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HENDRICUS JOHANNA 

NICOLAAS VANDERZEE 
VULSMA 

zn. van Nicolaas d r. van Aldert 
Hendriks Harmens van der 
Vulsmaen 

Systske Hendriks 

schoenmakers
knecht, 

kermisreiziger 

geb. Harlingen 
12-11-1810 

overl. Nieuwer-
Amstel 3-n-1881 

Zee en Boukje 
Johannis Visscher 

geb. Harlingen 
26-12-18 0 5 

over!. Amsterdam 
19-1-1873 

tr. Harlingen 14-1-1836 

NICOLAAS 
VULSMA 

kermisreiziger, 
poffertjesbakker 

., ., 
STEVEN ADOLF MARIA 

MARRÉ WEBBER 

zn. van Jan Marré d r. van Jacobus 
en Maria van Beek Webber en Maria 

Gressie 

voermansknecht 

geb. Montfoo rt geb. Leiden 
12-6-1807 27-1-1816 

overl. Rotterdam overl. ' s-Graven-
28-12-1873 hage 5-2-1857 

t r. Leiden 20- 2-1840 

MARIAJOHANNA 
MARRÉ 

,o " 
JOHANNES MARIA 

SMIT LOTTEN 

zn. van David Smit d r. van Willem 
en Agnes Anna Letten en Maria 

Smit Farjon 

smid 

geb. Amsterdam ged. Amsterdam 
1- 12-1811 25-3-18 11 

over 1. Amsterdam over 1. Amsterdam 
29-4-1890 7-1-1878 

t r. Amsterdam 7-9-1842 

ANTON DAVID 
SMIT 

slotenmaker, machinist, 
koopman, handelaar in 
onroerende goederen en 

bedrijven 

geb. Harlingen 25-1-1841 geb. Leiden 11-10-1843 geb. Amsterdam 10-7-1847 
over 1. Amsterdam 17-12-1912 over 1. Amsterdam 29-6-1897 over 1. Amsterdam 3-6-1923 

" 
NICOLAAS 
KAMMAN 

zn. van Jan Kam-
man en Aaltje 

Marinus 

pakhuisknecht, 
reiziger 

geb. Amsterdam 
31-3-1818 

over!. Utrecht 
11-7-1870 

MARIA 
GERRITSE 

d r. van Jan Gerrit 
en Joh an na Mar 

Sakké 

geb. Amsterdar 
1-10-1824 

over 1. Amsterda 

19-7-1905 

er. Amsterda m 28-6-1848 

JOHANNA MARIA 
KAMMAN 

geb. Amsterdam 24-6-185: 
overl. 's-Gravenhage 

14-6-1937 

tr. Leeuwarden 15-7-1868 tr. Amsterdam 3-12-1873 

HENDRIKUS NICOLAAS VULSMA 

restauranthouder, directeur van een n. v., 
makelaar in onroerende goederen 

MARIAJOHANNA SMIT 

geb. Amsterdam 31-12-1872 geb. Amsterdam 4-2-1876 
overl. Amsterdam 29-3-1933 overl. Nieuwer-Amstel 27-12-1904 

tr. Amsterdam 7-7-1898 

ANTONIUS HENRICUS VULSMA 

elektrotechnicus, directeur van enige naamloze vennootschappen, 
makelaar in elektronische artikelen en machinerieën 

geb. Nieuwer-Amstel 17-6-1902, overl. Amsterdam 13-4-1976 
tr. Amsterdar 

RUDOLFFERD 
geb. Amsterdam 5-2-1936, middelbaar chemicm 

laatstelijk Hoofd afd. Bestuurszaken Stadsdee 
tr. Amsterdam 15-10-1970 Melanie Kappers, geb. Amsterdam 8-3-1943 
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CASPARUS ANNAMARIA ANTON PHILIPPINE GEERT IJDA JOHANNES HENDRIKA 
JACOBUS VANDERBLOM HEINRICH DOROTHEA SJOERDS ENGELBERTS KNOPPERS TOLLENAAR 

MOREL BERNHARD VONMÜNCH- HORENSMA SEIJEN 
HAUSEN 

zn. van Jan Evert dr. van Cornelis zn. van Friedrich dr. van zn. van Sjoerd dr. van Engelbert zn . van Aart Knop- dr. vanJosua 
Morel en Maria van der Blom en Bernhard en Marie Philipp Günther Beernrs Horensma Roelofs Seijen en pers en Adriana Tollenaar en 

HendrikaHuijsers Rebecca Muur Antoinette (ook Otto von Münch- en Jantje Geerts Joanna Petronella van Vliet Neeltje van Leen(t) 

kunstschilder 

ged. Amsterdam 
14-2-1796 

overl. Amsterdam 
17-7-1861 

geb./ged. Amster
dam 21/28-1-1801 

over!. Amsterdam 
8-6-1869 

JANEVERT 
MOREL 

kunstschilder, 
tekenmeester 

geb. Amsterdam 24-2-1835 
over!. Weesp 14-5-1905 

Agnete) Schmuck hausen en Doro-
thea Elisabeth 

meester-bakker Moock 

geb. Rinteln (D) geb.Kassel 
6-9-1804 2.2-5-1805 

over!. Rinteln (D) over!. Rinteln (D) 
4-2-1869 24-12-1875 

tr. Rinteln 8-2-1835 

MARIE ROSINE 
BERNHARD INE 

BERNHARD 

,, 

geb. Rinteln (D) 8-12-1840, 
over!. Amsterdam 19-3-1893 

turfdrager 

geb./ged. Snak
kerburen/Lekkum 

Pas 

(gem. Leeuwarden) geb./ged. Leeuwar-
21-3/6-5-1787 den 10-9/8-10-1788 

overl. Leeuwarden overl. Leeuwarden 
12-6-1862 4-7-1867 

tr. Leeuwarden 11-11-1810 

BEREND 
HORENSMA 

agent van politie, gevan
geniscipier, leider van een 

weeshuis 

geb. Leeuwarden 28-7-1833 
over!. Amsterdam 6-1-1912 

smid 

geb./ged. Aarlan
derveen 

20/31-12-1806 

overl.Hoorn 
17-1-1864 

geb./ged. Gouda 
3/8-1-1809 

overl. Rotterdam 
10-5-1890 

tr. Gouda 10-11-1830 

NEELTJE HENDRIKA 
KNOPPERS 

geb. Rotterdam 25-10-1833 
over!. Amsterdam 18-10-1917 

tr. Amsterdam 11-5-1865 tr. Rotterdam 3-11-1858 

JAN EVERT MOREL PIETERNELLA HORENS MA 

assuradeur 

geb. Amsterdam 12-2-1866 geb. Haarlem 24-9-1870 
overl. Amsterdam 21-11-1914 overl. Amsterdam 29-10-1951 

tr. Amsterdam 26-7-1894 

MARIE ROSINE BERNHARD INE MOREL 

geb. Amsterdam 23-2-1904, overl. Amsterdam 7-6-1987 

NANDVULSMA 
ambtenaar ter gemeentesecretarie van Amsterdam, 
De Baarsjes, over 1. Amsterdam 24-2-2007, 

dr. van Jan Kap pers, arts, en Alida Johanna Frederika H ulscher 
Gebaseerd op: R. F. Vulsma, M. Vulsma-Kappers, 'Fotokwarrierstaat Eline Vulsma (geb. 9.12.1971)',in: Mensen van Vroegerz (1974), pag. 55-63. 
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Rudolf Ferdinand Vulsma 

Genealogie-beoefening sinds 1952 
Lid NGV sinds 1954 

Lid Ons Voorgeslacht sinds 1957 
Vriend Centraal Bureau voor Genealogie sinds 1959 

Lid Vlaamse Vereniging voor Familiekunde sinds 1968 

Lid Genealogysk Wurkforban Fryske Akademy sinds 1973 
Lid Kon. Ned. Gen. v. Geslacht- en Wapenkunde sinds 1981 

Lid Ver. Ned. Kring voor Joodse Genealogie sinds 1987 

genealogische activiteiten: 
Medewerker NGV-Documentatiedienst 1958-1962 en 1965-1976 

Secretaris NGV-afd. Amsterdam 1962-1971 

Plaatsvervangend afgevaardigde NGV-afd. Amsterdam 1962-1964, 1966-1967 
Corresponderend redactiemedewerker Gens Nostra 1963-1965 
Mede-oprichter en secretaris Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren 1964-2007 [medesamen-

steller drie Karel-de-Grote-nummers] 
Lid NGV-kascommissie 1965-1968 
Lid bestuur Stichting Sedes Nostra 1966-1975; secretaris dier stichting 1975-2004; voorzitter 2004-2007 

Afgevaardigde NGV-afd. Amsterdam 1968-1970, 1972-1976 
Secretaris redactiecommissie Voorouders en hun werk 1969-1971 

Tijdschriftenrecensent Gens Nostra 1971-1976 

Lid werkcommissie voorbereiding statutenwijziging 1971 

Voorzitter NGV-afd. Amsterdam 1972-1977; lid van bestuur 1977-1987 en weer voorzitter 1987-1990 

Lid Commissie Statutenwijziging NGV 1973-1978 
Lid van bestuur Jan Schippers-stichting sinds 1975 

Lid bestuur NGV 1976-1981; 1984-1989 
Eindredacteur Gens Nostra 1976-1981 

Mede-redacteur van Bij ons in de familie 1978-1979 
Lid redactiecommissie Gens Nostra 1981-1987 
Redacteur Mededelingen der NGV 1983-1991 

Voorzitter Begeleidingscommissie Naarden der NGV 1983-1986 
Lid redactiecommissie Uw Amsterdam 1984-1988 

Lid (voorzitter) Commissie Herziening Naamrecht der NGV 1985 

Lid Bouwcommissie NGV Naarden 1986-1987 
Voorzitter sub-groep Verenigingscentrum Nota Toekomst NGV 1989 

Lid gespreksgroep genealogische gedragscode 1990-1991 

Vicevoorzitter der NGV 1989-1991; voorzitter 1991-1995 

Lid van bestuur Centraal Bureau voor Genealogie 1991-1995 

Lid Commissie Naamrecht CBG 1992 

Lid Jubileumcommissie NGV 1993-1994 
Lid stuurgroep jubileumviering 50 jaarNGV 1995-1996 

Lid kascommissie Ver. Ned. Kring v.Joodse Genealogie 1996-2006 
Lid (fungerend voorzitter) NGV Commissie Informatie/Formatie 2000 
Financieel medewerker re dactie G en.s Nos tra 2.000-2006 e n c o nta ctpe rsoo n rub1:ie lc N G V-a fde linge n 

Lid Commissie Collectiebeheer NGV 2002-2003 
Lid Bezoekers raad gemeentearchief Amsterdam sinds 2006 

Ontving op 29 mei 2002 de erepenning van het Gemeentearchief Amsterdam als huldeblijk voor 50 jaar 
bezoek aan dit archief 1952-2002. 

Publicaties: 
Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Genealogie, Naarden z.j. [in 1968] 
Geboekt van wieg tot graf, 's-Gravenhage 1977, 1980, 1983, 1984 
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, 's-Gravenhage 1988, 2002 
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Boekrecensies 1968, 1980-2003 

Bijdragen in Ons Voorgeslacht, Gens Nostra (behalve genealogische artikelen, o.a. In Memoria, Van de 
voorzitter, bijdragen tot de geschiedenis van de NGV en kwartierstaten van bekende Nederlanders), 
Voorouders en hun werk, Mensen van Vroeger, De Nederlandsche Leeuw, Kwartierstatenboek 1983, 
Uw Amsterdam, Kwartierstaten boek afd. Amsterdam en omstreken 1988, Uit Leidse bron geleverd, 
Jaarboek CBG, 'Naarden', Amstelland, Liber Amicorum Nico Hamers, Van een gulden tot een riks, 
Bij ons in de familie, Van Ouders tot Voorouders, PRO-GEN-eralia, Misjpoge, Heraldisch Tijd
schrift. 

Voorts gaf hij Beginnerscursussen, was hij deelnemer aan genealogische discussie fora en hield hij 
diverse feestredes. 

Het aantal door hem gehouden lezingen over genealogische en aanverwante onderwerpen bedroeg 
155. De eerste vond plaats op 30 oktober 1959 te Amsterdam met als titel 'De opbouw van de Bevolkings
Administratie in ons land na de Napoleontische Tijd. De laatste, De Baron van Münchhausen als mid
delpunt van een genealogisch verhaal, bracht hij ten gehore te Nijmegen op 20 februari van dit jaar. 
Deze lezing was - evenals Het bewijs in de genealogie - het meest gevraagd: beiden heeft hij 34 maal 
gehouden. Andere door hem behandelde onderwerpen betroffen o.a. Genealogische tabellen, Oud 
Vaderlands Familierecht, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters, Enige algemene en historische 
aspecten van de genealogie, Heraldiek, Het Oera-Linda-boek, Inleiding tot de genealogie-beoefening, 
Genealogisch onderzoek in Friesland, De geschiedenis van de NGV, De collecties van de NGV en het 
Verenigingscentrum te Naarden, Naam- en familierecht, Het nieuwe naamrecht, Genealogische en 
heraldische verzamelingen. 

