940) [oprichter Joh. Bern. de Beau
fort, burgemeester van Woudenberg; directeur 
Jan Douma (geb. Opsterland 1874) tr. 1902 Ge
rardaJ. Dorrestein; o.a. lijst aandeelhouders]. 

Idem, dec. 1988. Verv. Roomboterfabriek, deel 
2 (1940-1962) [o.a. trouwe personeelsleden 1951: 

290 

Evert van de Lagemaat (80 jaar) en Erris de Kruif 
(61 jaar)]. 

Idem, dec. 1989. Idem, deel 3 (1962-1986) [o.a. 
jubilarissen in 1967: Th. v.d. Pol, N. Lagerwey en 
B. van den Ham; H.J. Reusink in 1968 37 jaar di
recteur; Vertrokken personeel met lange staat van 
dienst vóór 1968; Personeel in dienst op 31 decem
ber 1968 en Melkrijders op 31 december 1968; M.J. 
Visscher directeur 1970-1983, W. Nagel directeur 
1984-86]. 

Idem, nov. 1993. Woudenberg, beschreven door 
A.J. van der Aa, bewerkt door H. Schouten; A.F.M. 
Reichgelt: De inventarisatie van de archieven van 
de gerechten Woudenberg en Geerestein in 1891; 
H.M. van Woudenberg: Paepsche stoutigheden 
op Voskuyl en Geerestein [o.a. pastoor Petrus 
Scheen; 17e eeuw]. 

Idem, nov. 1994. W.H.M. Nieuwenhuis: Het goed 
Egdom [ligging, splitsing in 1412, periodes van 
Oudmunster tot 1433 en 1433-1653; verkoop in 
1653 aan Gerrit Hermans te Woudenberg (zijn 
zoon Jan gaat op Groot Egdom wonen) en Cornelis 
Adriaensz onder Leusden; families Van Egdom 
17e-20e eeuw; Van Schaik, Van Apeldoorn]. 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort, jg. 8, 
nr. 4, dec. 2006. Landsigt aan de Zeldertseweg. 
De oudste boerderij van Amersfoort [1847-2001 ei
genaars/bewoners familie Botterblom]; Adolphe 
Pieter Herman Jacob van Weezel Errens (1866-
1939) [schilder, etser]; Het ontstaan van de Amers
foortsche Broodfabriek W.H. Meursing. Memori
ael 1885 [Wicher Hooite Meursing (1823-1902)]; 
Historie Kamp Amersfoort: correcties nodig! 
[www.kampamersfoort.nl; vernieuwde website]. 

Leids Taarboekje, deel 98 (2006). In memoriam 
Jacob Blommers [Roermond 1946 - Zoeterwou
de 2005]; R. van Straten: Rembrandts Leidse Tijd, 
1606-1632; F.R. van Veen: Oude Leidse geologen 
en de ouderdom van de aarde [Nicolaus Steno 
(1638-1686; de Deen Niels Stensen), Johannes Ie 

t 
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Francq van Berkhey (1729-1812), Willem Bilder
dijk (1756-1831), Winand Staring (1808-1877)]; D.J. 
Faber: Zorgen voor de ziel. Het Leidse memorie
wezen van de late middeleeuwen; J. Bouterse: Ber
nard Hemsing. Een Leidse jiuytenmaker [van hem 
zijn twee rekeningen bewaard gebleven, 1731 voor 
Willem Kras en 1733 voor Constantijn Cras, diens 
broer]; Geschiedenis, beschrijving en vormbete
kenis van het voormalig Farmaceutisch Labora
torium te Leiden; H. Amptmeijer(D.J. Noordam: Een 
geadelde textielbaron in Leiden. Cornelis Johan
nes Leembruggen (1838-1905) II [Italiaanse adel 
1887]; Railvervoer in het Leidse. De Blauwe Tram 
in de verhalen van F.B. Hotz; Geneesheer-direc
teur van een gesticht in bezettingstijd. Endegeest 
als case-study [Fredrik J. Stuurman (1883-1955) 
en Herbert W. Borgerhoff Mulder (1878-1947)]; 
Agrarische en landschappelijke ontwikkelingen 
in Wassenaar en Voorschoten. 

Lek en Huibert Kroniek, Se jg., nr. 5, nov. 2006. 
Verv. Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoor
log (periode jan.-5 mei 1945) en (periode na 5 mei 
1945); Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; 
Lakerveld. De boerenboomgaard (2). 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 34, nr. 
4, dec. 2006. Themanummer Bier. H.J. van Laer: 
Bierbrouwen; huisvlijt, ambacht, industrie [be
reidingswijzen; inventarisatie van Limburgse 
brouwerijen in 1939]; P. van Hoof: Parenteel van 
Theodoor Huyben, stamvader van het Hornse 
brouwersgeslacht Huyben [ged. Neer 1766, over!. 
Horn 1830, tr. Neer 1790 Sophia Geenen (exm. 
aan den Boom); Huyben, Geenen, Tosquine(t), 
Peters, Verheggen, Custers, Van Kessel]; R. Geven: 
Kapitaal, technologie en ondernemerschap: de 
Homer brouwerij 'De Kroon' in worsteling met 
de modernisering van een ambacht, 1889-1968. 

De Maasgouw (www.lgog.nl), jg. 125 (2006), nr. 
3. A.M. Broekmeulen: Schipmolens op de Maas in 
Limburg; M. Flokstra: De schepenbankzegels van 
Lottum uit 1633 en 1651; P.G.H. Vullings: Toverij in 
het Land van Kessel [korte inventarisatie van be
kende heksenprocessen aldaar; het heksenproces 
in 1640 tegen Ummel Nijssen, vrouw van Heijn 
Gijsen]; L. Wolters: Het veertiende-eeuwse mikwe 
in Venlo [joodse rituele badplaats; Joden in de 
Middeleeuwen; in Venlo]. 

Met Gansen Trou (ünsenoort), 56e jg., nr.10, okt. 
2006. A. van der Lee: In kannen en kruiken: bouw
offers en heksenbestrijding (1); P.C. de]ongh: Wo
ningbouwvereniging Drunens Welzijn 1918-1938 

Gens Nostra 62 (2007) 

[voorzitter Antoon van de Wiel, secretaris M.J. 
Veltman; namen van de eerste huurders]; B. Meijs: 
Veroordelingen rond 1900 uit onze regio [o.a. De 
Vaan, Van de Wiel, Van Eggelen, Vennings, Wie
gersma, Van der Geld, Kuijs ]. 

Idem, nr. 11, nov. 2006. Verv. Bouwoffers (2); Els
hout in oude krantenberichten. Plekbord, 27e jg., 
nov.2006. 

Idem, nr. 12, dec. 2006. C.H. van Spijk: Het be
drijf van Max Lips in Drunen [gestart in 1927; 
naar een verslag van Carla Hellings]. 

Molens, nr. 82, mei 2006. Wat hield de molenaars 
bezig in 1902? (9) [uit oude jaargangen van het 
blad De Molenaar]. 

Idem, nr. 83, sept. 2006. E. van Gerven: 25 jaar 
de 'Keijzers van Het Noorden' [Willem en André 
Keijzer, zoons van Jaap (over!. 1980); te Ooste
rend/Texel]; K. Faber: Wat hield de molenaars be
zig in 1903? 

Idem, nr. 84, nov. 2006. St. Antoniusmolen te 
Eerde; De Kilsdonkse Molen te Beugt; De eerste 
poldermolen stond bij Gent (1316) [Simon Wille
baert kocht van zijn broer Jan in 1316 gronden te 
Ekkergem, waar o.a. een hoos- of venne-molen op 
stond]; De Batuwse molen [bij Schoonhoven, ge
noemd in 1550, afgebroken in 1905 ]; De Eendracht 
te Sebaldeburen; Wat hield de molenaars bezig in 
1903? 

Nationaal Archief Magazine, 2006/4. Fotoalbum 
van de Gouden Eeuw [aquarellen van exotische 
gebieden van Johannes Vingboons (1616/17-1670, 
cartograaf)]; De buskruitramp in twee schatkisten 
[de explosie in Leiden in 1807 werd tot in Fries
land gehoord; als schuldige werd gezien schip
per Adam van Schie, maar die zat thuis in Delft; 
Doofpotaffaire in de 'secrete' stukken van het Hof 
van Holland]; Michiel de Ruyter: het levensver
haal van de zeeheld; Gogel, ondergewaardeerd 
fiscaal expert; Jan Terlouw: geen tijd voor het 
verleden. 
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De Nederlandsche Leeuw, jg. cxx1n, no. 6, dec. 
2006. J.K.T. Postma: Isaac Jan Alexander Gogel 
(1765-1821): de spin in het web- gedreven en veel
zijdig politicus. unitarisch ideoloog en fiscaal-fi
nancieel expert [geb. Vught (exm. Krul); met 3 
gen. kwst.; tr. Hillegom 1800 Catherine van Has
selt (geb. Amsterdam 1782)]; C.P. Briët: Dominicus 
Elisa van Berckel (1757-1809) en zijn gezin [ged. 
Rotterdam (exm. Roosmale), tr. (1) ald. 1780 Ma
ria Anthonia van Mansvelt. tr. (2) Windesheim 
1792 Wilhelmina Maria Kuysten van Hoesen; 
levensloop (klein)kinderen]; P.J. Verkruijsse: Boek
wetenschap en archiefonderzoek [o.a. het Vander 
Plasse-project; Cornelis Lodewijksz vander Plas
se (geb. Amsterdam 1585) was uitgever en boek
verkoper; het drukken moest hij uitbesteden]; 
Uit de collecties van de Hoge Raad van Adel. E.]. 
Wolleswinkel: De dagboeken van de genealoog Pie
ter van Brederode van Wieringen (1631-1697); B. 

Grothues: Chronogram Willem van der Marck, de 
heer van Lumey; Verbeterd schema Van Bronk
horst. 