InmemoriamR.F. Vulsma 

... En plotseling ligt daar een rouwkaart. RudolfVulsma overleden en al begraven. Met enige 
verbijstering en verwarring dringt het langzaam tot je door dat hij er niet meer is. Dat kan 
toch niet waar zijn? Een markante, doch bescheiden persoonlijkheid die decennialang op tal
loze bijeenkomsten in het land in ons midden was, is er er niet meer. Wanneer die boodschap 
tot je doorgedrongen en bezonken is, komen langzaam de herinneringen los. De eerste herin
nering aan hem is al weer uit een grijs verleden, ergens in het midden van de jaren zeventig. 
Mijn eerste indruk van hem was, wat een wonderlijke man. Zo zie je er niet veel. Hij had een 
weloverwogen stijl van praten, met humor, en was wat gereserveerd, afstandelijk, maar op 
een innemende wijze. En hij had een grote kennis van zaken en gevoel voor historie. Iets later 
kreeg die eerste indruk een plek, toen ik voor het eerst zijn lezing over de baron van Münch
hausen hoorde. Het jongensboek over de baron met zijn vele wonderlijke, ongelofelijke en 
meeslepende avonturen sprak al tot de verbeelding. Maar als je dan het verhaal van Vulsma 
hoorde over de broer van zijn voorvader, dan deed hij er niet voor onder. Daarna volgden jaren 
waarin ik hem in verschillende functies tegenkwam. In de jaren tachtig was dat in de redactie 
van Gens Nostra. Wat uit die tijd is bijgebleven is vooral zijn enorme belezenheid en zijn bijna 
fotografisch geheugen om publicaties terug te vinden en mensen en gebeurtenissen 'vast' te 
houden. Meestal had hij van een inzender wel een anekdote bij de hand, of wist de betrokkene 
in een functie of van een bijeenkomst te duiden, waardoor je het gevoel kreeg dat je niet met 
een anonieme auteur te maken had. Een auteur kwam tot leven ook al kende je hem of haar 
nog niet, en iedereen werd met respect behandeld. Dat wil niet zeggen dat iedereen direct op 
zijn wenken werd bediend, want in het beleid van de redactie moeten meer zaken worden 
meegewogen. Hij had daarbij ook een fijne neus om de vinger op zaken of details in artikelen 
te leggen die niet konden kloppen of waarover elders al eens was gepubliceerd. Die contacten 
leidden niet alleen voor mij maar ook voor anderen tot verdieping van de genealogiebeoefe
ning. Je blik op de genealogie werd scherper en breder door alle discussies die het met zich 
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meebracht. Het was de opmaak naar de jaren negentig waarin hij in het Hoofdbestuur werd 
gekozen en niet lang daarna tot voorzitter. Er volgden zware jaren voor hem. Jaren waarin 
de snelle groei van de vereniging, maar ook de technologische vernieuwingen in de genealo
giebeoefening, noopten tot meegroeien, daadkracht tonen en veranderingen in gang zetten. 
Hij beschouwde het als zijn taak om het Hoofdbestuur als een team te laten fungeren dat 
gezamenlijk de verschillende uitdagingen het hoofd kon bieden. Dat kwam bij de afgevaar
digden op de jaarlijkse bijeenkomsten misschien wat minder zo helder over, maar dat lag 
hoofdzakelijk aan het feit- of zo men wil de toenmalige opvatting over de stijl van besturen 
- dat de voorzitter functioneel leiding geeft aan de vergadering en tevens de spreekbuis van 
het Hoofdbestuur is. Hij was daarin principieel, een eigenschap die hem ook tot uitgespro
ken standpunten kon leiden. Dat heeft niet iedereen hem in dank afgenomen. Berucht op 
dit punt is de gang van zaken rond de rechten van de eerste CD-rom van de vereniging. Als 
je zoals hij ideëel bent ingesteld, dan ga je belangeloos voor de belangen van de leden van de 
(hobby)vereniging. Wij zijn geen commerciële instelling. Daar waar het moeite kost om greep 
te krijgen op nieuwe ontwikkelingen en deze breed te laten landen binnen de vereniging is 
een open, belangeloze houding van alle betrokkenen noodzakelijk. Er zijn echter leden die 
het eigen gelijk of gewin belangrijker vinden dan goed overleg en open kaart spelen. Ik weet 
dat hem dit pijn heeft gedaan. Het verklaart ook waarom hij jaren later geen afstand van het 
copy-wright op zijn artikelen afstand wou doen als de CD-rom door diezelfde mensen zou 
worden herdrukt. En zo zijn er meer voorbeelden. Hij wilde bijvoorbeeld nooit een onder
scheiding, hij zou de toekenning van een onderscheiding weigeren. Hij had daarvoor ook re
denen, redenen die ik op grond van dezelfde ervaringen met hem deelde. Maar hij realiseerde 
zich ook dat in de werkelijkheid van alledag zich een moment zou kunnen voordoen waarin je 
je eigenlijk maar gewoon moet laten verrassen. 

Na zijn terugtreden als voorzitter bleef hij alert en kritisch de ontwikkelingen binnen de 
vereniging volgen. Dat heeft niet alleen geleid tot vele, al dan niet toevallige gesprekken op 
bijeenkomsten, maar ook tot een reeks brieven. Die brieven munten uit in fraaie betogen in de 
aanloop naar de eigenlijke boodschap. Het was iedere keer een genot te zien hoe hij dat deed, 
alleen al omdat (vrijwel) niemand dat meer doet. We zullen hem om vele redenen missen. Daar 
wil ik no géén reden aan toevoegen. We-de NGV - heeft nu binnen vijf jaar drie eminente ken
ners van de genealogische wegen naar de middeleeuwen verloren, Van Eijk, Engelbrecht en nu 
Vulsma. Zij waren vraagbaak en gids op dit pad. Met het heengaan van RudolfVulsma wordt 
pijnlijk duidelijk dat er een leemte is ontstaan. Rudolf, bedankt voor jouw levenslange en be
langeloze inzet voor de NGV en de genealogiebeoefening, voor de wijze waarop jij ontelbare 
malen acte de présence gaf op bijeenkomsten van afdelingen, genealogische dagen en mark
ten, het seniorenconvent en noem maar op.Jij was een boegbeeld in de genealogische wereld. 

Rob Dix te Arnhem, oud-voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging 

Volkomen onverwacht is op zaterdagmorgen 24 februari 2007 Rudolf Ferdinand Vulsma op 
71-jarige leeftijd te Amsterdam overleden. Binnen de genealogie heeft hij een belangrijke en 
bijzondere plaats ingenomen. 

In 1954 werd hij op 18-jarige leeftijd lid van de NGV. Sindsdien heeft hij de afdeling Amster
dam en omstreken en de gehele vereniging op vele wijzen gediend. In 1958 was hij voorzitter 
van de feestcommissie die het tienjarig bestaan van onze afdeling organiseerde en in 1962 
werd hij tot secretaris van de afdeling gekozen. Met een korte onderbreking heeft hij tot 1990 
deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur. Hij vervulde tweemaal de functie van voorzitter en 
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was in totaal meer dan 27 jaar lid van ons bestuur. 
Naast zijn bestuurlijke activiteiten voor de afdeling was de heer Vulsma actief als genealo

gisch onderzoeker en als leider van cursussen op het gebied van de genealogie. Daarnaast was 
hij een veelgevraagd spreker die zijn gehoor boeide door de humoristische wijze waarop hij 
de onderwerpen behandelde. Als auteur heeft hij veel genealogische artikelen op zijn naam 
staan en heel bekend is zijn uitgave Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. 

Ook op landelijk gebied heeft men gebruik gemaakt van zijn bestuurlijke kennis. Hij was 
voorzitter van het Hoofdbestuur van de NGV, hoofdredacteur van Gens Nostra, en had zitting 
in het bestuur van het Centraal Bureau voor Genealogie. Daarnaast speelde hij een rol bij het 
oplossen van conflicten. Onder andere was hij lid van de commissie die in 2002 een nieuw 
Hoofdbestuur moest zoeken van de NGV. 

De heer Vulsma was een uiterst beminnelijk, integer en humoristisch mens die een ieder 
voor zich innam. Wij zullen hem zeer missen en wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte 
toe. 

G. van der Wal te Amsterdam, Voorzitter afdeling Amsterdam en omstreken 

Tijdens zijn lezing over De Baron von Münchhausen ging de kaars aan en uit. Zo bracht 
Rudolf Vulsma scheiding aan tussen feiten en fictie in zijn boeiende beschrijving van deze 
kleurrijke verwant. Via zijn lezingen en via ontmoetingen tijdens de Algemene Ledenver
gaderingen leerde ik Rudolf eind jaren zeventig kennen. Dat methodische en nauwgezette 
was Rudolfs sterkte. Later toen we samen in de redactie van Gens Nostra zaten bleken die 
eigenschappen bijzonder waardevol bij het redigeren van ingezonden artikelen, het leggen 
van verbanden met eerdere publicaties en het beoordelen van de onderzoeksresultaten van 
de auteurs. Rudolf was altijd bereid amateur- en gevorderde genealogen te helpen door te 
wijzen op systematiek, correcte bronvermeldingen en interessante plaatsen voor onderzoek. 
Met sympathie en bedekte humor kon hij mensen voor zich winnen en voor de zaken die in de 
vereniging moesten worden gedaan. Zijn eigen genealogische onderzoek kwam door zijn ver
enigingszin wel eens te kort. Wanneer er echter een publicatie van zijn hand verscheen, was 
deze altijd de moeite waard. Soms kom ik nog wel eens een artikel van Rudolf tegen en snel 
kijk je dan weer even naar de opzet en inhoud van het verhaal. Rudolf heeft een grote bijdrage 
geleverd aan de genealogiebeoefening in Nederland, de vereniging en naam van de NGV. Wij 
zullen hem missen. 

Dr. P.M. op den Brouw, te Potomac (Mary land) USA, oud-hoofdredacteur Gens Nostra 

Ik was geschokt door het plotselinge overlijden van Rudolf Vulsma die ik kende sinds het 
einde van de Jaren zeventig van de vorige eeuw. Als jong lid was ik onder de indruk van de 
wijze waarop hij de vereniging door vaak moeilijke tijden wist te sturen. Onze eerste persoon
lijke contacten gaan terug tot 1989 toen ik voor het eerst toetrad tot het afdelingsbestuur van 
de afdeling Rotterdam. 

Op 19 januari jl. ontmoette ik Rudolf Vulsma voor het laatst. Het was in Oudenbosch ter 
gelegenheid van het jubileum van de Afdeling Noord West Brabant. 

'We moeten snel weer eens bijpraten', zei hij. De week van zijn zo onverwachte overlijden 
telefoneerden we nog met elkaar, niet wetend dat dit de laatste maal zou zijn. Hij staat voor 
altijd in mijn herinnering gegrift als een buitengewoon integer en kundig bestuurder met 
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een grote kennis van de vereniging en van de genealogie en de heraldiek in het bijzonder. 
Daarnaast zal ik hem herinneren als een bijzondere vriend en mentor die voor mij een groot 

voorbeeld is geweest. Rudolf en ik deelden meer dan uitsluitend onze gemeenschappelijke 
belangstelling voor de genealogie. Wanneer hij naar Rotterdam kwam genoten we van een 
smakelijke maaltijd en een goed glas wijn en van de soort hunor die zo uniek was voor Rudolf. 
Zijn dood laat een leegte achter in onze vereniging waarvan hij als geen ander het boegbeeld 
was. Ook na zijn voorzitterschap bleef Rudolf actief. Zo moet hij een onvoorstelbaar aantal 
lezingen voor onze regionale afdelingen hebben gegeven en was hij een graag geziene gast als 
er binnen de vereniging iets werd gevierd. Hij hield hiervoor een boekje bij en als je hem er
naar vroeg wist hij precies waar en op welke datum hij voor een bepaalde afdeling een lezing 
had gegeven. Behalve een boegbeeld was hij ook het geheugen van de vereniging en hield hij 
een bestand bij waarin personen die zich voor de genealogie verdienstelijk hadden gemaakt 
werden bijgehouden met hun bestuursfuncties, ouders, publicaties en geboortedata. Ik kan 
mij niet herinneren hem op een Algemene Vergadering of Genealogische Dag te hebben ge
mist. Kortom, het was geen feest als Rudolf niet was geweest. 

We zullen de grote verdiensten die hij voor de vereniging heeft gehad niet snel vergeten en 
ik hoop dat zijn naasten de kracht mag worden gegeven dit verlies te dragen. 

R. K. Vennik te Rotterdam, Voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging 

Tijdens de receptie van de Genealogische Dag in Nijmegen in 1986 vroeg een mij op dat mo
ment onbekend persoon naar mijn geboortegegevens en mijn ouders, omdat ik in juli 1985 

voor het eerst in Gens Nostra gepubliceerd had. Menig bestuurder binnen de NGV en publi
cist zal in deze persoon RudolfVulsma herkennen die zo in de loop der jaren een bijzondere 
genealogische verzameling opbouwde. Rudolf kende veel mensen. 

Later in de redactie van Gens Nostra kon ik desgewenst altijd een beroep doen op zijn be
reidwilligheid, zijn geheugen en zijn kennis van zaken. In Gens Nostra is van de uitgevoerde 
ideeën in de afgelopen jaren Rudolf de bedenker geweest van de afdelingenrubriek en de foto
rubriek. Regelmatig leverde hij een kwartierstaat in. 

In dit nummer treft u daarvan voorbeelden aan. 
We zullen hem missen en onze gedachten zijn bij zijn vrouw en dochters. 

Leo van der Linden te Zoetermeer, Hoofdredacteur Gens N os tra 

Het telefonische bericht van Rudolfs dochter onmiddellijk na de bijzetting van Rudolf in het 
familiegraf waarin ik als eerste de mededeling kreeg van Rudolfs overlijden, sloeg in als een 
granaat. Geen woorden kon ik vinden, nauwelijks in staat mijn medeleven te betuigen, zo 
aangeslagen was ik door het bericht. Van de eerste: schrik bekomen, kwamen allerlei herinne

ringen naar boven die we in de vele jaren dat we elkaar kenden gemeenschappelijk hadden. 
Het is ook geen wonder dat ik nadat de voorzitter van het hoofdbestuur mij vroeg een In 

Memoriam te schrijven, na korte bedenktijd heb toegestemd, wetend dat het geen gemakke
lijke taak zal zijn hem volledig recht te doen. Vandaar dat ik mij voornamelijk beperkt heb tot 
herinneringen uit de eerste tientallen jaren van zijn inzet voor de NGV en tot die uit een voor 
hem moeilijke periode. Vreemd genoeg was mijn eerste gedachte aan een voorstel van mij tij
dens een telefoongesprek dat we met elkaar hadden nadat hij weer eens meedeelde dat één van 
onze vroegere bestuurders of een prominente genealoog was overleden. Wetend hoe moeilijk 
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het is alle feiten bijeen te halen, om een zinnig In Memoriam te kunnen schrijven stelde ik tij
dens zo'n telefoongesprek voor dat hij na mijn overlijden woorden te mijner gedachtenis zou 
schrijven. Zelf verschilden we tien jaar in leeftijd en verwacht mocht worden dat ik eerder bij 
St. Petrus aan de hemelpoort zou staan dan hij. Ik weet nog hoe hij gereageerd heeft: 'Als we 
daar staan, bestaat er geen tijd!' Diplomatiek geen ja en geen nee. Het kan vreemd lopen. 

Nog onlangs kwam ik in mijn archief een brief van hem tegen uit 1957 of 1958. Hij zal zich 
die brief wel nooit herinnerd hebben, want het was één der velen die hij schreef vanuit het 
Documentatiecentrum der NGV als antwoord op een verzoek mijnerzijds. Hij had namelijk 
niet lang nadat hij als lid was toegetreden al aan het verzoek van Van der Ham gevolg gegeven 
door een deel der correspondentie van hem over te nemen. Tot dan toe had ik een frequente 
correspondentie met Van der Ham gehad. Niet lang daarna ontmoette ik Rudolf in ons home 
in het Burger-Weeshuis te Naarden. Maar beter dan daar heb ik hem leren kennen in Nijme
gen in 1956. Zelf bestuurslid van de in 1953 opgerichte afdeling Gelderland samen met mijn 
toenmaals medeafdelingsbestuurslid en vriend Van 't Kruijs, beiden wonend in Nijmegen, 
hebben we daar een Genealogische Dag met tentoonstelling georganiseerd. Een dag die Ru
dolf zich nog goed herinnerde, want 'dat was de eerste echte dag dat vele toenmalige leden 
van de vereniging elkander ontmoetten', heeft hij meermalen gezegd. In de namiddag was 
er een bustocht door het land van Maas en Waal. Een deel van de tocht hebben we naast elkaar 
gezeten, veel gesproken en elkander een beetje beter leren kennen. Sindsdien is er steeds 
contact gebleven en gegroeid. Eerst was het alleen op de Genealogische Dagen dat we elkaar 
zagen. Ook dan brachten we samen een deel ervan door, meestal zaten we bij het diner niet ver 
van elkander. En op die dagen maakte ik kennis met de humor die hem eigen was. Het was op 
één van die Genealogische Dagen - zijn echtgenote kan ongetwijfeld het juiste jaar en plaats 
herinneren - dat hij mij zijn verloofde voorstelde. Wat mij vanaf het begin dat ik hem kende 
reeds was opgevallen, was zijn hoffelijkheid. Toen juist. Bij elke ontmoeting met bekenden 
- van die dag weet ik het niet zeker - lichtte hij zijn hoed. Zo zullen velen zich hem herinne
ren. Zijn bescheidenheid leerde ik kennen. Het leek wel of deze met de jaren sterker werd. 

Zijn kennis van de genealogie, het gemak waarmee hij met mensen omging, zijn humor en 
ook vooral helder en juist zaken aan te pakken en te verwoorden, waren oorzaken dat hij al in 
1962 als secretaris in het bestuur van de afdeling Amsterdam werd gevraagd. 'Zijn' afdeling lag 
hem nauw aan het hart, hij werd plaatsvervangend afgevaardigde, later eerste afgevaardigde, 
voorts ook tot twee maal toe voorzitter van die afdeling. In de jaren toen het minder goed ging 
met zijn afdeling, deed hem dit pijn. Over dergelijke wat diepgaander zaken hadden we vaak 
lange telefoongesprekken. Door hem heb ik veel leden binnen de besturen leren kennen, zelf 
was ik vele jaren afgevaardigde van de Gelderse afdeling. Ik herinner nog goed zijn inbreng 
namens zijn afdeling op een jaarvergadering, waarin hij met verve en humor reageerde op een 
gezegde of voorstel van de toenmalige voorzitter. Voor mij leek hij een oppositieleider die vol 
enthousiasme zijn stellingen verdedigde en daardoor feitelijk de weg baande naar functies die 
hij later in de: NGV bc:klccddc. Als ik in zijn bijzijn het w oord 'baande' voor hem zou gebruilcen 

zou Rudolf hierop ongetwijfeld negatief maar met humor gereageerd hebben. Het zou niet 
stroken met zijn visie op leden die in het bestuur zitting gingen nemen. Als hij zich niet goed 
met personen kon verstaan - wat soms misschien te eenvoudig of te eufemistisch is gezegd 
- waren dit meestal diegenen die 'strebers' waren. Aan zulke leden had hij een broertje dood. 
Tijdens de laatste periode in het hoofdbestuur had hij met dergelijke personen te maken. Hij 
wist altijd wel te sussen en een compromis te vinden, maar het ging hem te zeer aan het hart. 
Menige zondag waren dit de onderwerpen tijdens onze telefoongesprekken. 

Zijn gloriejaren - ik zou dit zeker niet in het bijzijn van hem zo mogen zeggen - waren die 
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van ongeveer 1962 -1982. Door de toenmalige redactievoorzitter werd hem gevraagd decor
respondentie van de redactie te verzorgen. Hij raakte hierdoor bekend met het redactiewerk 
maar heeft dit maar een paar jaar gedaan. Toen ik 1964 de eerste keer aantrad als (tijdelijk) 
hoofdredacteur had ik niet meer het genoegen een 'secretaris' te hebben, trouwens evenmin 
in mijn beide andere perioden als hoofdredacteur. Wel was hij gevraagd de redactie vanwege 
zijn kennis, accuraat werken en toewijding te versterken. Dit bleek een zeer goede keus, waar
door hij in 1976 de functie - of moeten we zeggen een 'interessante hondenbaan' zoals hij het 
zelf eens noemde - van hoofdredacteur aanvaardde. Als hoofdredacteur werd hij, zoals toen 
usance was, (voorgedragen als) lid van het hoofdbestuur welk lidmaatschap hij naast zijn 
redactiewerk vervulde. Typerend was zijn bekende wijze van taalgebruik tijdens een hoofd
bestuursvergadering waarin hij zijn opvolger voorstelde en de voorzitter hem vroeg of hij als 
lid van het bestuur zou willen aanblijven. Hij zei niet gewoon ja of nee. Er kwam - hoe kan het 
anders - een historisch verhaal waarin hij aanhaalde dat er al twee gewezen hoofdredacteuren 
na het neerleggen van deze functie in het bestuur zijn gebleven, doelend op Van Eijk en Ha
mers. Wanneer hij hetzelfde zou doen, kon er wel eens een nieuwe traditie ontstaan die zijn 
goede maar ook zijn slechte kanten kon hebben en het hoofdbestuur zou op den duur bestaan 
uit gewezen hoofdredacteuren. Het werd dus neen. Ik heb het me toen wel aangetrokken 
dat ik één van hen was. In zijn toelichting na de vergadering troostte hij mij met de woorden 
dat ik maar ook Van Eijk juist tot die 'goede kanten' behoorde. Ik antwoordde dat ware hij 
gebleven ook tot die categorie gerekend kon worden. En dat was ook zo. Later werd hij langs 
de normale weg door de algemene vergadering gekozen als lid, vice-voorzitter en tenslotte 
voorzitter. Overigens waren later Van Eijk, Hamers en Vulsma een driemanschap dat na het 
onnodig door enkele opposanten ten val brengen van het hoofdbestuur waarvan Dix toen 
voorzitter was, de ontwikkelingen nauwlettend volgde. 

Traditie was voor Rudolf veelal heilig evenals vernieuwing; beiden kunnen zeer goed 
samengaan, was zijn mening. Na de val van Dix werd hij informateur voor een nieuw hoofd
bestuur, daarna formateur, maar was in zekere mate geenszins vrij. Hij heeft me wel eens 
gezegd toen er de eerste moeilijkheden binnen het bestuur naar buiten kwamen: Ben ik nu de 
formateur van dit bestuur! Meer hoefde hij niet te zeggen. Het was voor ieder die hem kende 
volkomen duidelijk. 

Traditie was het ook dat ereleden uitgenodigd werden op de hoofdbestuursvergaderingen, 
maar ook dat deze nauwelijks gebruik maakten van het voorrecht. Usance was het in die jaren 
dat de ereleden alleen de vergadering van het hoofdbestuur voorafgaand aan de jaarverga
dering bijwoonden. Natuurlijk waren de ereleden ook aanwezig op de vergaderingen van 
het hoofdbestuur met de afgevaardigden van de afdelingen. Het was gewoon dat ereleden en 
ook RudolfVulsma - altijd aanwezig- soms naar hun mening werd gevraagd of ook dat deze 
soms zelf het woord vroegen. Door het nieuwe bestuur werd van deze traditie afgeweken. 
Ereleden werden in kennis gesteld van een hoofdbestuursvergadering, maar mochten deze 
niet meer bijwonen, bovendien mochten zij niet meer het woord voeren op de vergaderingen 
van hoofdbestuur met afgevaardigden en dit gold ool-c voor belangstellende leden, dus ool-c 

voor Rudolf Vulsma! Rudolf, Van Eijk en Hamers vonden dit tegen de letter en geest van de 
statuten der NGV, bovendien een miskenning van de ervaring van vroegere bestuurders. Zij 
maakten dit het bestuur kenbaar. Hun reactie werd door het toenmalige bestuur terzijde ge
legd. Rudolf heeft nog pogingen gedaan om de ware reden te achterhalen waarom de statuten 
en huishoudelijk reglement in deze terzijde werden geschoven. Een tegenstrijdige wijze van 
denken en handelen komt hierdoor haarscherp naar voren. Als Rudolf iets te berde bracht, 
begon hij met iets uit het verleden aan te halen, veelal gespekt met humor, kwam tot de kern 
van de zaak, maar dan volgde - wat hij altijd als wezenlijk achtte - met wat de gevolgen van 
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een besluit zouden kunnen zijn, naar voren te brengen en onder ogen te zien. Dit kon helaas 
niet van het toenmalige bestuur gezegd worden. De echte NGV-geest was volgens genoemde 
drie niet meer aanwezig. 

Vanaf die tijd voelde Rudolf dat hij op een zijspoor werd gezet en is nadien nooit meer de
zelfde geworden als voorheen, althans zo heb ik dit ervaren. Was hij altijd vraagbaak voor het 
bestuur geweest, later werd hij nog alleen ingeschakeld om adviezen te geven als een afdeling 
een voordracht indiende een verdienstelijk lid een NGV-speld of oorkonde uit te reiken. Als 
enige echte kenner van de NGV was hij ook de aangewezen persoon en ook kenner van feiten 
en bijzonderheden van leden van afdelingsbesturen, redactieleden en van allen die in de ver
eniging of hun commissies zich dienstbaar hadden gemaakt. Met ieder van hen had hij een 
keer een onderonsje gehad. Indertijd ook met mij en ik denk dat velen een dergelijk onder
onsje zich nog kunnen herinneren. De vragen kwamen van zijn kant en antwoorden schreef 
hij in zijn agenda, heel klein geschreven en voor een niet kenner van 'oud-schrift' nauwelijks 
te lezen. 

Hij heeft daardoor een functie gehad als bemiddelaar bij een erkenning van de verdiensten 
van vele leden. Maar hoe stond het met de erkenning van zijn verdiensten voor de vereniging? 
Zijn bescheidenheid bleek uit het wegwuiven van pogingen in de richting hem om van zijn 
verdienste en onze waardering uiting te geven. Toen wij voorstelden een koninklijke onder
scheiding aan te vragen, hoorden we al heel gauw dat hij daarvan niets wilde weten. Twee 
maal toe is een poging gedaan hem tot erelid te benoemen. Ook dat zelfs viel in verkeerde aar
de. Maar nog sterker, hij heeft zijn directe familie steeds duidelijk gemaakt dat als hij mocht 
komen te overlijden dat hij in stilte begraven wenste te worden. Zelfs daar 'ontnam' hij zijn 
vrienden en kennissen binnen de NGV de mogelijkheid van hun dankbaarheid en medeleven 
blijk te geven. Het is vanzelfsprekend gerespecteerd. Het zij zo. 

Er lag een plan om bij zijn 75ste verjaardag hem een Liber Amicorum te overhandigen, 
want d{r zou hij onmogelijk kunnen weigeren. Daar komt dus niets meer van. Het zij zo. 

Buiten de vereniging om heeft hij wel erkenning gekregen toen het Gemeente Archief van 
Amsterdam hem huldigde omdat hij 50 jaar bezoeker van het archief was. Zijn verdiensten 
voor de NGV liggen op allerlei terreinen; kijk maar eens in de lijst waar zijn functies en activi
teiten staan opgesomd. Te veel om deze allemaal te belichten. 