Numaga. jaarboek jg. LIII (2006). P. Begheyn!]. 
van Vugt (red.): Nijmeegse biografieën. deel 2 [be
schrijving van 144 personen. die door geboorte 
oflevensloop een bijzondere band met Nijmegen 
hebben gehad; met een alfabetisch en een chro
nologisch register op de delen 1 en 2]; P. Roelofs: 
Bij de 35osre geboortedag van Jan van Call [te
kenaar, prentmaker, geb. Nijmegen 1656 (exm. 
Diber), over!. 1705/06; met negen afbeeldingen 
van zijn werk, met beschrijving]; In Memoriam 
Riet Peters-Moormann (1921-2006); Kroniek van 
Nijmegen over 2005. 

Nijmeegs Katern. jg. 20. nr. 5, dec. 2006. ].L.M. 
Brauer: Sociëteit de Heesch Club, 1890-1925 [dorps
dokter J anJ. de Blécourt ( 1860-1925 ), schoolhoofd 
Andreas van Loon (1861-1942). hotelhouder Jaco
bus H. Giesing (1841-1901) en vrouw Petronella 
Ensink (1844-1901)]; Hans Triebels 1912-2006. 

Ons Voorgeslacht. no. 584, 61e jg .• nov. 2006. A. 
Beukelman/K.]. Slijkerman: De geslachten Pons op 
de Zuidhollandse eilanden in de 16e en 17e eeuw; 
T. Hokken: Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld 
in de gemeente Poortugaal in 1683. 

Idem. no. 585. dec. 2006. Jubileum uitgave 
1946-2006. T. van der Vorm: De bloedverwanten 
van meester Bartholomeus Volprechtsz. (t 1506), 
stichter van een eeuwige vicarie in Katwijk aan de 
Rijn [inleiding aanpak onderzoek naar vicarieën; 
een parenteel kon worden samengesteld van voor 
1500 tot ca.1700, uitgaande van drie broers (vlees-
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houwers te Leiden) en een zuster van de stichter. 
onderbouwd door citaten uit veel bronnen; Van 
Dam, Roos van Dam, Van Woerden, Van Leeuwen 
(w.o. Wol phert Adriaensz, scheepmaker te Zoeter
meer en Wilsveen, loods op de vloot van de Wa
tergeuzen 1574), Van Tol, Grebber, Brouckwech, 
Vergilst. Van Rijn, Westdijck. Bleijswijck. Van 
der Ende, Van Delvendiep. Langeveld. Van Aec
keren, Van Griecken, Kool, Van Abcoude. Borel]; 
]. C. Kort: Repertorium op de lenen, gehouden van 
Willem van Duvenvoorde of van de hofstede 
Oosterhout, 1325-1645 (1654); Idem: Lenen van de 
hofstede Polanen in Zuid-Holland 1330-1505; B. 

de Keijzer: Erasmus van Rotterdam (2). Het pad van 
de twijfel is een onbegaanbare weg; Aanv./Corr. 
o.a. Outraet, Soetman, Ruijsveld. Strevelshoeck, 
Moerkerken, Munter, Van Asperen. kwst. Van 
Oosterhoud [Mookhoek]. 

Oud Alkmaar, 3oe jg. (2006). nr. 2. H. de Raad!]. 
Voorn: 150 jaar scheepswerf Nicolaas Witsen [voor
geschiedenis scheepsbouw in Alkmaar; bloei on
der eigenaar Willem Frederik Stoel sr. ( 1831-1903 )]; 
M. ten Berge/H. de Visser: Een klein monument voor 
Piet Verhoeven [interview]; In Memoriam Johan
nes Daniël (Joop) Kila [geb. Sliedrecht 1932]. 

Oud Bathmen, 26e jg., nr. 3, sept. 2006. Keuring 
van landbouwgewassen [uit het dagboek van Jo
han Muilerman (1936)]; Schoolfoto's; Herinne
ringen van Bertus Bolderink [geb. 1928]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. Midwinterwandeling 
2006. Door het Bathmense Broek en langs 't Sna
tergat en de Pothaar. 

Oud Meppel. jg. 28, nr. 3, sept. 2006. S. Kingma: 
Markante beurtvaarders aan het Oosteinde. 
Schaap voer van Meppel naar Leeuwarden; Mep
peler melkboeren. Klaas Spijkerman op de praat
stoel [geb. 1940]; Verv. De Grote of Maria Kerk in 
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Meppel (2) [o.a. oorkonden van 1421 en 1459; op
gravingen, bouwfasen]; Fotorubriek. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. S. Kingma: Grepen uit de 
geschiedenis van de Meppeler familie Danser (in 
drie afleveringen) [schippersfamilie; oudst beken
de: Harmen Freriks tr. Meppel 1734 Femmighje 
Egberts]; Nog eens 'Theofilus'; Archeologie Mep
pel [o.a. ca. 70 pijpmerken afgebeeld]; Nog meer 
melkhandelaren in Meppel [Koert Lange, tussen 
1942-47]; Archiefstukken van Piet de Groot [ar
chitect, gemeenteraadslid PvdA jaren 70]; Op naar 
100 jaar toneel van TAVENU; Odd Fellows in Mep
pel; Het Tweeloorapport van 1954 [pleidooi voor 
behoud van het gehucht; met namen van bewo
ners, plattegrond, foto's van elk pand]; Fotoru
briek. 

Oud Nijkerk, jg. 25, nr. 3, sept. 2006. De mare
chausseebrigade Nijkerk 1921-1943 [commandant 
Willem van der Krol]; Geschiedenis in steen ge
beiteld (34) [Herma G. Stolp 1964 eerste steenleg
ging (exm. Buitink)]; Geschiedenis op hout ge
schreven [Jan Brom x Jacobje Ruitenbeek lieten 
in 1885 een woonhuis bouwen door timmerman
aannemer G.J. Hartemink]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. Het Van Reenenpark; 
Knopen tellen [knopenfabriek Nijkerk; 1976 fusie 
met de firma van Willem te Gussinklo uit Aal
ten]; G.H. Kuijt: De naam Kuit/Kuijt/Kuyt [Petrus 
Eijbertsen (geb. Zwartebroek 1783) nam in 1826 de 
naam Kuit aan; zijn vader Eijbert Willemsen was 
kuitspinder van beroep]. 

Oud-Scherpenzeel. 18e jg., nr. 3, okt. 2006. 'Noe 
eerst effe proate!' [interview met Gert van de 
Peut (geb. 1930; exm. Methorst), tr. Aleida P. van 
Asselt]; Verv. 'Dominee' Roest (2); Gewijzigde 
openingstijden Documentatiecentrum [in het 
Koetshuis bij Huize Scherpenzeel; op afspraak 
dinsdagochtend of - middag; deWijs-Koning@ 
kpnplanet.nl; tel.: 033-277.14.09]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. W. van den Berg: Modi
form: groot worden, klein blijven [bedrijf van 
de familie Van Heugten]; 'Noe eerst effe proate' 
[met Dirkje de Wijs-Vermeulen. geb. Scherpen
zeel 1927, dochter van klompenmaker Pieter en 
Dirkje Osnabrugge]. 

Oud-Utrecht, 79e jg., nr. 2, april 2006. R. Rommes: 
350 jaar Église Wallonne in de Pieterskerk; M. van 
Lieshout: De buurt van (2) Caecilia en Louis An
driessen. Een gelukkig, muzikaal gezin in de He
renstraat [pianiste (1931) resp. componist (1939), 
kinderen van Hendrik Andriessen (o.a. organist, 
koordirigent) en Tine Anschütz]. 
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Idem, nr. 4, aug. 2006. M. van der Burg: Van 
stadsuniversiteit tot école secondaire. De Utrecht
se Academie onder Napoleon; De buurt van (4) 
Agnes Jongerius [voorzitter vakbond FNV; 
Strijkviertel]; J. van der Meulen: Vrije woningen 
voor ordentelijke protestantse ambachtslieden. 
De Stevensfundatie in Utrecht [stichter Gerardus 
Hendrikus Stevens, over!. 1857, notaris]. 

Idem, nr. 5, okt. 2006. C.A. van Kal veen: De om
zwervingen van een klooster. De historie van Ma
riënberg te IJsselstein [een cartularium (registra
tie van relevante stukken) uit de 16e eeuw maakte 
reconstructie mogelijk]; De buurt van (5) I. van 
Wolffers. 

Idem, nr. 6,dec. 2006. Themanummer: Utrechts 
protest 1968-1982 [o.a. Stop de chloortrein, en de 
Slag bij Amelisweerd]. 

Idem, Boe jg., nr. 1, febr. 2007. T. Wind: Jacob 
van Eyck: stadsbeiaardier, klokkendeskundige, 
blokfluitist en componist [over!. 1657]; K. Smit: De 
unieke aantekeningen van een advocaat-histori
cus. Na de Monumenta nu ook de Inscriptiones 
van Buchelius op internet [Aernout van Buchell 
(1565-1641)]; Interview met Willem van Dijk, oud
hoofd begraafplaatsen gemeente Utrecht; De Be
graafplaats Soestbergen als funerair erfgoed. 

PRO-GEN-eralia, jg. 12, nr. 3, sept. 2006. J. Mul
derij: Werken met foto's in PRO-GEN; W. Nelis: 
Programmeren in VTX, deel 4 [met uitneembare 
Bijlage 'Samenvatting': vermelding van de basis
elementen van de programmeertaal VTX; func
ties en opdrachten]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. Programmeren in VTX, 
deel 5; Overzicht van onderzoeksonderwerpen; 
Aanpassing uitvoer van het gezinsblad; Wat doe 
ik met een foutmelding? 
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De Proosdijkoerier, jg. 22, nr. 4, dec. 2006. Het 
schoolonderwijs in onze streken vóór en na de Re
formatie; Verzamelen als hobby [Klaas Pater: his
torische vaartuigen en landkaarten]; S. Veerhuis: 
Dorpsgenoten van vroeger; Buurtschap De Hoef. 

n Sliepsteen, nr. 88, 22e jg., winter 2006. Op de 
Boddenkamp [geschiedenis van een bedrijventer
rein]; W. Vochtelo: Honderd jaar Kunst aan 't Volk. 
Opkomst en ondergang van een 'rooie' muziek
vereniging; H. Wullink: Het verhaal achter een ex
libris [vanA.J. Blijdenstein (1902-1972)]. 