Op twee aspecten wil ik wel ingaan: allereerst zijn 'alomtegenwoordigheid' zoals een ver
enigingslid het noemde, en daarna iets met betrekking tot zijn boeiende en met humor door
spekte voordrachten. 

Welk evenement van enige betekenis en waar dan ook binnen de vereniging plaats vond: hij 
was er! Men ziet hem dan lopen - of is beter is te spreken van schrijden?- nooit haastend naar 
een persoon die hij nog moest begroeten, maar afwachtend tot men op hem toekwam. Dat was 
ook nodig want benaderde men hem, dan had hij maar heel even tijd nodig en kon men al aan 
zijn gezicht zien dat hij even had nagedacht met welk originele of humoristische woorden 
hij hem of haar z ou begroeten. Altijd hoffelijk, minzaam en goed gehu1neurd w as hij tijdens 

dergelijke ontmoetingen. Zijn belangstelling was er zeker niet alleen voor de stands, maar 
vooral juist voor de mens met wie hij sprak. Hij informeerde naar het wel en wee, liet altijd de 
groeten overbrengen naar haar of zijn wederhelft. Trouwens bij bijzondere gelegenheden van 
vrienden en kennissen binnen en buiten de NGV was hij aanwezig, al dan niet vergezeld van 
zijn wederhelft. Zo ook bij het uitreiken van een Liber Amicorum' aan mij , bij mijn afscheid 
na 25 jaar voorzitterschap van onze Nijmeegse afdeling en niet te vergeten bij onze 50-jarige 
huwelijksdag, bijeenkomsten waarvan onze kinderen kennismaakten met de persoon wiens 
naam zij thuis veelvuldig hadden horen noemen. 
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Het tweede aspect: zijn lezingen. Vele heeft hij gehouden, soms wel meer keren dezelfde 
voor één afdeling. Men kon er praktisch van verzekerd zijn, dat als een afdelingsbestuur 
hem vroeg hij altijd zou toezeggen (zo was in de Mededelingen van maart te lezen dat hij in 
Groningen nog ingepland stond voor april). Vele spreekbeurten maar toch niet alle, heb ik 
mogen beluisteren; helaas slechts een enkele van de stijlvolle feestredes die hij welbespraakt 
ten gehore bracht. Het was een genot hem te horen spreken met hier en daar verborgen of uit
gesproken humor. Altijd enthousiast en boeiend. Het vorig voorjaar nog hield hij voor onze 
afdeling in Nijmegen een lezing na het officiële gedeelte van de jaarvergadering, waarin de 
nieuwe voorzitter werd gekozen. Na de lezing bedankte de voorzitter - die nog geen lezing 
van hem had gehoord - en gaf een groot compliment door te zeggen dat hij helder en duide
lijk ons boeiend had onderhouden en dat hij een begenadigd spreker was. Rudolf eigen had 
hij meteen een antwoord klaar. Het juiste antwoord kan ik me niet herinneren, maar ik meen: 
'ik ben dus voor de inburgeringscursus geslaagd?' De laatste lezing die RudolfVulsma gehou
den heeft was ook te Nijmegen enige dagen voor zijn overlijden. Het was zijn meest opgevoer
de act/verhaal over een broer van één van zijn voorvaders: de baron van Münchhausen, met 
zijn flesje wijn en het ontsteken en doven van de kaars. Helaas heb ik door omstandigheden de 
voordracht die ik overigens al twee maal had gezien, niet kunnen bijwonen. Enige dagen na 
zijn heengaan zei een lid dat zijn verhaal aandachtig had gevolgd, dat het doven van de kaars 
het doven van zijn licht in deze wereld voorspelde. 

Feitelijk zou tot slot van deze overdenking en herdenking een samenvatting moeten volgen 
wat zijn betekenis voor de vereniging is geweest, maar dat laat ik graag aan anderen over. Ik 
kies als slot liever zijn eigen woorden vastgelegd in de bijdrage van hem in het in 1996 mij aan
geboden Liber Amicorum en dat - naar ik meen - niet als lezing is gehouden. Ik doel op het 
artikel dat als titel draagt: Beroep enStatus. 1 De stukken tekst behorend bij verschillende vaders 
binnen zijn kwartierstaat zou mogelijk meer dan hiervoor, kunnen bijdragen zijn persoon te 
doen uitkomen. Maar nadat ik nogmaals dit stuk proza had gelezen, moest ik constateren dat 
ik nooit dat eruit kon halen dat een conclusie of samenvatting zou kunnen zijn. Ik kan het ter 
lezing aanbevelen. 

Eén herinnering wil ik nog even vermelden. Rudolf heeft mij meermalen verteld, dat hij 
verwachtte jong te overlijden. Op één of andere manier was hij hiermee bezig. Steeds wanneer 
hij één van zijn voorvaders in 'ouderdom' had overleefd, moest hij dit even kwijt. Voor deze 
tijd met zijn 71 jaren is hij toch nog 'jong' overleden. 

Bewust dat ik nog maar weinig aspecten van Rudolf heb laten uitkomen, meeri ik dat hem 
hier in herinnering heb gebracht en daardoor hem herdacht. Velen met mij zijn dankbaar 
hem gekend te hebben; zovele jaren met hem dezelfde weg hebben mogen gaan in vriend
schappelijke samenwerking zowel in redactie, hoofdbestuur als in commissies. Velen - even
als ik-verliezen in hem ook een vriend. Ongetwijfeld zullen de vruchten van zijn activiteiten 
nog lang in de NGV zichtbaar blijven. De herinnering aan hem zal nog lang voortleven bij hen 
die hem gekend hebben. Zijn overlijden betekende een slag voor de vereniging, maar het is 
onbeschrijfelijk wat het verlies betekent voor zijn echtgenote en kinderen. Mogen zij enige 

troost vinden in wat hier is vastgelegd. Wij wensen hun veel sterkte toe en dat de herinnering 
aan hem troost moge geven in moeilijke dagen. 

Noot 
1. R.F. Vulsma, 'Beroep en Status', in: H. Strijkers (e.a.), Liber Amicorum Nico Hamers, Sittard 1996, pag. 
51-57. 

N.A. Hamers te Malden, Erelid Nederlandse Genealogische Vereniging 
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Chronologische lijst van tinsakten van het Huis Amerongen (1613-1711) 

DOOR WOUT SPIES 

Inleiding 
Een rins, thins of tij ns is afgeleid van het verouderde woord cijns, een zogenaamde grondren
te of erfpacht. In het woord cijns valt nog het huidig gebruikte woord accijns te herkennen, 
een soort belasting op levens- en genotsmiddelen. 

De geschiedenis van de tinsen gaat terug op de tijd dat verwilderde gronden ontgonnen 
werden tot weide- en landbouwgebieden. Grootgrondbezitters in de Middeleeuwen (voor
namelijk kerken en klooster) gaven zogenaamde onlanden uit, waaruit door het graven van 
een afwateringsstelsel cultuurgrond gewonnen werd. Voor het recht op ontginning werd een 
zogenaamde recognitie of rins (rijns) betaald, waarmee de juridische positie van de oorspron
kelijke eigenaar erkend bleef. De jaarlijkse betaling van een (klein) bedrag ( de rijns) was dus in 
feite een symbolische erkenning van een oude rechtsorde, waarbij de (soms vage) scheidslijn 
tussen eigenaar, ontginner en gebruiker in stand gehouden werd. Ook bij overdracht van een 
perceel ontgonnen land diende men de rijns te betalen als erkenning van oude rechtsverhou
dingen. Een tij ns is dus iets anders dan een grondbelasting. ' 

In het archief van het Huis van Amerongen bevindt zich een chronologische lijst van tinsak
ten, deels als repertorium op de registers 1613-1711.2 Deze lijst heeft betrekking op de registers 
van lenen en tijnzen, inventarisnummers 1179 (1611-1683), 1180 (1645-1665), 1181 (1665-1666), 

1182 (1670-1682), 1183 (1682-1685), 1184 (1689-1692), 1185 (1694-1719). In deze registers vormen 
de lenen en tijnzen elk een afzonderlijk gedeelte. 

De lijst omvat zeven onderscheiden lijsten, elk gemarkeerd met een letter (A t/m G), die 
onderling niet in een chronologische volgorde staan. De inschrijvingen hebben met name 
betrekkingen op goederen in en om Amerongen (Darthuizen, Renswoude, Woudenberg, Rhe
nen, Scherpenzeel). Elke inschrijving is voorzien van een merk (een o ), die in de transcriptie is 
weggelaten. 

Noten 
1. Voor wie hierover meer wil lezen, verwijs ik naar: H. van der Linden, De Cope. Bijdrage tot de rechtsge

schiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte, Assen 1956. Bijdragen van het instituut 
voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 1. 

2 . Het Utrechts Archief [HUA], E.P. de Booy, Inventaris van het archief van het Huis Amerongen, 1405-1979, 
Utrecht (HUA) 2000; archiefnr. 1001, inv.nr. 1189: chronologische lijst van tinsakten, deels als 
repertorium op de registers 1613-1711, 1 omslag. NB Verg. ook: Dick van Wageningen, Leen- en tinsre
gister Amerongen, 1459-1641, Amersfoort (eigen uitgave) 1996. Dit is een alfabetisch register op inv.nr. 
719 van het Huisarchief Amerongen. 
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Transcriptie ( integraal) 

A. Verlijdingen der tinsen sedert den 8 may 1694 tot den 11 nov[ember] 1711. 

19mei1694 
23 aug. 1695 
30 jan. 1669 
1 dec. 1695 
1 dec. 1695 
21feb. 1696 
16 maart 1696 
16 april 1696 
24 april 1696 
9 sept. 1696 
9 nov. 1696 
11 nov. [1696] 
3onov. 1696 
31jan. 1698 
24feb. 1698 
24feb. 1698 
21jan. 1698 
22juni 1698 
20 nov. 1698 
3jan. 1699 
2aug.1699 
dito 
idem 
idem 
idem 
idem 
14 april 1700 
24 april [1700] 
20 okt. [1700] 
11 nov. [1700] 

3april 1702 
22 aug. [1702] 

21jan.1703 
26 jan.1704 
11 nov.1704 
idem 
idem 

26 d e c . 17 04 

16 feb.1706 

27 maart 1706 
11 nov.1706 
30 juni 1707 
25juiÏl708 
3jan. 1709 
28 sept. 1709 
14okt.1709 

318 

de heer Vincent Boelhouder 1/4 part van de hoffstede van Cornelis Cornelis 
mr. Willem van Schaick van de hoffstede tot Darthuysen 
Aelbert Rijcxen van 't goet de Vliert 
Gijsbert van Wolfswinckel van 't erf t'erfftuyn 
Henrick Everts van 't goet Cleyn Datselaer 
Willem Gerri ts van Aelbert Rijcx 2/ 5 parten in 't goet de Vliert 
Geertje van Langelaer 1/4 part in 't erf Lam balgen 8 p[enninge]n 
Raes Cornelis 2 m[ergen] in Cleyn Lam balgen 
Cornelis van Santen met 2 1/2 m[ergen] in Cleyn Lam balgen 

de grave van Rochfort 3/4 parten in de hofstede aan de dijck 
Jan Tol met de huysinge tot Amerongen 
Teunis Jansz. 4 /5 parten in de huysinge en erffLuttel Lam balgen 
Jan Henricksz. met de huysinge in den Engh 
Anthonis J ansz. met de huysinge op den Hoff 
Geertje Everts Kruylen van Raes Cornelis met 2 m[ ergen] in Lam balgen 
Teunis Peters van de kinderen van Langelaer 2 kampen lants 
Cornelis Jans van Merrichje Tomas den Asse bot 
de wed(uw]e Volkrijcx een stuck lant van Aelbert Gijsberts 
Meus Peters van het gehele goet de Vliert 
Frans Willems van Aelbert Elberts 
Henrick Everts aen erffgen[ amen] van Bran t Teun is met O ldereem 
HenrickEverts uts. [ut supra] metVaecken veen 
Teunis Peters met 1/5 part in het goet Luttel Lam balgen 
Teunis Jacobs als erfgen[aem] van BrantTeunis 3 mergen poelen en lant 
item uts. [ut supra] de huysinge ende hoffstede in de Ginckel 
item uts. [ut supra] den Beren venen offKrackenhofstede 
Cornelis Willem[s] Ebbenhorst een huysinge en hoffstede aen de Hoolvoet 
Jan Willems van Bennekum een erf en hofstede tot Renswou 
de grave van Rochfort van ' t goet van Wijckersloot 
Peter Cornelis Ploegh, een erffgen[aem] van Jan Cornelis Ploegh sijnen broeder 
huys en hoffstede 
de grave van Rochfort 1/4 in de hoffstede aan de dijck 
Gerrit Jans van Egdom in plaets van Roeloff Jans( ... ) eertijds van H. de Cruyff 3 
campen 
Nicolaes van Vel pen van de huysfr[ouw] van Van Beeck tot Reenen 
de wed[uw]e Rinsseveen een huysinge van Evert de Wael 
HuijbertJans van Wolffswinckel, een erfgen[aam] van sijn oom, den Doornboom 
Claes Rijcxen een erffgen[aam] van sijn vader 3 campen lants in Renswoude 
Fredrick Henr[icks] van Geijtenbeek een erfgen[aam] van sijn vader genaemt het 
g[oet] Geijtenb[eek], 15 m[ergen] 
Gij s b e rcVonck van Lienden. de h e l f c v an. z m [e rgen] b oom gaert: onder Ree n.e n 

Corn[elis] van Brenck een erff van Vel pen de huysinge het Bontepert [ doorgehaald: 
Nicolaes van Vel pen] 
Henrick Willems de huys[ing]e van Henr[ick] van Brenck 
Henrick Everts een erfgen[aam] van Geertje Everts Kruyven 2 m[ergen] 
de wed[uw]e van de wed[uw]e Verweij de huysinge 
Nicolaes van Vel pen van het Bontepeert bij ex [ecuti)e 
Evert Winters als erfgen[aam] van sijn vader 1/4 part in 't erff Cleijn Romsel[aer] 
de heer Ram van de h[ee]r Leusden 8 m[ergen] aan(de) dijk 
Frederick van [de) Honert de huijs(ing]e van Bel garde 
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11 nov.1709 Fredrick van Geijtenbeek als erffgen[aam] van Evertje van Geijtenb[eek] van 't 
g[oet] Geijtenb[eek] 

idem Henrick Goossense een erffgen[aam] van Goossen Henricks een camp in 't erf 
Coutijs 

1feb.1710 
25 feb.1710 
1maart1710 
11 nov.1710 

Jacob Petersen van[ de] kinderen van Wingelaar ' n stuck vel ts in de [ on lees baar] 
Henrick Everts voor Corn[elis] Oever en Corn[elis] Jans 
de heer Van [de] Poll tot Amersfoort het goet Kauwenhoven 
Gerrit Cornelisse Rust [= Roest] van[de] erfgen[amen] van Peter Henr[icks] Ver
hoeff 

1 april 1711 
1juli1711 

Jan Corn[elis] in plaats van Gerrit Roest een camp je land van anderhalff m[ergen] 
de heer van Ter Meer in plaats van sijn h[ee]r vader van 't goet Rumelaar 

[idem] geen datum 
11 nov.1711 

Jan de Wael in plaats van sijn vader de weert bij de Nateris 26 m[ergen] 
Jan E verts Da velaar 

[idem] geen datum Henrick Everts 

B. Memorie van de verlijdinge der thinsen [te] Amerongen beginnende als volgt in ' t [register] 

Dirck Egberts met het halve erffRomselaer 5 aug. 1613 
Jacob Wolpherts en Reijertje Wintersdochter, sijn huysvrouw de huysinge en 
hofstede naesten Rijnsteegh in plaets [doorgehaald] van 
Jan Dirckse van Emmerich datum niet vermeld 
Herman van Holten en Hillegond Dircks met het veen in de Amerongsche 
veenen van outs genaemt Merrichje WillemJansz wed[uw]e, uytgesondert 
het slijck naest de Munckewegh 
Anthonis Corn[elis] Raap met het voors[eijde] veen uts. [ut supra] 
Willem Dirckse van Wageningen met het voors[eijde] veen sijnde huys 
ende hofstede breet 12 roeden, uitgesondert het slijck boven, gelegen 
tusschen den Dwarswegh en het Elster Bosch 
Jan Aelberts Hol tappel van een stuck lants in Woudenborgh 
AertJ ans een gerechte vierde deel in het erffRomselaer op Voskuyl 
Willem Teunisse Steek met Merchjeris veen [kantlijn: 6 denier] 
Jo[ nke] r Johan van Doornick in plaets van sij n vader van het goet Schermoort 
Joost Cornelis Lu ytterweert van Aert Bastiaens de Lamp die nu J uffr[ ou w] 
Verweij [kantlijn: 6 st[uivers] 6 denier] 
De regulieren van Amersfoort van het erff Couwenhoven vanJ ohan Bregge 
als rentm[eeste]r van 't convent van Marienhoff 
[kantlijn: 6 schell[ingen] op 2 schell[ingen] gereduceert] 
Dit is den se! ven ver! u yt met het erff Romselaer [kantlijn: gel [ij cke] 4 scheil [ingen] 
Jan Aelberts Hol tappel met 3 kampen lants in ' t erf Cleijn Lam balgen van [de] 
wed[uw]e van Mathijs Gerrits [kantlijn: 6 denier] 
Cornelis Sanders van de Voorts wed[uw]e een campe lants in 't erff Cleijn Lam balgen 
van uts. [ut supra] [kantlijn: 6 denier] 
Arris Sarren een camp lants uijt het erf Cleijn Lam balgen genaemt 
den hogen camp van uts. [ut supra] [kantlijn: 6 denier] 
A e rt Jans van uts . [ ut supra] e e n c a mp lants uij t het erffLambalgen g e n a amt 

legen camp [kantlijn: 6 denier] 
HenrickJans van Wageningen beleent Egelnier van 363 gul[den] ten behoeve 
van Peter Schade tot Amersfoort 
Willem Willems van Broeckhuysen een stuck goet in ' t gat van de Bergh alwaer 
oosten west het Convent van St. Servaes gelegen [was] aen hem van sijn vader 
[kantlijn: 2 schell[ingen]] 
Gerrit Cornelis, timmerman met een huysinge en erve in desen straet tot 
Amerongen, oostwaerts de stee ge en westw[ aerts] Tijmen Willems, zu yd w[ aerts] 
Cornelis Dirckse Pijsel en noortw[aerts] de voors[eijde] Heerestraat, gecomen 
van Tonis Cornelis Haerman [kantlijn: 1 st[uiver] 8 penn[ingen]] 

Gens Nostra 62 (2007) 

10 octob. 1613 
20 feb. 1615 

20 feb. 1615 
11 nov. 1629 

18 april 1630 
10 dec.1631 
20 dec.1631 

2sept. 1632 

21 nov. 1632 
21nov. 1632 

9 nov.1632 

3onov. 1632 

3onov. 1632 

30 nov. 1632 

11 nov. 1632 

22 dec. 1632 

25 dec. 1632 
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Herman van Holten met de helfte van het cleijn veen van de wed[uw]e van Jan Cornelis 
Henrick Peters tot Scherpenzeel van de erffgen[ amen] vanJ an Sanders een huysinge 
en hoffstede aan de Hoolvoet 
Gerrit Henricks Udo tot Maurick noch gecedeert een plegte van 300 g[u]l[den] 
ten laste van de bouwerije de Posthoorn daar possesseur van is HenrickJans 
[van Wageningen] drossaert tot Amerongen 

29 okt.1633 

26 dec. 1632 

3oaug.1633 
Willem Aelberts met 2 stuck veen genaamt Vaecken veen van 
Cornelis Cornelis Oudenhoren datum niet vermeld 
Gerrit Aerts tot Scherpenseel met een huysinge, hofstede en landerijen 
ontrent 10 m[ergen] van de kinderen van Cornelis Cornelis Oudenhoren 
Jo[ ncke]r Walraven van Arkel beleent het goet genaamt Lam balgen onder 
het gerecht van Woudenberg voor 1000 g[u]l[den] ten behoeve van 
de h[ee]r Anthony Charles de Parmentier canoniek t'Oudemunster, 
gelegen aan de westsijde van de beek, den 15 feb. 1634 en anno 1639 afgelost 
Rijck Vosch met de huysinge en erve aan de Overstraat van RoeloffTomasse 
aan de suydsijde 
Tomas Roeloffsen met een huysinge aan de Hoff van GerritJorissen gekomen, 
streckende uijt de straat tot aan het erf van Jan van Veelen 
Rijck Vosch, borger tot Amersfoort met een huysinge en erve tot Amerongen aen 
de Voorstraat voor uijt de straat tot de Gasthuijssteegh, oostw[aarts] 
Cornelis Henricks coster, westw[aarts] Lamb[bert] Gijsberts 
Jan Henricks Quint een huysinge aan de Overstraat tot Amerongen van Peter Schade 

20 oct. 1633 

15 feb. 1634 

28 april 1634 

4april 1635 

8 mei 1633 

cum suis daar oostwaerts Steven Gerrits van Amerongen ende westw[aerts] de 
Molenbergh, steckende uijt de straat tot den Achterwegh datum niet vermeld 
Claes Goossense van Wijck een huysinge in de Overstraat daar oostw[aarts] 
Hugo Verweij en westw[aarts] Sander Jans Buijs, streckende uijt de straat 
tot aan deAchterwegh van Cornelis en Jan Wulpherts 
TonisJanse Vosch met de huysinge en hoffstede staande tot Amerongen aen 't eijnt 
in de Ooverstraat, oostw[aarts] Hans Peters, westw[aarts] Willem Philipsen, streckende 
tot aan de Ach terwegh 
Walraven van Arkel beswaert het goet Groot Lam balgen met 2000 g[u]l[den] 
ten behoeve van de wed[uw]e van de [ moeilijk leesbaar]; naderhant afgelost 
Jan Aelberts Holtappel met een camp je lants eertijts gekoft uijt het erffLambalgen, 
groot 11/2 m[ergen] van Cornelis Sanders 
Jan Jans van Veelen met de huysinge De Prins van Jan Henricks Quint 
De vijffjondert g[u]l[den] op dit huijs heeftJanJans van Welen aan 
Jan Henricks Quint bekent schuldigh te sijn, in reste van cooppenn[ingen] 
Cornelis Dircksen Pijsel wonende terNeder-Engh disponeert van sijn hoffstede 
in den Engh onder sijn kinderen aldaar woonende 
Gerrit Cornelis, timmerman totVarick transporteert aan RoeloffDircks, 
rademaker, die daer mede verleijt wort een huysinge aan de Overstraat, 
streckende uijt de straat tot aan de hoffstede van Henrick Borgers, 
daer oostw[aarts] de gemeende wegh en westw[aarts] Tijmen Willems, 
op dato voor[seij t] 
Willem Lubberts tot Scherpenseel transporteert aan Jan Tonisse oock aldaer 
een hoffstede aan de Hooi voet naestJan Aelberts Holtappel 
Jo[ncke]r Walraven van Arkel schout tot Amersfoort verstigt op het goed 
Lam balgen 15000 g[u]l[den] ten behoeve van de heer Antony van Diemen, 
gouverneur-generael van de Oost Indische Compagnie; Arkel is selff verleijt 
Goossen Gerrits transporteert aanAelbertJans, timmerman, sijne huijsinge 
ende hofstede tot Amerongen daar oostw[aarts] de erffgen[amen] van 
Hugo Verweij, westw[aarts] de kerck van Amerongen, zuijdw[aarts] 
de wed[uw]e van Lievendael ende noortw[aarts] de gemeene herenstraat 
AelbertJans, timmerman, ver bint vooriso g[u]l[den] ten behoeve van 
Jan Dircx de Cruijffhuijsvrouwe 

10nov. 1635 

2omei1636 

26 aug. 1639 

2odec. 1639 
25 sept. 1640 

20 april 1640 

20 feb. 1641 

[20 feb. 1641] 

21 april 1642 

12 sept. 1642 

26 sept. 1642 

16 nov. 1642 
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huidige generaties. Familienamen die veel 
voorkomen in dit boek zijn: Bouwer, Faber, 
De Groot, Damsma, Dijkstra, De Jong, Post
ma en Wiers ma. 

Kwartierstaat 
H. Oosterhof, Kwartierstaat van de kinderen van 
Jan Kremer (1911-1998) en Aaltje van Lenthe (1912-

1992) aangevuld met nageslacht van hun grootou
ders Gerrit Willem Kremer (1883-1971) en Wibbe
gien Hekman (1887-1937), Almelo 2006, 283 pp., 
ill.+index. 

n Al'l'i!Dff .u.y -•"""""-J/WI\Hl,ME!f101t-1111181 

Ml.TJEVNfU;N IH6(1fU2 1tllrn ---UIID.N:lff _,....,,..,..._.. 
89:RIT \Nlt.U'M ~loEn (IOII0-1071) 

Wl8Rf:GleH tlEKMNf ,.., -1~7) 

Met recht een Overijsselse kwartierstaat. De 
acht overgrootouders met namen Kremer/ 
Hutten, Hekman/Van Faassen, Van Lenthe/ 
Kolkman en Reefhuis/Schuttert zijn allemaal 
geboren en getogen in Overijssel. Weliswaar 
stamt juist de lijn Kremer uit Drenthe, maar 
dan wel tegen de Overijsselse grens aan. Van 
vele kwartieren zijn de nakomelingen ver
meld tot in meerdere generaties. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
L.J. de Jong, De werkers aan het Noordzeekanaal, 
z.pl. 2006, 61 pp. ill. + index. 

De afdeling Kennemerland publiceerde 
e e n boe k met als thema een hommage aan de 

mannen en vrouwen die het Noordzeekanaal 
hebben gegraven, dat in 1876 is geopend. Een 
immens karwei, dat onder moeilijke omstan
digheden is gebeurd. Wonend in keten en 
hutten met ziektes als cholera op de loer. Het 
eerste gedeelte van het boek geeft een globale 
geschiedenis van de gravers en hun omstan
digheden, terwijl in het tweede gedeelte een 

356 

naamlijst voorkomt van de bekende (dat wil 
zeggen uit de Burgerlijke Stand en bevol
kingsregisters) gegevens van kanaalwerkers. 
Jammer dat het eerste deel nogal wat vreem
de zinswendingen en niet-lopende zinnen 
bevat en dat het tweede gedeelte minimaal 
een aantal personen mist die ik uit eigen on
derzoek ken als tijdelijke polderwerkers te 
Velsen. Desondanks blijft het een waardevol 
boek. 

J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, Brussel 
2006, 7 dln, ca. 4500 pp., ill. + index; ISBN 90 

5746005X. 