De Sneuper (Dokkum), nr. 81, 2oe jg., nr. 4, dec. 
2006. P. de Graaf. Kwartierstaat van Yke Hiemstra 
[geb. Oostdongeradeel 1902; -, Jousma, Ykema, 
Sybersma; eigenlijk stamreeks ( 6 gen.); kwn. 6 en 
7 niet uitgewerkt]; Verv. Genealogie Osinga (2); T. 
van Wijk: Klaveriana [Frans A. Klaver (1767-1840), 
o.a. wethouder, tr. (2) Hermina Demmink uit 
Hummelo]; W.B. Banga: Molens en molenaars in 
Dongeradeel (deel 1). De molen aan de Woud vaart 
[in 1850 gekocht door Anne Tjeerds Annema; 
Sikkema (1895), Sipma (1897)]; E. Smit: Lijst van 
gebouwen te Dokkum, 1881-1905 (die vanwege 
hun bestemming hinderbescherming nodig heb
ben); P. de Haan: Stoeierijen van de schoenmakers
vrouw [Hijlkje Baukes (vrouw van Keimpe Ypes) 
met Harmen Willem Jaarsma; 1769]; A.J. Dijkstra: 
Verkoping van een zathe met landerijen te Nes 
in 1897 [familie Hartmans; Bleinsma, Noorden
bos, Van Airma, Hamming]; R. Tolsma: Proble
men met schoolmeesters, 1 [Gerrit Klazes Hol
werda te Foudgum (1806, 1824)]; Een naam is een 
naam ... (deel 5) [Blaauw t/m Donga; in Bev. Reg. 
Dokkum 1870-1880]. 

Speuren en Ontdekken (Ouder-Amstel), jg. 22, nr. 
3, dec. 2006. R.P. Siekerman: De voormalige Alge
mene Burgerlijke Begraafplaats in Ouderkerk a/d 
Amstel 1829-1917-2006 [met namen van doodgra
vers en boekhouders]. 

Stad & Ambt (Stichting Historische Kring Stad en 
Ambt Almelo; secr.: H.J. KI eisen. Bornsestraat 176, 

7601 GLAlmelo; historischekringalmelo@hetnet. 
nl), 14e jg., nr. 4, okt. 2006. H. Spies: Ook Almelose 
pauper was welkom in kolonie van de Maatschap
pij van Weldadigheid (1); Verv. Tijd van leven in de 
Twentse textiel (2) [met stamreeks Kortman]. 

Idem, 15e jg., nr. 1, jan. 2007. Verv. Almelose 
pauper (2); J. van Kooij: Otto Simon - meer dan 
90 jaar een begrip in speelgoedland [Theodoor 
Antoon Simon, geb. Zwolle 1873 (roepnaam 
Otto), over!. 1935]; H.D.]. Krikke: Ds Huneveld 
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....... 
(1665-1729) was 40 jaar predikant in Almelo [Ca
simir Wilhelm Huneveld, afk. van Brake/Lippe, 
tr. Almelo 1695 Johanna Fronten]; T. van Drooge: 
Almelose Kranenburg-dynastie verleden tijd; 
Heilmann-orgel in Doopsgezinde kerk gerestau
reerd [in 1791 gebouwd door Friderich Heilmann 
uit Herbern]; Tijd van leven in de Twentse textiel 
(3). De Beerzer komaf van Gerrit Jan Kortman [de 
geschiedenis van erve Ko(r)tman]; Geschiedenis 
café De Kroon begint al in 1881 [met Hermannes 
Vloedbeld, turfschipper, die sterke drank ver
kocht]. 

De Stamboom (Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.), 
jg. 8, no. 3, sept. 2006. Wist u? [ds. Alting wei
gerde in 1743 enige tijd Helena, dochter van Jan 
Pietersz Marcelis te dopen, omdat de beoogde ge
tuige - grootmoeder Helena Vermeulen - geen 
lidmaat was]; Aanv. Mostert; Verv. Kwst. Willem 
van der Haven [o.a. Tuitel, Eikel(en)boom, Ne
derlof, Van Rees, Dekker]. 

Idem, no. 4, dec. 2006. Aanv./corr. Kwst. Van der 
Haven [o.a. Labee, Van der Sterre, Verheij]; Verv. 
Kwst. Van der Haven [gen. IX]. 

Streekarchief Eiland IJsselmonde, winter 2006. In 
Memoriam Jan Sparreboom (1931-2006); Over de 
klederdracht op het eiland IJsselmonde; Boerderij 
'De D~mstee' [in IJsselmonde; eerste s teen gelegd 

in 1870 door J. Meulendijk; bewoners sinds on
geveer 1880 leden van de familie Lems; met stam
reeks: van Willem Rochusz Lems (ged. Poortugaal 
1633), tr. ca. 1658 Lijsbeth Leenderts Veerman > 

Applonia Lems (geb. IJsselmonde 1935), tr. Aart 
Buizer (1924-1993)]. 

Nieuwsbrief 
Streekarchief 
Eiland IJsselmonde winter 2006 
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Stro! Zaand (Kaatsheuvel), jg. 11, nr. 1, febr. 1996. 
De 'staking' van burgemeester en wethouders 
[Mallens, Van Nieuwstadt, Van den Heuvel; nov. 
1944]; Militair Gezag. De ordedienst [met leden
lijst nov. 1944; wacht- en dagrapporten]; De arres
taties van NSB-ers, NAF-leden en moffenmeiden; 
winter 1944-1945. Wel bevrijd, maar toch ... ; De V-
1 [met lijst slachtoffers op z6-1-1945, w.o. Zeeuwse 
evacuees]; De materiële schade [met opgave van 
bewoners van onbewoonbare en ernstig bescha
digde woningen te Kaatsheuvel, De Moer en Loon 
op Zand; De tijd van de wederopbouw; De oor
logsslachtoffers in onze gemeente. 

Idem, nr. 2, mei 1996. Kaatsheuvelse mensen 
[ontstaan en geschiedenis van het dorp; de paro
chie Sint Jan]; Neergang van het Rijke Roomse Le
ven; Mensen op weg tussen 1975 en 1995 [modern 
pastoraat]; Een kroniek: De parochie SintJandoor 
de jaren heen [vanaf 1736]. 

Idem, nr. 3, aug. 1996. Herinneringen aan 'de 
Witte' en aan DESK [bijnaam van André van Es 
(geb. 1932), en voetbalclub DES(K)]; Veldwachter 
Gerard Flos [afk. van Amersfoort, in 1933 aange
steld; uit zijn personeelsdossier]; Mensen uit de 
parochie Berndijk [met oude foto's]. 

Idem, nr. 4, sept. 1996. Zo'n dikke honderd jaar 
geleden; Verv. Mensen uit de parochie Berndijk; 
60 jaar Parochie Sint Jozef [bouwpastoor F. de 
Klijn, 1935]; Waalwijkse expansiedrift 1946-1947 
[inwoners van het gehucht Loonsch-Hoekje, ge
meente Loon op Zand, willen bij Waalwijk horen; 
ondertekenaars van een adres]. 

Idem, nr. 5, okt. 1996. Verv. Waalwijkse expan
siedrift [het verweer van de gemeente Loon op 
Zand; 1946]; vijftig jaar geleden. 

Idem, nr. 6, dec. 1996. Advertenties uit 1946 en 
oude foto's. 

Traditie, jg. 12, nr. 3, herfst 2006. Nederland op 
vakantie; Geschiedenis van de bruidstaart; De re
latie tussen hond en mens; De zin en onzin van 
spreekwoorden; Brievenbussen. 

Idem, nr. 4, winter 2006. Glazen kerstversie
ring; Sint Piter; Grouster snoepgoed; De zin en 
onzin van spreekwoorden; De Surinaamse Koto; 
Broodje Pom; Bijgeloof. 

Tussen Vecht en Eem, 24e jg., nr. 3, sept. 2006. 
Themanummer: Singer Laren. Vijftig jaar ge
schiedenis. Vijftig jaar culturele betekenis voor de 
regio [vele illustraties in kleur]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. P. Rehwinkel/A. Medema: 
Bussum, Naarden en vier gemeentelijke herinde
lingsplannen in het Gooi 1921-1952; J. Lamers: Ko
ning Lodewijk Napoleon en Naarden; P. Gortzak: 
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De Stem des Volks Hilversum 95-jaar en nog altijd 
rood en strijdbaar. 

Tussen de Voorn en Loevestein, nr.128, jg. 42, sept. 
2006.J.Bervaes: Veren en veerhuizen in de Bomme
lerwaard. Een inventarisatie [met kaartjes]; J. ter 
Heege: Het voormalige voetveer Rossum-Heesselt 
[veerman rond 1900 was Louis van Latenstein]; 
Voorts bijdragen over veren van Nederhemert, 
Alem, Gameren-Haaften, Ammerzoden. 

Idem, nr. 129, dec. 2006. V. van Vossen-van Soest: 
De zes wezen van het Ooievaarsnest [inventaris, 
opgemaakt 3-1-1676, na het overlijden van Antho
netta Vernoij, weduwe van Severijn du Castel, 
dochter van Cornelis Vernoij te Brakel, nalatende 
zes kinderen]; R.D. Timmer: Dagboek van een Ga
merense boer (I) [Lambertus Kerkhoff, geb. Ga
meren 1868 (exm. Timmer), tr. 1899 Maaike H. 
Spiering]; De derde kelder van het Maarten van 
Rossemhuis. 