Zeven kloeke delen van elk zo'n 700 pagina's 
die uitgegeven zijn door het Algemeen Rijks
archief te Brussel. Samen met enkele andere 
auteurs heeft Leune een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de geschiedschrijving van twee 
bijzonder belangrijke vestingswerken Lillo 
en Liefkenshoek. De reden waarom hij zich 
op de geschiedenis van deze twee vestings
werken heeft gestort, was het vinden van 
verschillende voorouders, die hier gewoond 
en gewerkt hadden. Omdat er relatief weinig 
over gepubliceerd was, heeft Leune er voor 
gezorgd d a t er nu juist veel over re vinden 

is. Een van de aardigste zaken is, dat de aan
pak voor de bestudering multi-disciplinair 
is geweest. Niet zuiver historisch of zuiver 
genealogisch, maar ook is gekeken vanuit de
mografisch, economisch, militair en sociolo
gisch uitgangspunt. Het eerste deel bevat de 
geschiedenis van beide forten. Een greep uit 
de hoofdstuktitels maakt de diversiteit van 

Gens Nostra 62 (2007) 



en Duitsland geen onbekende naam. Stam
vader was Dirrick van den Eertwegh, die in 
de 16de eeuw leefde. Er zijn gegevens over ou
dere - en meer - naamgenoten, maar voor
alsnog zijn die niet aan te sluiten. Het boek 
is rijkelijk geïllustreerd met bidprentjes en 
foto's. 

F.B.M. Nederveen en C.J. Nederveen,Degene
alogieën van Nederveen, Schoorl 2006, 332 pp., 
ill. + index; ISBN 90-6455-521-4. 

Een genealogie Nederveen gaat terug tot de 
13d' eeuw, wanneer Jan van N ederveen als heer 
van Loenhout wordt vermeld. Met dergelijke 
oude genealogieën is het dan juist erg jam
mer, dat er geen sprake is van een notenap
paraat. Wel zijn in de bijlagen afschriften van 
bronnen overgenomen. De oudste generaties 
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lijken hier en daar wat onduidelijk te zijn. 
Pieter van Nederveen, heer van Nederveen in 
1388 is volgens pag. 9 een zoon van Jan Wil
lemsz van Nederveen en Elisabeth Tierloot 
(weduwe van Dirck Wouters Starck), volgens 
pag.10 een zoon van Dirck (natuurlijke zoon) 
Willemsz van Nederveen alias Dirck Starcke, 
gehuwd met Elisabeth Tierloot en volgens 
pag. 36 Dirck Sterke(n) Wouterszone en Eli
sabeth Tierloot. Over de moeder lijkt men 
het dus wel eens te zijn, maar de vader lijkt 
wat onduidelijk te zijn. Over de latere gene
raties lijkt er minder verschil van mening te 
bestaan. Overigens worden verschillende ge
lijknamige families behandeld die naar alle 
waarschijnlijk niet verwant zijn. 

R. Tuddy, Walter Family Tree 1792-2006, z.pl. 
2006, 137 pp. ill. + index. 
Een Engelstalig boek over een Canadese fa
milie met 'roots' in Nederland. Theodorus 
Walters uit Elten (NB) en zijn echtgenote 
Maria Tekaat kregen tussen 1818-1840 meer
dere kinderen, onder meer te Wisch in Gel
derland. Uit de derde generatie is Cornelis 
Jacobus Walters geëmigreerd naar Renfrew, 
Ontaria, Canada. Het nageslacht van deze 
Corry Walters is in deze bijdrage uitgewerkt 
tot op heden. 

Parenteel 
M. J ongsma, Het nageslacht van Jelmer Roelofs en 
Grietje Wybes. Families uit Noordoost Friesland, 
Schoorl 2006, 545 pp., ill. + index; ISBN 90-

6455-523-0. 
Enkele duizenden nakomelingen van 

Jelmer Roelofs en Grietje Wybes zijn in dit 
boek vermeld. Niet zo verwonderlijk, als we 
bedenken dat de stamouders leefden in de 
laatste h elft van d e 17de eeuw. Dertien gene

raties scheiden de huidige personen grofweg 
van deze stamouders. Zoals gebruikelijk in 
Friesland en zeker op het platteland, leefden 
de generaties voor 1811 onder patroniemen. 
Het aantal familienamen is daarom - en na
tuurlijk vanwege het feit dat het een patro
niem is - uitgebreid en divers. Opvallend is 
de enorme trouwheid aan de streek tot in de 
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J. van de Geer, Terug naar de G(h)eer. De ne
derduits-gereformeerde familie Van de G(h)eer uit 
Nieuwveen, Almelo 2003, 146 pp., ill. + index. 

TRll:IJG NAAR DE G(UJEER 

Nieuwveen is de bakermat van de familie Van 
de Geer (en naamsvarianten). Meer dan drie 
eeuwen woonden opeenvolgende generaties 
te Nieuwveen en oefenden daar beroepen uit 
als timmerman, schoenmaker en winkelier. 
Daarnaast hebben verschillende leden van 
de familie openbare ambten als schepen en 
weesmeester uitgeoefend. Stamvader is Jan 
Dircksz, secretaris van Nieuwveen, overleden 
voor 1625. Om de afstamming typografisch 
weer te geven door afwisselend gebruik van 
vet en cursief en zelfs vet en cursief vind ik on
praktisch. Een handiger methode is weerga
ve in staken, waarmee uiteindelijk hetzelfde 
effect wordt bereikt: duidelijk wie waar in de 
genealogie zit. 

CdG 

K. Hoorn, Het Zaanse geslacht Hoorn in woord en 
beeld. Mijn herinneringen tot het jaar 2006, z. pl. 
2006, 40 pp., ill. 

Het boekje is geschreven vanuit het perspec
tief van de auteur, met naamgevingen als 
oom, grootmoeder, etc. 

De stamboom gaat terug tot betovergroot
vader Jacob Hoorn; beschreven zijn echter al
leen de personen die de auteur zelf gekend 
heeft c.q. kent: zijn grootouders, neven, 
nichten, ooms en tantes zowel van vaders als 
van moeders kant, dus behalve leden van de 
familie Hoorn zijn ook velen uit de familie 
Esveldt opgenomen. De nakomelingen van 
de auteur zelf en van zijn broers komen even
eens aan bod. 

ABB 

H. Kapinga, De Kapi(e)nga's uit Sint Annaparo
chie, Amsterdam 2005, 160 pp., ill. + index. 

Het eerste stuk van deze uitgave heeft voorna
melijk betrekking op de moderne generaties 
afstammelingen Kapinga rond de samenstel
ler. Het tweede deel bevat de kwartierstaat 
van de ouders van de samensteller. In de vier
de generatie komen de volgende namen voor: 
Kapenga (!)/Mulder, Oorburg/Kwakenburg, 
Bosma/Wiersma, Wielsma/Wondaal. De eer
ste vier nan1cn z ijn Gronings, de laatste vier 

Fries. In deze provincies ligt ook de kern van 
de kwartierstaat. 

D. Lauwers en K. Dollekens, Van de Eertwegh ... 
aangenaam, Eersel 2006, 318 pp., ill. + index; 
ISBN-13: 978-90-5291-096-3. 

De naam Van den Eertwegh is in Zuid-Ne
!'=S--'-'--~.c;- --~ =--~~ ~ derland en de aangrenzende delen van België 
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rubriek 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 
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens, een 
RK Groninger familie met een grote Bossche tak, 
Bedum 2006, 2 dln, 1616 pp., ill. + index. 

Boelens 
ten RK Groninscr familie m,:t ~ grote Ü(IW:hc uik 

drs J.M,8. Bodws m OJ. l'/knhui$ 

Een indrukwekkende uitgave over een grote 
Groningse familie Boelens. De oudste ge
gevens over deze familie gaan terug tot de 
vroege zestiende eeuw. Boele Jansen zal de 
vader of wellicht grootvader zijn geweest 
van Johan Boelens, brouwer te Gronin
gen (t 1620/1623), van wie een grote tak af
stamt. De tak die afstamt van zijn broer Julle 
Boelens (hij wordt eveneens gezien als zoon 
of kleinzoon van de eerdergenoemde Boele 
Jansen) is nog veel groteren bevat ook de Bos
sche tak. Het resultaat van alle naspeuringen 
naar deze familie Boelens heeft uiteindelijk 
geleid roe een prachtig tweedelig boekwerk. 

Er zijn vele andere families Boelens (zelfs een 
andere r.-k. familie in Groningen), maar die 
zijn tot op heden niet verwant gebleken en 
hebben dan ook in dit boek geen plaats. Het 
notenapparaat is zeer uitgebreid, waardoor 
ook andere genealogen kunnen achterhalen 
hoe de auteurs tot bepaalde conclusies zijn 
gekomen. CdG 
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G.J.M. Derks (e.a.), Van 'tKloosteren Van Kloos
ter door de eeuwen heen, Eemnes 2005, 160 pp., 
ill., uitg. Historische Kring Eemnes, Histo
rische Kring Hoogland, Historische Vereni
ging Soest (na te bestellen voor € 15,- (in
clusief porto) informatie bij de auteur, tel. 
026-3644051). 

Van 't KLOOSTER 
en Van KLOOSTER 

Deze bundel is het resultaat van onderzoek 
door een collectief van vijf auteurs, de meeste 
afstammelingen van de stamouders,J an Hen
driksz de oude en Geertgen Henricks. Dit 
voorouderpaar vestigde zich rond 1600 op de 
ook nu nog bestaande boerderij 't Klooster 
te Soest. De boerderij maakte oudtijds deel 
uit van het halverw ege de 15de eeuw g estichte 

Soester klooster Mariënburch. Vanaf circa 
1700 zijn diverse takken van de familie apart 
beschreven, te Soest, Eemnes en Hoogland. 
Pas in de 19de eeuw trekken sommigen wat 
verder weg. Hoewel een index ontbreekt, 
wordt het geheel wel verduidelijkt in sche
ma's. 
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Het barkschip "Helena Constantia", aquarel door Jacob Spin 1861 

( collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam) 

landse Koopvaardijschepen, 1820-1900, Hoorn 1998, deel 1, pag. 294). De "Argonaut", gebouwd 1858 
te Amsterdam, was 'meer een jacht dan een vrachtvaarder, slechts 387 ton, was 39,3 meter lang en 
maar 5,60 meter breed' (zie: E. W. Petrejus, Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw, 
Bussum 1975, pag. 87). Waarschijnlijk is Jan- via Batavia- naar Japan meegevaren. De moeder van 
de ongehuwde kapitein Donema plaatste de volgende advertentie: "Heden ontving ik het treurig 
berigt, dat mijn geliefde Zoon, R. M. DONEMA, Gezagvoerder van het Nederlandsche Barkschip ARGO
NAUT, den 27sten April 1863, in den ouderdom van 37 jaren, te Kanagawa is overleden. Wed. D. J. 
DONEMA, Schiermonnikoog, 4 Julij 1863" (Centraal Bureau voor Genealogie, advertentie fiche 
1649). Op een reis, in 1868, verliet de "Argonaut", onder kapitein J. Visser Ezn de haven van Yoko
hama met bestemming naar Kobé ( ookJ apan) en sindsdien heeft men nooit meer iets van het schip 
vernomen. Pieter van der Drift had zich al enige tijd voor dit gebeuren uit de deelname in het schip 
teruggetrokken! 

13. Dit betreft weer Jan van Velzen; zie onder 10. 

14. Piet en Mie namen niet "De Romein" van zwager Janus over, maar kochten 18-5-1865 een grote 
boerderij met 29 hectare land, "De Schinkelshoek", aan de Zuidbuurt te Maasland. Zij bleven hier 
niet lang, want 28-4-1871 vertrokken zij naar de boerderij "Het Veldhuis" aan de Oosthuizerweg in 
de Noordbeemster, eigendom van N. Brantjes en P.A. van der Drift (zijn halfbroer), te Alkmaar. N. 
(Klaas) Brantjes en Piet van der Drift waren door het tweede huwelijk van Piet (als weduwnaar) met 
een zus van Klaas in 1857 zwagers geworden. 

15. Stadsarchief Vlaardingen, Burgerlijke Stand, overlijdensakte 1869, nr.195. 
16. Kanagawa is de provincie in Japan waarin Yokohama ligt. 
17. De getuigenis van de heer Tieleman Pak, als employé van de Nederlandse Handelmaatschappij 

(van oudsher Cultuurmaatschappij annex bankier- en voorloper van de ABN-AMRO-) zou kun
nen inhouden dat Jan Vermeulen voor deze onderneming werd uitgezonden. Maar uit de brief 
lijkt dat hij voor 'eigen rekening' handelde. Uit onderzoek in de bescheiden van de Nederlandse 
Handelmaatschappij (aanwezig op het Nationaal Archief te 's-Gravenhage) is mij gebleken dat 
Tieleman Pak de centrale agent was te Yokohama, en dat alle agenten in de buitengebieden aan 
hem rapporteerden. Daar werd geen brief/rapport van Jan Vermeulen bij aangetroffen. 
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verklaarden dat op den 12denJuly 1869, des avonds ten 8 ure, in het Internationaal Hospitaal 

alhier is overleden aan eene slepende ziekte der buikingewanden Johannes Vermeulen, oud 

veertig jaren, geboren te Vlaardingen. Van deze verklaring is bovenstaande acte opgemaakt 

en na voorlezing onderteekent. - Voor eensluidend uittreksel uitgegeven den vijftiende July 

1869 door mij gewoon ambtenaar van de Burgelijken Stand te Kanagawa /get/ W. van der Tak, 

's Gravenhag, den 23 September 1869, voor den minister van buitenlandse zaken. 

de Secretaris Generaal /get./ C. Le Clerque. De Ambtenaar voornoemd". 

Noten 
1. De fotografische afbeelding is op een koperen plaatje en later ingekleurd. Hij is gevat in een 'kast

je' groot circa 10x10 cm, en ongeveer drie cm dik, af te sluiten met een clipje (zoals vroeger wel bij 
kerkboeken). Volgens kenners dateert het portretkastje van circa 1860. 

2. Zie: M.A. Struijs, 175jaar Warmelo & Van der Drift, Vlaardingen, Vlaardingen 1995. 
Jan van der Drift en Bets waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Bets bleef 'bemiddeld' 
achter en werd dan ook bij haar huwelijk met Jan Vermeulen gemeld als 'rentenierster'. Jan Ver
meulen was bij zijn huwelijk bierbrouwer, stellig bij zijn vader Ary Vermeulen, te Hillegersberg 
die in die jaren naast zijn ambt als gemeente/gerechtsbode te Hillegersberg een bierbrouwerij 
exploiteerde. 

3. Stadsarchief Vlaardingen, Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister. 
4. Stadsarchief Vlaardingen, not. Knotten belt, akte nr. 96, 29-8-1851. 

5. Stadsarchief Vlaardingen, not. Knottenbelt, akte nr. 89, 14-5-1860. 
6. Informatie van het Maritiemmuseum te Rotterdam. 
7. Aanwezig in het familiearchief. 
8. Deze personen betreffen zijn broer P.A. (Piet) en diens vrouw Maria (Mie) Reineveen, geb. Zoeter

meer 8-1-1836. Zij woonden in een burgerhuis te Vlaardingen en waren 17-4-1863 naar Vlaardingen 
(terug)gekomen vanaf de boerderij "Allegonda's Hoeve" in de - kort te voren - drooggemalen 
Haarlemmermeer. Daar was hun bedrijf 'gesneuveld' vanwege de nog zilte grond; het groeide 
niet. Op het moment van de ontvangst van de brief had Piet geen eigen bedrijf. 

9. 'De grootte der aarde'; zoals bekend was de redersfamilie Van der Drift destijds zeer bemiddeld. 
Financieel hebben zij destijds het ouderloze gezin ondersteund. Van de vijf kinderen Vermeulen 
(dus niet eens bloedverwanten), heeft de familie er zeker drie (Theo, Jan en Leentje) financiën, op 
goede voorwaarden, verstrekt om een zakelijke/maatschappelijke start te maken! Jan zal van zijn 
halfbroer geld hebben geleend/gekregen om de uitdragerij te starten. Door de noodgedwongen 
liquidatie van de uitdragerij is hij hem geld schuldig gebleven, zoals uit de brief blijkt. Jan wilde 
blijkbaar in Japan financieel onafhankelijk worden! 

10. 'Broeder' Janus betreft Adrianus (Janus) van Velzen, geb. Rotterdam 8-7-1825, tr. Magdalena Cor
nelia (Leentje) Vermeulen, zus van Jan en Piet. Janus was dus een zwager. Janus en Leentje waren 
eigenaar van een grote stalhouderij annex logement "De Romein", aan destijds de Rietdijkstraat 
te Vlaardingen (Zie boekje: Frans W. Assenberg, Herbergen in Vlaardingen: Een rondleiding in de 16e, 
de 17e en de 18e eeuw langs diverse openbare lokalen in Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht; Vlaardingen 
1990, pag. 83: 'Op 1 mei 1847 wordt Adrianus van Velzen de nieuwe hotelhouder.'). De vader van 
Janus had eveneens een stalhouderij/logement, Vlaardingerstraat A 93 te Schiedam. De vader van 
Janus,Jan, overleed 22-2-1864, en Janus met Leentje namen daarop het bedrijf van zijn vader, per 7 
juni 1864 over. Vervolgens raadde Jan, - zie foto - in zijn brief vanuit Japan, zijn broer Piet aan het 
bedrijf "De Romein" van zwager Janus over te nemen. Dan hoefde hij, na de sof in de Haarlemmer
meer, géén groot kapitaal te lenen voor een nieuw veebedrijf! 

11. Dit betreft dus Petrus Adrianus (Piet) van der Drift, de halfbroer van Jan, de briefschrijver. Deze 
Piet was al vroeg een geslaagd zakenman en was eerst reder te Vlaardingen, daarna te Alblasser
dam, en vervolgens reder en wijnkoper te Alkmaar, voor eigen rekening en ook als firmant van 
Rederij Brantjes en van der Drift te Purmerend. Persoonlijk, en ook in firma gezamenlijk, had hij 
diverse vrachtvaarders op de grote vaart. 

12. Donema; dit betreft kapitein R.M. Donema, kapitein van bark "Helena Constantia" en later de 
"Argonaut", over de periode 1858 tot zijn dood te Kanagawa op 27-4-1863. De "Helena Constantia" 
was een barkschip (de ex Juanita), gebouwd bij Elbing (Engeland), 432 ton. (G.N. Bouma, Neder-
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de kleine. Het is hier broer Piet een vreemd land(,) voor de bouwery (= landbouw) is hier niet 
veel, aardappelen zyn goed, groenten geen, soms geen vleesch dus blyft met Mietje maar te 
Vlaardingen en neemt de wereld zoo by is. ik voor myn is iets anders ben aan reizen.en vreemd 
gewoon , en gaat op het eerste geschreeuw niet verhuizen. daarby is men (bij jullie) hetzy 
nacht of dag altyd gewapend terwyl hier nooit eenig kwaad geschied, doch is het eenige red
middel meest alleen en zeer slechte of geen sluiting. ik schryfU weinig doch aan broeder Ja
nus'° meerders. Ued( ele) zal myn nieuws re-meededeelen (= doorvertellen). Van P. (v/d) Drift11 

hoor ik niets meer. Z(ijn)Ed(ele) moet zeer kwaad op my zyn, dat ik echter niet kan helpen. Ik 
heb wat eerlyk & opregtheid aangaat niets te verwyten tegenover hem. De rest is myn fout en 
blyf ik in leven, kan hy of zyne kinderen verzekerd zyn, ik hun die gelden zal opzamelen die 
ik met het winkelieren in de uitdragery te Vlaardingen Z.Ed. ben schuldig. Ik hoop echter 
Z. Ed. weder te zien en te overtuigen ik niet geheel in myn omegt ben. Schryven doen ik (hem) 
niet voor ik eenige schryvens ontvang. 

d b: Donema12 [Zaliger gedachte] is de grootste oorzaak van onzen verwydering, enfin hierover 
niet meer. ik heb hem & familie (betreft halfbroer Piet van der Drift en familie Van der Drift) 
altyd gerespecteerd en genoeg hierover. Zoals gy in uw schryvens zegt is hard zyn lastig, maar 
te veel, beste broeder, heeft ook zyne plagen. de dood van J. van Velzen13 is als onze zwager 
zich goed houd een mood (?).zegt(?) voor zuster Leentje & kinderen. Zij verdient wel het haar 
beter gaat dan tot heden. Gelukkig heeft zy een goedwillig humeur. Als Janus naar Schiedam 
gaat zoude ik u een aanraden de Romeyn14 op goede conditien te huren dan te diep te gaan in 
een groote boerdery. dat is altyd hard werken voor een ander terwyl gy geld van andere moet 
leenen die gaarne hunne interesten zien. Met de Romeyn is een klein kapitaal voldoende & 
dagelyksche ontvangsten teld op. Daarbij is Mietjes tevreden met weinig grootheid dus. Zou 
U het met tehuis te zyn en op te passen zeer goed kunnen hebben. 
In Yokohama waar ik een jaar was, is alles op een groote voet, toch broederlyk onder elkander. 
geld of grootheid heerscht niet, geestelykheid heeft niets in te brengen ervaren drie paters die 
al zeer verheugt waren ons Zondag in de mis te zien. De rest is geen denken aan. Hier zyn veel 
Fransche dus Zondags de kerk vol met goed weder anders niet(,) verstaan). Waar ik nu ben is 
geen Kerk, alleen der russen, en dat verstaan ik niet. Weldra komt hier een pater dus zullen 
kerkhouden. de Fransche Consul is een zeer goede vriend van my. En zal zorgen voor de kerk 
als de weinige R.C. gebruik ervan maken, en dat verstaat zich. Bezigheden op Zondag doen 
my niet. nu broeder Piet groet uw vrouwtje, zuster Leen. Dat was van uw opregten broeder J. 
Vermeûlen. 
Ik schryf aan vriend van Dam &Janus ander nieuws, dat moet u ook verneemen 

Adieu" 

Het overlijdensbericht van Jan Vermeulen is in 1869 vanuit Japan via het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken bij de gemeente Vlaardingen binnengekomen en aldaar als volgt inge
schreven:1s "In h e t j aar een duizend acht honderd negen en zestig, den negen en cwincigscen 

der maand September is door Ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente 
Vlaardingen, ingeschreven het na volgende uittreksel luidende letterlijk aldus: uittreksel 
uit het register tot inschrijving der acten van overlijden gehouden te Kanagawa16 in het jaar 
1869 ... No 4. Heden dinsdag den 13den July, 1869 verschenen voor mij Willem Martinus van 
der Tak, consul der Nederlanden voor Kanagawa en Tokai en als zodanig gewoon ambtenaar 
van de Burgelijken Stand aldaar. De Heer Arend de Meijer, oud 36 jaren, practiserend genees
heer te Jokohama, en de Heer Tieleman Pak, oud 31 jaren, geemployeerde bij het agentschap 
der Nederlandsche Handelmaatschappij te Jokohama17 beiden wonende aldaar. De welke 
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waarbij hij meldt; 'Ik ondergetekende Johannes Vermeulen, van beroep eerste stuurman, aan 
boord van het schip "Helena Constantia", verklaart te constitueren en te magtigen mijn broe
der Adrianus Theodorus Vermeulen, Chirurgijn en Verloskundige te Vlaardingen ... ' .5 

Jan was na het debacle in de uitdragerij dus 'zeeman' geworden, en ..... de "Helena Constan
tia" was een barkschip op de grote vaart, eigendom van zijn halfbroer Petrus Adrianus (Piet) 
van der Drift, die inmiddels reder was van verschillende schepen op de grote vaart, met als 
thuishaven Alkmaar (P.A. van der Drift & Co, te Alkmaar). De kapitein op "Helena Constan
tia" was in 1858/1860 Reinder Mellema Donema, geboren te Schiermonnikoog in 1825. Nadat de 
"Helena Constantia" in 1860 in de wateren van Nederlands Oost-Indië was gezonken, was hij 
tussen 1861 en 1863 kapitein op de bark/klipper" Argonaut" (in 1858 gebouwd bij F.F. Groen te 
Amsterdam voor rederij Brantjes & van der Drift). Op 27 april 1863 overleed kapitein Donema 
aan boord van de "Argonaut" te Kanagawa (provincie inJapan).6 En op 7 juli 1863 plaatste zijn 
moeder te Schiermonnikoog een advertentie inzake zijn overlijden. 
Omstreeks 1861-1862 vertrekt Jan Vermeulen (van de foto), ongehuwd, naar Japan alwaar hij 
'koopman' is. Ten aanzien van zijn periode in Japan worden we voor informatie voornamelijk 
teruggeworpen op een brief van hem uit 18647 en zijn overlijdensakte uit 1869. Zo is uit die 
brief van 1864 op te maken dat de werkverhouding vanJ an met de genoemde kapitein Donema 
( 1825-1863) niet al te best is geweest. De letterlijke tekst van die brief ui tJ apan wil ik u niet ont
houden ( de aanvullingen tussen haakjes heb ik toegevoegd om de leesbaarheid te vergroten): 

Hahodate Mey 1864 

veel Geachte Broeder Piet & zus Mie. 8 

Uw schryvens benevens portret is my geworden. Ik ben zeer verheugt een klein souvenier van 
U te hebben, daar de dag van ons wederzien misschien nog lang af is mees zeker ik niet naar 
Holl:(and) komt zonder iets te hebben overgegaan. dat wil zeggen niet van de grootte der 
aarde af te hangen.9 ik zal tevreden zyn met my te kunnen bedruipen en dat is hier als de za
ken een weinig gaan spoedig te hebben. Sinds 6 weken woon ik eenige 100 mylen hooger dan 
Yokohama en zal misschien nog hooger opgaan. Met de Koopmanschappen die ik vermyts 
vrienden bezit. Dat is g .. . (oud) of yzer maar yzer altyd. Ik ben nu eigen meester dus kyk op 

(Il!,, . i:; 2 
Yokohama (Japan) met binnenvaartschepen, prentbriefkaart circa 1910 

(collectie auteur) 
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Café "De Romein" te Vlaardingen, met de uitbater, M. Brand, prentbriefkaart circa 1910 

(collectie auteur) 

en het jongste kind 10 jaar, op de Hoogstraat te Vlaardingen in een woonhuis, vermoedelijk 
een huurhuis van de eerste schoonvader van Bets. Daarnaast waren er een inwonende huis
houdster/opvoedster en een inwonend dienstmeisje.3 

De bovenstaande foto werd zeer waarschijnlijk gemaakt circa 1860/1862, voor zijn vertrek 
naar Japan en werd door hem gegeven aan zijn broer Piet. Het fotokastje is in familiebezit en 
is inmiddels gerestaureerd. 