Tussen de Voorn 
en Loevestein 

Urker Volksleven, 33e jg., nr. 6, dec. 2006. Een 
verhaal uit 1901 met als titel URK (deel 4); In den 
greep van het ijs. Poolexpeditie naar Urk 20 janu
ari 1934; En wie was dit nou? [Albert Hakvoort 
(1897-1933) en vrouw Mina de Vries]. 

Velisena (Velsen), jg. 12 (2003). J. Morren: De op
komst en de teloorgang van de boerderijen in 
Velsen [in Santpoort-Noord en -Zuid, IJmuiden 
en Driehuis, in en rond Velsen, Velserbroek; waar 

stonden ze, wanneer afgebroken, bijzonderhe
den]; L.Arisz: Arisz, een naam uit Velsen met agra
rische wortels [Arie Janse uit Zuid-Schalkwijk tr. 
Schotervlieland 1776 Cornelia Cornelis Henne
man; zeven kinderen geboren te Santpoort; boe
ren en tuinders]. 

Idem, jg. 13 (2004). A.]. van Woensel: Lazarus 
Muller en de Slag bij Santpoort in 1572 [ en andere 
wapenfeiten];]. Morren: De Witsenborgh, een hof-
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stede in De Wildernis van Brederode [bezit van 
het karthuizerklooster bij Amsterdam, 1579-1618 
onder beheer van het Burgerweeshuis, in 1618 ver
kocht aan drie Haarlemse heren]. 

Veluwse Geslachten, jg. 31 (2006), nr. 5. G. van 
den Ham: Zoektocht in de buurtschap 'Esveld' 
[(bewoners)geschiedenis van de boerderijen Klein 
Esveld en Nieuwesveld te Barneveld; Van Mid
dendorp, Hardeman, Hooijer, Van Surksum, 
Broekhuizen, Kleijer]; Verv. Genealogie Over
bosch; A. Tanke-Oosterbroek: Favoriete voorouder 
[Heimen Hendriks Oosterbroek (ca. 1690-ca. 
1777), herbergier en vechtersbaas te Vaassen; Roe
lof Oosterbroek (1913-1981), politieman]; A.J. van 
de Pol: Aanzet tot een genealogie Kroesbergen 
[te Amerongen, Bennebroek, Veenendaal; 18e-
20e eeuw]; Aanv. bij VG 2006-03 artikel Gelria; 
Verv. Zegels van Veluwenaren in het Gemeentear
chief van Wageningen: deel 6: Willem Gerrit van 
Rijn en zijn vier zegelstempels [1795-1803]; Corr. 
Kwstn. [in 1988 en 2003: Van Biesen]; G.H. Kuijt: 
De naam Kuit/Kuijt/Kuyt; Klassenfoto Kootwij
kerbroek rond 1913. 

Volkscultuur Magazine, jg. 1, nr. 3, herfst 2006. 
Familiecircus Baldini; Circus in kinderboeken; 
Circussen in Utrecht in 1873. 

Idem, nr. 4, winter 2006. De Nederlandse canon 
ter discussie; Brabants dialect; De volkskunst van 
Herman Moerkerk [ 1879-1949, karikaturist,schil
der, toneelregisseur, schrijver, journalist]; Liefde 
gaat door de maag [tentoonstelling Museum 
Volkskunde, Steenstraat 1, Leiden t/m 26 augustus 
2007; www.etententoonstelling.nl]; Shan tykoren. 

Waardeel (www.dhv-drenthe.info), jg. 26, nr. 4-
2006. E. Brink/M. Gerding: Een opzienbarende ont
dekking. Drie zeventiende-eeuwse kaartbladen 
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van de Hollandse participanten; H. Nijkeuter: De 
Heidesonnetten van P.M. Hoekstra (1884-1958) 
[geb. Harkema Opeinde, tr. 1908 Baukje van Pop
ta]; H.M. Luning: Zorg voor het dagelijks brood. 
Overheidsbemoeienis in het Drenthe van de ze
ventiende en achttiende eeuw; J. Ymker: Achten
dertig nachten. Het ontstaan van een roman over 
een Drentse gifmoord; Vijftig jaar Bloemencorso 
Eelde. 

Westerwolde, jg. 27, nr. 4, dec. 2006. J. Geertsema: 
Westerwolds import. Duitse immigranten in de 
gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e 
eeuw (1). De eerste generaties van de families 
Abelen - Berndt - Bruns - Deiman; G. Luth: 
(On)gepast Gedrag [ingekorte versie van de toe
spraak, gehouden bij de presentatie van het boek 
(On)gepast Gedrag); P. Scheper: Trijntje Wijnholds
Mein. Westerwolds schrijfster [1881-1976; kwst. (5 
gen.): Mein, De Boer (te Bourtange), Zuurman, 
De Boer (te Dwingelo, Vlagtwedde)]; A. van der 
Laan: Nakomelingen van Reiner Schoenmaker 
[nageslacht van Warncke Reiners, tr. Talie NN; 
17e-18e eeuw]. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 135, dec. 2006. K.P. de Bree: 
Een perceel zaailand met zesentwintig eigenaars 
[te Serooskerke 1660; vorige eigenaar wijlen Huij
brecht Ingelsen, koper: Antonij Michielsen; breed 
opgezet onderzoek voert de verwantschapslijnen 
van de (meeste van de) 26 eigenaren terug naar 
de drie kinderen van Adriaen Andries Vromert 
(over!. 1611) en Janneken Ingels, m.n. Dingenken, 
Inge! en Andries]; Verv. Genealogie Wisse [pa
renteel met Wisse, De Jonge (te Zaamslag), Van 
den Heuvel, Van de Vrede, Leunis, Frederiksen, 
Hamelink, Smallegange, Van Petegem, De Doel
der]; Verv. Genealogie De Priester; A.S. Flikweert: 
De familie Hane/Haane op Schouwen-Duiveland 
[18e eeuw, te Ouwerkerk en Bruinisse]; A.J. Witte: 
De schoolmeesters en -meesteressen van Middel
burg 1592-1723; Aanv. Priester; Reactie Wisse; N. 
van Langevelde: Reactie Bebelaar. Genealogie [Ja
cob Beblar/Bebelar (zoon van Guiel), metselaar, 
over 1. Veere 1811" tr.Jacoba van Antvverpen~ overl. 

ald. 1839; nageslacht o.a. Babeller, Beblaar, Bebe
laar, Bebeler]. 

Zeeuwse familiepraet (Stichting Genealogisch 
Centrum Zeeland), 21e jg., nr. 2, dec. 2006. Verv. 
Wie was Sara Janse? Weeskamerboeken als bron 
bij familieonderzoek [Van den Broeke, De Kok, 
Poneth, Agaard/Hagaart, Geelhoed, Van Duijn
hove, Willemse (o.a. te Sint Laurens); de Mid
delburgse Ambachten]; Verv. Levendale pakt uit 
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[notaris te Goes; o.a. twee huwelijkscontracten in 
1599 ('s Gravenpolder; Nissepadt) en (Wemeldin
ge; Kempe); Cole in Yerseke]; Twee ontbrekende 
geboorteinschrijvingen [van dochters (geb. 1878 
resp. 1880) van Seraphinus van Nieuwenhuijse 
te Sas van Gent]. 

Zicht op Haringcarspel, nr. 30, 15e jg., nov. 2006.J. 
Beemsterboer: Transportbedrij fDe Kraker uit Stroet 
[Michiel de Kraker (geb. 1871) en zijn vrouw Eli
sabeth van der Voorde (geb. 1874) 'emigreerden' 
van Othene bij Terneuzen naar Harenkarspel; 
zoon Jan kocht in 1925 een bodedienst en trouwde 
met Cornelia Rus];J. van Beek: De naasting van het 
Patersland te Valkoog [ca. 1699; Cornelis Corne
lisz Oogmer verkocht het land aan Jan Cornelisz 
Bergen te Val koog]; Familie Jo Berkhout van de 
Oostwal Warmenhuizen [loopbaan bij Kon. Ma
rechaussee]; Indiëgangers Thijs Dekker uit Tuit
jenhorn 1949-51, Simon Groot uit Warmenhuizen 
1946, Klaas Nieuwland uit Dirkshorn 1947-58, 
Gert Entes uit Tuitjenhorn 1948-50; Jeugdherin
neringen van Klaas Vlam (deel 4); P.H.M. Keesom: 
Het wapen van de heerlijkheid Haringcarspel. 

Zijper Historie Bladen, 24e jg., nr. 4, okt. 2006. 
R. Reeder: Historie Westerduinweg 1 Petten [Geel, 
Slik (1853), Zeeman (1862), Twisk, Blom (1905), 
Bootsma (1968), Reeder (2002)]; K.C. Numan: Ger
rit Swarthof, een leven. Kastelein, slager en poli
tieman in de Zijpe, deel 1 (1747-1801) [geb. Leuven
heim bij Brummen (exm. Beker); trok via Weesp 
en Haarlem verder Noord-Holland in]; P.T. Klant: 
Het raadsel van een grafschrift (St. Maartensbrug) 
[Kater, Brak]; N. Olieman: De kerk in het midden. 
De kerk van St. Maartensbrug en het waterschap 
Zijpe en Hazepolder; 'Schagerbrug tussen 1915 
en 1933', delen 1 t/m 5. Naar aanleiding van (slot) 
[Brak, Oskam, Molenaar e.a.] . 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 16, nr. 1, jan. 2007. Ter gele
genheid van het 35-jarig bestaan van de afdeling 
Amersfoort hebben bestuur en redactie een jubi
leumnummer uitge g even , dat e r z ijn m a g . N:1.as t 

de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen 
en verslagen bevat dit nummer twee opvallende 
bijdragen. H. Faber: De voorgeschiedenis en op
richting van de NGV-afdeling Amersfoort en 
omstreken [de auteur behandelt daarin vooral de 
beginperiode van de afdeling en wat er lopende 
het jaar 1971 aan voorafging];]. Sickmann/H. Faber: 
Alle bestuursleden op een rij [hierin worden alle 
negenentwintig personen beschreven, die ooit 
als bestuurslid de afdeling hebben gediend. De 
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samenstellers hebben daarbij geen moeite ge
schuwd. Voor informatie hebben zij zich gewend 
tot nabestaanden van reeds overledenen en de nog 
levenden kregen bezoek en vertelden over hun 
ervaringen en herinneringen. Het is interessant 
te lezen hoe verschillende (oud-)bestuursleden 
soms ook verschillend op collega's van vroeger 
reageren. Bij elke beschrijving treft men ook een 
foto van de betrokkene aan, een opgave van de 
woonplaats, jaren van bestuurslidmaatschap en 
functies binnen het bestuur. Men zou elke NGV
afdeling zo'n overzicht van harte toewensen!]. 
Amstelland, nr. 65, febr. 2007. L.A. Valkenburgh: 
Verschil in trouwleeftijden; Reacties van bij
komende leden [R. La Grange (over onderzoek 
La Grange) en J.M.C. Sparnaaij (over publicatie 
Meerhof)]; Verv. Regesten van Kwijtscheldin
gen (X) [o.a. Mick, Muijlken(s), Appelman, Rus, 
Hooft, Van Abcoude]; P. Miebies: Een tragedie op 
het Legmeer [Van Spijk; 1822]. 
11 en 30 (Friesland), afl. 45, jg. 12, nr. 1, jan. 2007. 
Thema: Onroerende zaken. K. Koning-Schreur: Sie
men Evert Schreur te Scherpenzeel [1841-1905]; 
D. van der Laan: De grofsmederij van overgroot
vader [Lubbert van der Laan (1881-1952)]; T. Fah
ner: Aan de Oosterkade te Leeuwarden [Justus 
Fahner (1811-1899) te Blokzijl, en zoons];]. Smink: 
Het stukje grond van mijn woning [te Goutum; 
eigenaars 1700-1954]; N. Groeneveld-Buis: In de 
mist doemt een hektjalk op [Hendrik Volkens 
Buis, beurtschipper Leeuwarden - Amsterdam 
(benoemd 1848)]; A. Veldhuis: Wat doen we met 
moeder [o.a. huis te Koudum, gekocht 1833 door 
Douwe Theunis Dijkstra]; T. Slof: Een onbereik
bare straat in Leeuwarden; K.H. Beintema-Meij'er: 
De ware Jacob [Dijkstra te Lioessens en Paesens]; 
I. ten Have: 't Huuske van oerpake Wytze Zijlstra 
[tr. Franeker 1889 Hieke Vrieswijk]; A. Veldhuis: 
De laatste woning [van Harmen Smale, begr. Gro
ningen 1630]; G.Boeijïnga: Het posthuis te Heeren
veen [familie Borna:us, 17e-18e eeuw]. 
Genealogica (Flevoland), 23e jg., nr. 1, jan. 2007. F. 
van der Zwan: Afstammingsreeks Johannes Brenz 
- Erik van der Zwan [via Jol, Keus, Den Duik, 
B:iumann (te Sche v e ningen ), Schmidlin, Hafe n

reffer > Johannes Brenz (1499-1570)]. 
Huppe!DePup (Groningen),jg.14, nr.1,jan. 2007. 
W.G. Doornbos: Naamslijsten. XIII. Betaling trakte
ment roderoe te Lutjegast, ongedateerd; J. Wind: 
Scheepsramp in 1858: slechts stuurman redt vege 
lijf ... [bij Malaga; verslag van Hendrik E. Hesse 
(25), stuurman; kapitein Harmanus Eerkes Freij 
(35; tr. 1857 Aria Legger), Eggo Smit (21), Koert 
Jans Legger (16) en Jacob Meijer (14) kwamen om]; 
A. Veldhuis: Hobby uit hobby. Petronella J.E. Ele-
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ma en ... [interview]; H. Werk: What's in a name 
[Johannes Spijs (ook: Spies, 1793 Groningen 1874, 
en zijn gezin); Abel Alberts Kolle (Hoogkerk 1793 
- Groningen 1867, en zijn gezin; ook: Kollee, Col
lij)]; P.J. C. Elema: Het ongewone leven van Driewes 
Hindricks Drewes (de Jonge) [1800-1868 (exm. 
Rasker); met stamreeks (7 gen.) te Groningen]; 
H.C. Geukes Foppen: Klugkist [afk. van Höxter an 
der Weser; 17e eeuw]; Allem@@l digit @@l (20). 
Kwartier van Nijmegen, jg. 16, nr. 1, febr. 2007. E. 

Kam: Loterij van Nijmegen, een verkenning (2); 
H. Fransen: Borgbrief en burgerrecht [Zeitzen, 
1800]; Idem: Kwartierstaat Johannes Peter Cre
mers [1923-2000, tr. Nijmegen 1950 Johanna Hen
drika Fransen (1920-2006); 6 gen.: Cremers (te 
Vierlingsbeek), Van Baal (te Ottersum), Ariaans 
(te Hatert), Arts (te Wyler)]; Verre verwanten Jan 
Smulders en Jochen Rengers [gemeenschappe
lijke afstamming van Laureyns Mutsaerts te Oi
sterwijk, geb. ca.1390, over 1. voor 1443]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 45, febr. 2007. 
Parochie-geschiedenis (19).J. Veekens: Parochie San 
Salvator te Oeffelt; Nieuws over emigranten (3) 
[1890]. 
Stichtse Heraut, 19e jg., nr. 1, febr. 2007.J. van Leeu
wen: Ein arger Prevel [hoe Wilhelm P.H. Eggers, 
metselaar te Friedrichstadt (1840-1925) zijn duim 
kwijt raakte]. 
Threant(Drenthe), 18e jg. (2007), nr. 1. O.Brunsting: 
Genealogie van Egbert Slot [Pieter Egberts Slot, 
begr. (waar?) 1758, tr. FemmegienJans Bruins; na
geslacht noemt zich Bruins Slot; te Hoogeveen]; 
G. Klomparends: Stamreeks Busch [afstammings
reeks; Douwe Bush tr. (1) Leeuwarden 1719 Richtje 
Foppes, tr. (2) Meppel 1736 Femmechien Hoert; 
dochter Rix(t)je (ged. Meppel 1739) tr. ald. 1758 
Hendrik Jacobs; hun zoon: Jacob Busch (1765-
1847) en nageslacht]; R.K. Vennik (?): Kwartierstaat 
van Jan Vennik [1910 Rotterdam 1979; - , Pot (te 
Hoogeveen, Diever, Smilde), Hartman (te Hoo
geveen), Gort]; A. Stiksma: Langste reeks vernoe
mingen [zes maal Richtje/Rixtje van grootmoeder 
op kleindochter: Stiksma, Van Es (te Rauwerd), 
Leistra, Fokkema, (patr.)]. 
T w ente Gcncalogi.sch, z3c jaar, no. l, jan. z.007 . P. 

Hoogendoom: Peckendam [beknopte geschiedenis 
van de havezate te Diepenheim]. 
Wij van Zeeland, 9e jg., nr. 1, febr. 2007.J. Zonder
van: Jonas uit 'Haltfeld in Engelant'. Verslag van 
genealogisch onderzoek over de Noordzee [Ad
dison te Hatfield/Herfortshire]. 

België 
Bachten de Kupe (Regionale Heemkring, Sint
Mildredaplein 1B, B-8691 Izenberge), 48e jg., nr. 
1,jan.-maart 2006. ' t Manneke uit de Mane. Volks
almanak voor Vlaanderen [voor het eerst 125 jaar 
geleden verschenen (waaraan de naam van Alfons 
van Hee is verbonden) tot 1903; heruitgave van 
1923 tot 1930 en weer in 1964]. 

Idem, nr. 2, april-juni 2006. Visser Fernand 
Puystiens vertelt [geb. St. Idesbald 1933]; Tim
mermansambacht. Mkm, nr. 3, juli-sept. 2006. 
Reuzen, Frans-Vlaanderen, deel Il. Idem, nr. 4, 
okt.-dec. 2006. Reuzen, Frans-Vlaanderen, deel 
III. Die Chronycke Backten de Kupe, 39e jg. (2006), 
nrs.1t/m4. 

Cercle Historique de Fléron, juin 1993. Une vic
time d'une bavure policière à Trembleur au 16e 
siècle [Johan de Crockar(t), 1508; erfgenamen]; 
Un blegnytois à ]' Abbaye de Septfonds [novice 
Jean Guillaume (de) Xhenemont, 1693; fragment 
Xhenemont te Blegny, 17e eeuw; met Burdo]; 
Les sépulcrines de Jupille [vrouwelijke kanunni
kenorde Sint-Sépulchre]; Propriétés de l'abbaye 
du Val-Benoît; Prédicateurs à la cathédrale Saint
Lambert à Liège [levensloop; opvallend veel af
komstig uit Noord-Frankrijk (Valenciennes, Lille, 
Douai, Tournai enz.)]; Exploitations charbonniè
res à Chênée et à Qµeue-du-Bois [o.a. (de) Bel
leflamme, Balhan, Bastin, Mathot, Delsemme, 
Dumont]; Descendance de Gilles Rondeal de 
Chaumont [overl. vóór Pasen 1506; de Beyne, 
Pirnea, de Sart, Ie Masson dit Souxheur, Bertho
let, Rouir, Mombron] . 

Idem, déc. 1993. Faits divers sous Ie régime 
français; Société charbonnière du coupay à Flé
ron [o.a. Balhan, Ie Charlier, Kaiweux, Leclercq, 
de Bouillienne, Beaupain]; Société charbonnière 
de Gueldre à Beyne [o.a. Renotte, Thiry, Spiroux, 
le Forgeron]; Mauvaise conduité de l'élève Sé
bastien Varlet [ged. Chênée 1753 (exm. Nivar)]; 
Jésuites historiens et géographes du pays de Liège 
[o.a. Fisen, Foullon, Bertholet, Wiltheim, Lob
bet]; Familie de Arnold Théodore Belleflemme, 
cucé de 5aive [1745-1803 (exm. Joly); genealogie]; 

Nicolas de Bonhomme 1732; Guillaume Hotton 
1611; Notes généalogiques [genealogieën (de) La
beye, Labaye, Labye, Genot en Leclercq; 17e-18e 
eeuw]; Descendance de l'échevin de Jupille Piron 
d'Heur [16e-begin 17e eeuw]. 

Idem, mars 1994. De parochie Forêt in de 19e 
eeuw; Notes sur Anne Detombay et Olivier Le
maire [18e eeuw]; Entraves commerciales et ré
quisitions militaires à Herve en 1694 et 1696 [o.a. 
Blochouse, Curabin, de la Nuict]; Les Massart 
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de Fléron [Massa(r), Maschar, Massair; 15e-16e 
eeuw]; Exploitation charbonnière à José en 1696 
et 1711 [drie generaties De Battice]; Contribution 
à l'histoire des récollets de Bolland [namen en ge
gevens van novicen]; Le vicaire de Herve Jacques 
Coutelier et sa familie [eind 17e-19e eeuw]; Jé
suites originaires de la région de Verviers; Notes 
sur des families: Borboux, Adrian, Godard, de 
Liman, Henveau, Croisier, (Ie) Mouton; Jésuites 
anglais originaires de la région liégeoise. 

Gens Brabantica (VVF Gouw Antwerpen), jg. XVI, 
nr. 1, jan-maa 1986. Twee testamenten (1649 en 
1658) van pastoor G. de Haze (Rijkevorsel); Lau
rentius Wuyts, de oudste inwoner van Oostmalle 
bij zijn overlijden [1710-1795]; Afstamming van 
kardinaal-aarstbisschop Josephus Ernestus van 
Roey (uit Oostmalse voorouders) [1874-1961; > 

Hubertus Wuyts tr. ald. 1623 Maria Gijsels]; Over 
de Vlimmerse familie Brockx (Broeckx); Staat en 
inventaris van goederen achtergelaten door Adri
anus Schenck, echtgenoot van Maria Wuyts, te 
Oostmalle [over!. 1720, tr. 1708]; Kwartierstaat 
J.J. L. Clijmans [geb. Ekeren 1920; 7 gen.:-, Guns, 
Van Look, Matthyssen]. 

Idem, nr. 2, april-juni 1986. Kwartierstaat 
H.M.J. Goegebeur [geb.Antwerpen 1953; 13 gen.: 
Goergebeur (te Brugge), Rijckewaert (te Nieuw
poort), Van Oosterwijck, Diellewijns; kw. 198 
Vergauwen te Zundert; kw. 124 Nicoud te Am
sterdam]. 

Idem, nr. 3, juli-sept. 1986. Mechelse dragers 
van de medaille Kruis van St.-Helena [verleend in 
1857 door Napoleon III aan gewezen militairen 
in Franse dienst jaren 1792-1815]; Studiebeurzen 
te Lier [nageslacht van Antonius de Cuypere x 
Monica Perre, 16e eeuw; Rabode, Harts (oorspr. 
Aerts). Rutgeerts, Pletinckx, Stuyck]; Gelegen
heidsvondsten in het notariaat [o.a. een beschrij
ving uit 1781 van een grafmonument in de kerk 
van Rijmenam van Jacques Octave Origone en 
van Claire Barbe Marie de Caluart dit Sassini 
(over!. 1714) met van ieder de wapens van hun acht 
kwartieren: Origone, Wiflet. Origone, Pahaud
Crehen, Le Roy, Maes, Gommersbach, Nieuwen
huysen resp. Caluart dit Sassini, Van der Goes, 
La Croix, Scholiers, Helman, Vermeren, Duyst 
van Voorhout, Helmans (verschillend van Helm
an); Voorts een beschrijving van enkele zgn. obits 
en van een grafzerk van Philippe Ie Muet x Mar
guerite du Pont (1585)]. 

Het Land van Nevele,jg. XXXVII, afl. 3, sept. 2006. 
Foto's van Meigem en de Heilig-Bloedprocessie 
[met geschiedenis in kort bestek]. Idem, afl. 4, dec. 

Gens Nostra 62 (2007) 

2006. ]. Haemaers: Oorlog in Nevele. De slag om 
Nevele (25 mei 1452) en de afbraak van het kas
teel van Nevele in 1489; Het Lovaertorgel van de 
St-Bavokerk te Gontrode; Leo Lovaert was reeds 
orgelbouwer in 1823; Mensen van toen. N. Vanrol
leghem: Voorouders van Leo Lovaert [Louvaert]. 
Kwartierstaat Leonnard Lovaert [Nevele 1802 
- Gent 1872; 5 gen.: -, Bafort/Beaufort, Vassau 
(Fasseeuw. Fuchieux, Fasseau), Cnockaert]. 

Volkskundige Kroniek (www.volkskunde-vlaan
deren.be),jg.14, nr. 1,jan.-maart 2006. Kunstsmid 
Frans Wiro van Hinsberg 1906-1986; Ieper á la 
carte. De Ieperse vestingen in kaart gebracht. 

Idem, nr. 2, april-juni 2006. T. Schoepen: Bobbe
jaan Schoepen [geb. Boom 1925; zanger-gitarist, 
acteur enz.; biografie]; E. Veraverbeke: De historiek 
van kanten [kantnijverheid]; Een nieuwe erfgoed
site in Vlaanderen: www.lokaalerfgoed.be]. 

Idem. nr. 3, juli-sept. 2006. Idem, nr. 4, okt.
dec. 2006 (laatste afl.). K. Van Effe/terre: Enkele 
doods- en begrafenisgebruiken en hun betekenis 
[o.a. het gebruik van stro, kaarsen, dodenwake, 
grafgiften]; Zilver in Antwerpen [Zilvermuseum 
Sterckshof, Provincie Antwerpen]. 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.v" 
Mitt. Nr. 71, 16.J g., März 2006. E. Döbler: Die Fami
lie Ludolfin Erfurt [schema, 15e-18e eeuw] . 

Idem, Nr. 72,Juli 2006. Die Familie vom Hagen 
(Hain. Hayn, Indagine, ... ) auf Altengottern und 
ihre Beziehungen zu Bischoffguttern/Grofsen
gottern [15e-begin 16e eeuw]. 

Idem, Nr. 73, Sept. 2006. 1806 in Sachsen-Wei
mar. Idem, Nr. 74, Dez. 2006. Reichhaltige Quelle 
der Orts- und Familiengeschichte für die Dörfer 
des Kreises (Bad) Langensalza (in der Zeit der 30-
er Jahre); Arbeitskreis Ahnen- und Familienfor
schung in den Böhmischen Ländern [adressen: 

austria-1 @genealogy.net, 
sudeten.bms-1@genealogy.net, 
ungarn-slowakei-1 @genealogy.net, 
guenter.ofner@chello.at]. 

Familienkundliches Tahrbuch Schleswig-Hol
stein, Jg. 45 (2006). Ahnenliste Diplom-Kaufmann 
Harald Jebsen [geb. Schalkholz/Dithmarschen 
1947; -, Guhn, Dethlefs, Fedder, Siebke, Roh
wer, Zingelmann, Peters (te Süderholm)]; Verv. 
Ella Kühl [schrijfster, over!. 1910]; H. Koch: Anna 
Sabina von Buchwald (1781-1860). Die Entdec
kung (m)einer interessanten Ahnfrau [tr. 1810 Au
gust Bösch (exm. Hauschild); nageslacht Koch, 
Ebelin]; Das Stammbuch des FCB: Friedrich 
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Christian Boie (1749-1815); Systematisches In
haltsverzeichnis der Jahrgänge 31/1992 - 40/2001 
sowie der Sonderhefte 5/1993 und 6/1996. 

Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm, 
Jg. 2006, Nrs. 1-12. Heimatbeilage der Grafschaf
ter Nachrichten. Die Grafschaft vor hundert 
Jahren ... nachgelesen in alten Zeitungen [1906] 
(Nrs. 1-12); Der Maler Gert Wollheim (Nr. 2); Auf 
den Spuren der Familie Firnhaber (Nr. 2); Stift 
Wietmarschen im 16. und 17. Jahrhundert. Einst 
Bildungsstätte für den Adel aus Grafschaft und 
Umland (Nr. 5); Die Malerin Elisabeth zu Bent
heim [1886-1959] (Nr. 6); Die Kirche im Dorf.1200 
Jahre Christentum in Uelsen (Nr. 8); Alte Ansich
ten des Kirchspiels Gildehaus [fotograaf Hendrik 
Lübke (geb. Vriezenveen 1866); album 1895]; (Nr. 
10); Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 2002 bis 
2006 (Nr. 12). 

Heimatblätter für den Süd-westlichen Harzrand, 
Heft 32 (1976). über das Kur- und Badewesen 
in Osterodes Vergangenheit; Ein Seelen-Regis
ter der Kirchengemeinde Lerbach vom J ahre 1737 
[bewerkte tekst; o.a. Gärtner, Ebeling, Schu
bert, Vasel, Bartram, Sauerbrey, Heilse, Knau
te, Heine, Töpfer, Schmidt]; 'Schwarze Hütte' 
und 'Zehnthammer' vor Osterode nach ihrer 
Stiltegang zwischen 1706 und 1740; Einiges von 
den Scharfrichtern zu Osterode am Harz [Jacob 
Hase, in 1603 opgevolgd door Christoph Gürte
ler, Wiechman von Bret(h)men sr. (1617) en jr. 
(1649), Behrend Fr. von Bremen (1683); Gürte
ler, Zahn, Golsmann, Wittig]; August Schubert 
(1801-1866). 

Hessische Ahnenlisten, Band 3, Heft 6 (1980). 
Kwartierstaat Wentzler - Teilliste Kneuper; 
Kwst. Lemme-Raab [met een lijn naar v. Epp
stein-Münzenberg via Crecelius, Zollmann, 
Goebel, Willkühn/Wilking/Wildtkindt en Epp
stein]; Kwst. Mali - Teilliste Sepp; Kwst. Beut
tenmüller. 

Idem, Band 3, Heft 7 (1982). Verv. Beuttenmül
ler; Kwst. Se ibert - Teilli s t e Schröcler; Kwst. 

Dehnhardt; Verv. Mali - Teilliste Sepp [Heimbe
cher/Hainbecher]; Kwst. Herrmann [ uit Hürtig
heim/Elsas]; Kwst. Khuen-Teilliste Siebert. 

Idem, Band 3, Heft 8 (1983). Kwst. Lampert 
[aanv./corr.]; Kwst. Schumacher [aanv./corr.]; 
Verv. Majer-Leonhard. 

Idem. Band 4, Heft 1 (1986). Ahnen Friederichs 
[Friederichs zu Herichhausen; deelkwartieren: 
Linck, Wecken, Gummersbach,Jörg/Joerg/Jerig, 
Kaus, Harsy, Leininger]. 
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Idem, Band 4, Heft 2 (1987). Kwsc. Bätzing 
[aanv./corr. Emmeluth en Ciliax]; Kwst. Mardorf 
[aanv./corr. o.a. Hoos/Hosse]; Kwstn. Matthäi, 
Bang en Wildhack-Müller [aanv./corr.]; Kwartier
staten Nohl en Ruetz. 

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Lan
deskunde, 75. Band (2006). In Memoriam Her
mann Schierholz [1921-2005, ornitholoog]; Ar
chivar aus Leidenschaft - Johann Ludwig Knoch 
(1712-1808) [geb. St. Goar (exm. von Ixen) er. 1745 
Marie Eleonore Schwarz]; Das Lippische Landes
archiv in Detmold 1933-1945; Sammeln für die 
Ewigkeit. Zur Geschichte und Historiographie 
von Archiven; Die abgerissenen Häuser in der 
Freiligrathstralse in Detmold und ihre Bewoner 
[Krölsmann, Dünnehöfft/Dünnehaupt, Rap
hael Levi (over!. 1805)]; Erste Mikwe in Detmold 
entdeckt; Das Krullsche Haus - Richthofenstralse 
16 in Detmold [August Krull kocht het huis tus
sen 1891-94 van Friedrich Plass]; W. Gerking: Die 
Grafen von Lippe-Falkenflucht. Entstehung 
und Leben einer Seitenlinie des Hauses zur Lip
pe-Biesterfeld [graaf Ludwig Heinrich huwde in 
1786 de burgerlijke Christiana Elisabeth Kellner 
uit Gelnhausen; uitvoerige beschrijving van de 
levensloop van hun nazaten, waarvan Gabriele 
(1907-2000) tr. 1937 Jules Rens (geb. Wisch/NL 
1891 - over!. Scheveningen 1971); schema's]; Die 
Sonnenuhr des Heinrich von Lennep. 

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, 
Jg. 77 (2005). Zwischen Kreuz und Hakenkreuz. 
Die Gemeinden des Kirchenkreises Lübbecke 
1933-1945; Unternehmerskultur in der Glashütte 
Gernheim im Netzwerk von Arbeit und Familie 
[oprichters van de glasfabriek in 1812 waren Jo
hann Christoph Friedrich Schrader en Cornelius 
Lampe]; Die Predigt des Reformators Urbanus 
Rhegius in Minden 1538; H. Nordsiek: 450 Jahre 
Augsburger Religionsfrieden. Ein Beitrag zum 
Mindener Reformationsjubiläum und zum Ju
biläum des Ratsgymnasiums Minden im Jahr 
2005; Carl Wilhelm August Krüger (1797-1868) 
und seine Sammlung (geb. Ste ttin] . 

OsnabrückerLand. Heimat-Jahrbuch 1977. Hierin 
o.a. Der Gesellenaufstand auf der Gartlage von 
1801; Rund urn den Wittlager Burgturm; Die Räd
chenwappen in der St. Matthäuskirche zu Melle; 
Hof- und Sippenforschung; Bauernhochzeit im 
Artland; Der Hof Krützmann in Hagen [Crutz
mann, Creutzman, Cruitzman, Krützmann]; Das 
tausendjährige Ankum in Vergangenheit und Ge
genwart; Die Taufkirche im Farngau; Die Kirche 
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zu Alfhausen; Artlanddorf Gehrde; 750 Jahre Wis
singen; 1125Jahre Kirchspiel Laer a.T.W.; Gerhard 
Sperling [geb. Dresden 1908, schilder]; Dr. Med. 
Clemens Vehmeyer, Landarzt in Glandorf [geb. 
Haselünne 1868 ]; Kreistagsmitglider 1976-1981. 

Canada 
Families (Ontario), Vol. 45, no. 3, Aug. 2006. Bij dr. 
betr. Mount en Bullen; Little; Larose, LaRush/ 
LaRousch, Neil en Trimmer [verslag van een 
moeilijk onderzoek naar de familie van Susannah 
N.N.; met de aanbeveling niet alleen op transcrip
ties te vertrouwen, maar ( ook) de originele boeken 
in te zien]; Nettleton; Campbell; Pullman. News
leaf, Vol. 36, No. 3, Aug. 2006. 

Idem, no. 4, Nov. 2006. The Districts and Coun
ties ofSouthern Ontario, 1777-1979 [met kaartjes]; 
J. Becker: New Netherlands and Southern Ontario 
[de auteur stamt af van families, die naar Nieuw 
Nederland kwamen en waarvan nazaten naar Ca
nada trokken: De Mille, Hagerman, Clute en Bil
leau. In deze aflevering een beknopte inleiding 
op de geschiedenis van New York, gevolgd door 
een stamreeks De Mille, voorzien van de nodige 
vraagtekens en ontleend aan diverse publicaties. 
Voorts het resultaat van zijn eigen onderzoek 
naar de 18e-20e eeuwse familie]; Learning From 
Old Newspapers; F. Habermehl: The Habermehl 
'Germany to Canada to Michigan' Saga; The Untime
ly Demise of Catherine (Buie) Mclntyre (c. 1798-
1870). Newsleaf, Vol. 36, No. 4, Nov. 2006. 
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Verder ontvingen wij: 
Archeologische & Bouwhistorische Kroniek Ge
meente Utrecht, 1984. Overdruk Maandblad Oud 
Utrecht 1985-4 [bouwtekeningen, plattegronden, 
reconstructie gevelwanden, soms vermelding van 
eigenaren en bewoners van panden in Utrecht]. 
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Blik op Nieuw Land (m.bechthold@nieuwland 
erfgoedcentrum.nl), jg. 1, nr. 1, voorjaar; nr. 2, na
jaar 2006. 
The Caledonian Society. Med., 3oe jg., no. 4, dec. 
2006. 
Familienkundliche Nachrichten, Band 13, Nr. 5, 
Jan.-März t/m 8 Okt.-Dez. 2006. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 47, dec. 2006. 
Die Haghe, ledenbericht, 116e jg. (2006), nrs. 1 
(jan.) t/m 6 (nov.). In nr. 2 (maart): Het archief van 
de familie Vogel [in 1984 ondergebracht bij het 
Haags Gemeentearchief; familie afk. uit Silezië] . 
De Heraut Gelre,jg. 23, nr. 1/2, mei 2006. 
HGnieuws {KNHG),jg.13(2006), nrs.1 t/m4. 
Historische Vereniging Harenkarspel, Nieuws
brief nr. 25 (maart 2006); nr. 26 (sept. 2006). 
Tohanniter Orde in Nederland, Med. nrs. 226 
t/m 229, jg. 58 (2006), maart t/m dec. [M. Marijnen: 
Kruisvaarders in Utrecht (in nr. 226); Het gebruik 
van adellijke titels en predikaten in Nederland (in 
nr. 228)]. 
KB.nl,jg. 5, nr. 4, dec. 2006. 
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland
Terschelling; secr.: J. Smit, Lies 73, 8895 KS Ter
schelling Lies; e-mail: Sjoekedam@planet.nl), nr. 
166, jg. 45, maart 2006. Structuurvisie Havenge
bied Terschelling; nr. 168, dec. 2006. 
Seijst, 2006-III. Speciaal nummer ter gelegenheid 
van Open Monumentendag 2006: Feest [rond
wandeling langs monumenten met korte histori
sche beschrijving]. 
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk (www. 
streekmuseumreeuwijk.nl), nieuwsbrief, nov. 
2006 . 
Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 119 (2006), nr. 
4. Themanummer: Leermeesters, een vergeten 
categorie; een 27-tal bijdragen t.g.v.120 jaar Tijd
schrift voor Geschiedenis 1886-2006. 
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 4oe jg. 
( 2006), nrs. 1 t/m 4 [in nr. 1: Yn memoriam J ehan
nes Ytsma (1957-2005)]. 
Vereniging Oud Leiden, Mededelingen, jg. 28 
(2006), nr. 1, jan./febr. [Gerrit de Blanken (1894-
1961), pottenbakker uit Leiderdorp]; nr. 2, maart/ 
april; nr. 3, mei/juli; nr. 4, aug. [Rol Magdalena 
Moons blijft raadselachtig (Valdez en het beleg 
van Leiden in 1574)]; nr. 5, dec. [1807 - De Bus
kruitramp van Leiden 2007 ( diverse herdenkings
activiteiten)]. 
't Vierkant (www.westfriesgenootschap.nl), jg. 6 
(2006), nr. 1 (april); nr. 3 (!; sept.); nr. 3 (dec.). Op 
zoek naar de verdwenen middenstand [project]. 
Ilsseldelta, 20e jg., nr. 4, dec. 2006. 

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

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant
woorden dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 
mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: 
info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens N os tra). 

antwoorden 

567. VERSCHOUW ( 62 (2007), pag. 59) 
Ds. Johannes Albertus Verschouw is geboren in Indië in oktober 1712. Te Stavoren was hij 
tevens rector. Bron: F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlands Hervormde predikanten tot 1816. 

Deel 1. Predikanten, Dordrecht 1996. 
A.J. Stasse, Utrecht 

vragen 

579. VAN R(H)E(E)NEN 
ErnstJansz. van R(h)e( e)nen, woonde Blommersdijck (1718), later op de Rotte in 't Swaanshals 
(1719-1727), wordt vermeld als 'Ernst van Rhenen, biersteecker, heeft een huys en een com
many winckel' met f 4:-:- als verponding in kohier van 7 tot 28 maart 1742 te Lekkerkerk, 
begr. Lekkerkerk 5-2-1781, tr. (1) Hillegersberg 6-3-1718 Neeltje Leendertsdr. de Bruijn, ged. 
Hillegersberg 6-5-1696, begr. ald. 3-1-1729, dr. van Leendert Pietersz. de Bruijn en Magdalena 
Ariensdr. Post; tr. (2) Rotterdam 15-11-1729 LijsbetJacobsdr. de Clercq, ged. Lekkerkerk 24-5-
1693, begr. ald.11-3-1757, dr. van Jacob Jansz. Clerq en Crijntje Pietersdr. 

Uit het eerste huwelijk zijn zeven kinderen (1719-1727) te Rotterdam gedoopt. 
Gevraagd: voorgeslacht van Ernst. 

Ir. E. N.M. van der Graaf, Delft 

580. HOGENDORP 
Jan Janse Hogendorp tr. Oegstgeest 12-6-1757 Aleida (Aeltje) van Steijn, geb. Oegstgeest, bei
den won. ald. 

Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Jan. 
Barendt (Bernardus?) Hogendorp, geb. op de Amplinge en won. op de Oudewetering, otr. 

Alkemade 29-3-1765 Stijntje Hofhuis, geb. op de Amplinge, beiden r.-k. 
Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Barendt en Stijntje, en waar ligt Amplinge? 
Johannes van Hogendorp, begr. Haarlem 30-8-1702, tr. Beverwijk 17-7-1672 Annetje Goossens 
( Gos er is), beiden geref. 

Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Johannes en Annet je. 
J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 
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581.JANSEN-VANROOI 
Jan Jansen en Maria van Rooi kregen 10-1-1843 in Nieuwbuinen (gem. Borger) een zoon Hen
derikus (Hinderikus) Jansen. Jan Jansen, arbeider, was bij die geboorte 48 jr, maar bij zijn 
overl. in de gem. Borger 1-10-1853 58 jr. en volgens de akte geb. in Weerselo (Ov). Dat was dus 
rond 1795, maar ik heb zijn geb./doop daar niet kunnen vinden. 

Gevraagd: geboorte- en huwelijksgegevens van Jan en Maria en overlijdensgegevens van 
Maria. Verder is iedere informatie over dit gezin van harte welkom. 

G. van Lexmond, Enschede 
582. HOOGLAND 
AbrahamJansz Hoogland, scheepstimmerman, otr./tr. Hoorn (geref.) 16-12-1775/1+1776 Pie
tertje Jans van der Ven, ged. Hoorn 21-11-1756, over 1. Amsterdam 7-6-1803, dr. van Jan van der 
Ven en Aaltje Pieters. Kinderen ged. Hoorn: Bregtje 13-10-1776, Aaltje 12-11-1779 en overl. Am
sterdam 20-4-1808, Neeltje 8-4-1785,Jan 12-9-1786, Tijmen 25-12-1789. 

Gevraagd: geboorte- en overlijdensgegevens van Abraham J ansz. 
A. Goossens, Wervershoof 

583. WIJGAND-STIEVINK 
Al vele jaren ben ik zonder al te veel succes op zoek naar informatie over het echtpaar Johan
nes Petrus Wijgand en Catharina Elisabeth Stievink. Zij worden ook genoemd Peter/Pieter 
Wijgant/Wegangh/Wigand/Wijnands en Catharina Stivingh/Steevens/' t Wing/Stevingh. Wat 
ik van hen weet, is het volgende. 

Johannes Petrus Wijgand vestigt zich vanuit Speelberg op 11 februari 1762 in Dordrecht. 
Speelberg zou de buurtschap Speelberg (ook wel Spoelberg) tussen Emmerich en 's-Heeren
berg kunnen zijn. In de periode, waarin Johannes Petrus vandaar zou zijn vertrokken, is er in 
wijdere omgeving niets te vinden over een familie met die naam. In oudere archiefstukken 
(16' eeuw en vroeger) wordt wel de naam Wedegans in Speelberg en Emmerik vermeld. De 
herkomst van Catharina Elisabeth Stievink is niet bekend. Ze zou identiek kunnen zijn aan 
de 7-7-1726 in de Christuskerk te Emmerik gedoopte Catharina Elisabeth Weijers, dochter 
van Stephanus/Steven Weijers en Maria Lamers. Van andere kinderen uit het gezin Weijers
Lamers is wel het nodige bekend. De meesten trokken naar het westen van het land. Van Ca
tharina Elisabeth Weijers wordt in een gepubliceerde parenteel Weijers melding gemaakt dat 
zij inderdaad met Johannes Petrus Wijgand zou zijn getrouwd; echter er wordt geen bron bij 
vermeld. Frappant is dat zij dan verder in het westen van het land onder patroniem door het 
leven is gegaan, terwijl de naam Weijers al generaties lang als versteend patroniem door die 
familie werd gevoerd. 

In Dordrecht is het echtpaar (Johan) Pieter Wegangh en Catharina (Elisabeth) (Anna Maria) 
Stivingh (Steevens, ' t Wing, Stevingh) te vinden als doopouders van Anna Maria, ged. 24-12-
1766; Nicolaas, ged. 14-2-1770; Cathrina Rosina, ged. 30-9-1774 en Johan Peeter, ged. 29-7-
1778. Dat maakt de in 1726 geboren Catharina Elisabeth Weijers weer onwaarschijnlijk als 
moeder op 52-jarige leeftijd. 

De laatste vermelding van het gezochte echtpaar is het overlijden van Catharina Elisabeth 
Stievink in Rotterdam op 19-10-1813. In de overlijdensakte is geen verdere informatie over 
haar herkomst opgenomen. Dochter Johanna Maria Wijgand (Maria Weijgant) trouwt op 9-3-
1788 te Kralingen met Christian Friedrich Pötter (Frederik Putter). Zij zorgen voor een talrijk 
nageslacht. 

Alle (aanvullende) informatie over Johannes Petrus Wijgand en Catharina Elisabeth Stie
vink ( ofWeijers) is welkom. 

drs. R.J. de Redelijkheid, Gaanderen 
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Gezocht: naamgenoten en/of ...... 

MAG END ANS 

Graag zou ik in contact komen met mensen die de naam Magendans, Maagendans, Maegen
dans, Maagdendans hebben. Alle mensen in Nederland die deze achternaam dragen zijn af

komstig van dezelfde voorvader: Frederik Hendrik Maagdendans die als militair onder 'van 

Bearn' in Arnhem trouwde. Eerste huwelijk 9-11-1730 met Grietje Duijm en tweede huwelijk 

28-11-1745 met Cornelia Ter Leth. 

mevr. T. Hofman, Colijnstraat 81, 4384 EK Vlissingen, tiny-hofman@kpnplanet.nl 

KARS 

Jacob Kars, geb. Amsterdam 8-3-1802, en Hendrik Kars, geb. Amsterdam 2-8-1808, zijn beiden 
kinderen van Heere Kars en Aagje van Sitteren. Van Jacob is na 1831 en van Hendrik na 1830 in 

Amsterdam geen spoor meer gevonden. Weet iemand waar zij zich na die jaren hebben opge
houden? H. Snel, 

p/a Gemeentearchief Amsterdam, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam, HSnel @Gaaweb.nl 

SZOLIVEJSZ/SZOLIVAJSZ 
De naam Szolivejsz, later door een ambtelijke verschrijving Szolivajsz geworden, is de fami

lienaam van één onzer vrienden in het Noordoosten van Hongarije, in het plaatsje Cserèpfalu, 
een dorp dat onder de hoofdplaats Miskolc valt. Ca. 1935 is de naam in het dorp geregistreerd. 
Volgens verhalen zou de naam mogelijk uit het huidige Slowakije kunnen komen; bij het 
verdrag van Trianon moest Hongarije 2/3 van zijn gebied inleveren. Graag zou ik de herkomst 
van de naam weten, maar de taal en de staat van de administratie aldaar vormen een probleem. 

Kan iemand mij adviseren waar, hoe, bij wie etc. ik mijn actie zou kunnen starten? 

J.A. Brand, Biezenkamp 20, 8431 PV Oosterwolde, 0516-462543,J.A.BRAND @wanadoo.nl 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Albert Hoeks tra, Ligusterberg 17, 4708 LM Roosendaal 
Giel van Hooff, Trambrugweg 3, 5707 xz Helmond 
Jos Kaldenbach, jos.kaldenbach@tiscali.nl, Amstelkade 18, 1823 EV Alkmaar 
L.G.M. Kerkhof[, Kortelaan 33, 3601 HJ Diemen 
Janna Leguijt, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Postbus 191, 5600 AD Eindhoven 
M. C. D. Mesander-Hout, Van Itersonlaan 17, 2806 DE Gouda 
Tini Söhngen-van Gotum, Doctor Ariënslaan 19, 5707 ex Helmond 
Jan Spoorenberg, Patiwlaan 15, 5613 CG Eindhoven 
Arie Jan Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 
Bert Trap, Ter Spillstraat 52, 3342 VL Hendrik Ido Ambacht 
Hans Vogels, Nemerlaerhof 76, 5709 NL Helmond 
Mevr. S. Vonk,Julianalaan 30, 5707 HR Helmond 
C.J.J. Wijnen, Piet Heinstraat 3, 1271 SJ Huizen 
C. Q, C. M. Walschots, Haagweg 86h, 2282 AD Rijswijk 

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