Jan was op jonge leeftijd (al vermeld in 1850) winkelier, hij had een 'uitdragerij', op de 
Hoogstraat te Vlaardingen. Dat liep niet naar wens, want op 29 augustus 1851 werd door 
notaris Knottenbelt aangekondigd dat hij 'voor den Huizinge Wijk H Nummer 36 aan de 
Oostzijde van den Hoogstraat te Vlaardingen ten verzoeke van den Heer Adrianus Theodorus 
(Janus) Vermeulen, chirurgijn, wonende te Vlaardingen' zal overgaan tot een 'openbaren 
verkoop van enige meubelen en winkelwaren aan hem requirant behorende'. Omdat Jan nog 
minderjarig was, zal het zeker zo zijn geweest dat hij de 'zaken' onder de naam/verantwoor
ding van zijn meerderjarige broer Janus deed. De voorraad was zeer divers en betrof onder 
andere: potten en pannen, 'speekborstels', kwasten, 'vloervarkens', een zak kaneel, messen, 
'snipperkoeken', potloden, sigaren, zeep, kaarsen, 'wantenbaai', karpetten, spiegels, schilde
rijen, lampen, stoelen, bezems, 'een kistje politoer', pakjes 'patentstijfsel', koffie, thee, rijst, 
pakjes 'zinkingsnuif, pijpen, flessen 'slaoly', flessen 'bitter', een blik 'chocolad', flesjes eau 
de cologne. Maar naast de inventaris van de winkel en 'een uithangbord om een gulden' werd 
óók zijn huishoudelijke inboedel verkocht, waaronder 'een bed peluw en twee kussens om 
drie en vijftig gulden'.• 

Jan woonde, volgens de gemeente-administratie, in 1856 nog steeds op de Hoogscraac ce 

Vlaardingen, samen met zijn twee broers Janus en Piet en een huishoudster, in het woon/win
kelhuis, waar hij vroeger winkel dreef.Jan werd dan wel vermeld als 'winkelier - hoofdbewo
ner', maar het is de vraag of hij lijfelijk daar aanwezig was. Hierna zal blijken dat hij destijds 
een opleiding tot stuurman op de grote vaart moet hebben gevolgd. 

Op 14 mei 1860 wordt door notaris Knottenbelt te Vlaardingen een koopcontract gepas
seerd inzake de verkoop, door de kinderen ( erfgenamen) van Elisabeth Suiker, betreffende 'een 
schuur en erf, staande en gelegen aan den Dayer te Vlaardingen, wijk J, nummer 14'. En ... 
bij deze transactie wordt door Jan Vermeulen een machtiging aan zijn broer Janus afgegeven 
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die boete wel kunnen betalen. Als de boete te hoog werd gesteld, dan was te verwachten dat 
Horn weer naar Pruissen zou terugkeren. Dan was men niet alleen een goed schrijnwerker, 
maar ook de geldboete kwijt. 

De foto 's zijn door een onbekende fotograaf mogelijk in 1879 (bij hun 25-jarige huwelijks
feest) genomen. 

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

Het portret van ... 1 

[Joannes Antonius Vermeulen] 
DOOR A.J. VERMEULEN 

Op de foto• zien we: 
Joannes Antonius (Jan) Vermeulen, geb. Vlaardingen 18 -4-1829 , winkelier, stuurman, overl. Yo
kohama (Japan) 12-7-1869 (in het Internationaal Hospitaal), zn. van Johannes Antonius (Jan) 
Aryzn Vermeulen (1799-1841) en Elisabeth (Bets) Suiker (1796-1843). 

Elisabeth was bij haar huwelijk met Jan weduwe van Jan van der Drift, reder en oprichter van 
de rederij /haring- en zouthandel Warmelo & van der Drift te Vlaardingen.2 Uit haar eerste 
korte huwelijk met Jan van der Drift, was één kind Petrus Adrianus van der Drift (Piet) blijven 
leven. Na het ook nog op jonge leeftijd overlijden van de moeder Bets bleef Jan -van de foto 
- achter als wees. Hij was toen 14'/2 jaar oud, en woonde samen met nog twee broers Janus (geb. 
1825) en Piet (geb. 1833) en twee zussen Leentje (geb. 1828) en Aal (geb. 1831), het oudste kind 18 
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Het portret van ... 1 

[Johannes Heinrich Horn en 
Johanna Cornelia Bor] 

DOOR C. T. M. HORN 

Johann Heinrich Horn, geb. Emmerich (D) 31-8-1828, schrijnwerker, spoorbeambte, werkman, 
overl. Lobith 28-2-1888, zn. van Heinrich Carl Michael Theodor Horn, gerechtsbode, en 
Mechtheld Beek, tr. Tiel 28-1-1854Johanna CorneliaBor, geb. Tiel 14-10-1828, overl. Lobith 28-1-

1916, dr. van Johannes Bor, winkelier en later voerman, en Wilhelmina van Rijnberk. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1855 en 1872 negen kinderen (drie zonen en zes dochters) te Cu
lemborg, Emmerich en Lobith geboren. 

Bij vonnis van 31 juli 1869 kreeg Heinrich Horn van de Arrondissementsrechter te Arnhem 
een gevangeniss traf van t-wee '-Vel-een opgelegd wegens frauduleuze invoer. Hij had 1,6 liter 

gedistilleerde drank en een half kilo vlees mee over de grens gebracht. Hij was kennelijk 
vanuit zijn toenmalige woonplaats Lobith naar zijn familie in Emmerich op pad. In die tijd 
had men geen pardon met smokkelaars. Bij rekest van 8 augustus 1869 vroeg hij gratie aan 
Z.M. Koning Willem III. Het verzoek werd door de burgemeester van Herwen en Aerdt, W. F. 

d'Harvant, van een advies voorzien. Zijn advies vermeldde dat Heinrich Horn een zeer op
passende en ijverige werkman was en dat hij niet behoorde tot de bekende smokkelaars in de 
gemeente. Bovendien was zijn gezondheid zwak. Beter was het om hem een geldboete van vijf 
gulden te laten betalen. Dat was in overeenstemming met het gepleegde misdrijf en Horn zou 
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24 25 26 27 28 29 

WILHELMUS GEERTRUY HENDRICUS HELENA JOSEPHUS JOHANNA 
OUWEL KOK SANDERS ELISABETH ANTONIUS SOPHIA 

KOOPS MEULEMANS GERARDA 
STAATS 

;,:n. van Coenraad dr. van Willem Ko zn. van Jan Sanders dr. vanN.N.en zn. van Jacobus dr. van Dirk 
Ouwel en Maria en Els je Blom Helena Hogendijk Helena Elisabeth Meul(e)mans en Staa(t)s en Maria 
Geertruij Bakker metselaar Koops Aletta Vol man de Wal 

smid opperman kleermaker 

ged. Amsterdam ged. Amsterdam geb. Alkmaar geb.Breda ged. Amsterdam ged. Amsterdam 
9-10-1804 21-2-1807 1-11-1811 4-5-1815 17-5-1804 26-1-1807 

>Verl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam 
18-11-1875 24-2-1877 22-5-1858 16-7-1848 3-4-1862 31-3-1891 

tr.Amsterdam 11-1-1832 tr. Alkmaar 12-6-1834 tr. Amsterdam 3-12-1828 

12 13 14 

ENGELBERTUS OUWEL HELENA WILLEMINA JACOBUS ANTONIUS 
SANDERS MEULEMANS 

smid kleermaker 

geb. Amsterdam 2-1-1843 geb. Amsterdam 2-3-1844 geb. Amsterdam 1-4-1828 
JVer!. Amsterdam 13-12-1897 over!. Amsterdam 24-12-1895 over!. Amsterdam 2-4-1882 

30 3' 

SEVERINUS CORNELIA 
{JUVERINUS) TEESKE 

VELDT PAPAVOINE 
(PAPPEVAAM) 

zn. van Coenraad dr. van Isaac 
Veld ten Theodore Papa-

Aaltje de Goeij voine en Johanna 
Maria Voerman 

korporaal (1826) 
koopmansknecht 

(1830) 

geb./ged. geb./ged. 
Leeuwarden Amsterdam 
24/29-2-1804 9/11-3-1801 

overl. Leeuwarden overl. Amsterdam 
3-4-1860 5-9-1874 

bij: 

15 

AALTJE VELDT 

geb. Alkmaar 16-4-1826 
over!. Amsterdam 14-6-1900 

tr. Amsterdam 23-9-1868 tr. Amsterdam 19-7-1854 

WILHELMUS OUWEL ANTOINETTA DOROTHEA MEULEMANS 

varkensslachter 

geb. Amsterdam 18-8-1868 geb. Amsterdam 8-2-1867 
over 1. Amsterdam 19-6-1930 over 1. Amsterdam 9-1-1942 

25-6-1920 

JODERER 

~8-8-1921 
~2-9-2005 
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tr. Amsterdam 24-6-1891 

ALIDA OUWEL 

geb. Amsterdam 14-2-1898 
over 1. Amsterdam 25-4-1968 
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16 17 18 19 zo ZI zz 23 

DAVID DEUWERTJE CRIJNPEL PETRONELLA HARMANUS MARIABOS ELBERT JOHANNA 
FRIEDRICH EIJSES STEINMETZ VANZEGGEREN BOUMAN VERMEULEN 
DODERER 

zn. van Georg dr. van Heijne zn. van Krijn Pel dr. van Jan zn. van Hendrik dr. van Jacob Bos zn. van Jacobus dr. van Gerrit 
David Doderer en Eijses en Maartje en Fransijntje de Steenmers en van Zeggeren en en Maria Magteld Bouman en Aaltje Vermeulen en 
Frederica Barbara Jans Koekebakker Nobel Johanna Jansie Meijjer van Delden Potak Geertrui Rietveld 

Pfleiderer Geertruida 
Stier mans 

slachter winkelierster timmerman slepersknecht smidsknecht 

ged. Waiblingen ged. Amsterdam ged.Amsterdam geb./ged. Zwolle ged. Amsterdam ged.Buiksloot ged. Renswoude geb. Tienhoven 
(D.) 14-1-1798 22-9-1799 15-6-1800 29/31-1-1796 30-12-1798 19-5-1805 12-5-1805 21-5-1806 

overl. Amsterdam overl. Amsterdam overl.Amsterdam over 1. Amsterdam overl. Amsterdam overl. Amsterdam over 1. Amsterdam overl. Amsterdam 
8-1-1857 24-4-1862 11-11-1858 26-1-1845 8-11-1845 11-5-1881 20-5-1852 16-5-1863 

tr. Amsterdam 18-7-1827 tr. Amsterdam 31-1-1838 tr. Amsterdam 30-1-1833 tr. Amsterdam 11-11-1829 

10 

JOHAN HEINRICH PETRONELLA HENDRIK AALTJE BOUMAN 
DODERER ELISABETH PEL VAN ZEGGEREN 

stukadoor, venter voermansknecht, koetsier 

geb. Amsterdam 24-9-1833 geb. Amsterdam 1-6-1839 geb. Amsterdam 18-12-1827 geb. Amsterdam 1-5-1830 
overl.Amsterdam 5-6-1891 over 1. Amsterdam 12-12-1924 overl. Amsterdam 31-1-1908 overl. Amsterdam 27-4-1907 

tr. Amsterdam 18-4-1860 tr.Amsterdam 10-11-1852 

JOHAN HEINRICH DODERER 

stukadoor 

AALTJE VAN ZEGGEREN 

geb. Amsterdam 31-7-1865 geb. Amsterdam 11-8-1865 
over 1. Amsterdam 28-5-1935 over 1. Amsterdam 29-5-1928 
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tr. Amsterdam 22-12-1887 

JOHAN HEINRICH DODERER 

leraar lichamelijke opvoeding 

geb. Amsterdam 7-9-1894 
over 1. Amsterdam 7-7-1963 

tr. Sloten (N.H.) 

JOHAN HEINRICH 

acteur 

geb. Velsen 
over 1. Roelofarendsveen 
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Intussen wekt dit alles enige verwondering. Immers, als we kijken naar de geboorteakte 
van Aaltje, opgemaakt in Alkmaar in 1826, dan lezen we, dat zij op 16 april 1826 buiten huwe
lijk is geboren als dochter van Juverinus Veldt, korporaal, oud 22 jaar en Cornelia Voerman, 
oud 24 jaar, wonende in de Lombardsteeg te Alkmaar. De vader komt zelf de aangifte van 
de geboorte doen, wat zeer aannemelijk maakt dat hij ook echt de vader is, maar van enige 
juridische erkenning is geen sprake, tenzij men de vermelding in de akte van de naam en het 
vaderschap van de niet met de moeder gehuwde vader als zodanig wil opvatten. Misschien 
heeft het feit dat Aaltje zich in het maatschappelijk verkeer steeds met de achternaam Veldt 
heeft getooid ook de indruk gewekt dat het met die erkenning door Juverinus wel in orde 
was. Dat Cornelia Voerman haar dochter niet heeft erkend is niet zo opmerkelijk. Tot 1947 

konden ook moeders overgaan tot het erkennen van kinderen. Dikwijls was daar echter geen 
speciale reden voor en bleef die stap achterwege. In dit geval was er nog een reden voor Cor
nelia om haar dochter niet te erkennen en eigenlijk een veel belangrijker. Cornelia Voerman 
bestond helemaal niet! 

Dat ik niet naar haar huwelijk metJuverinus Veldt behoefde te zoeken, was natuurlijk van 
meet af duidelijk. Helaas was ook haar overlijden niet te vinden. Hoewel ze volgens de huwe
lijksakte van dochter Aaltje in 1854 als werkster woonachtig was in Amsterdam, kwam zij niet 
in het Amsterdamse bevolkingsregister voor. Aangezien ik ook niet wist waar Cornelia was 
geboren - uit de geboorteakte van Aaltje bleek slechts haar leeftijd- leek vakje 31, net als vakje 
30 tamelijk leeg te blijven. Maar als u nu naar deze vakjes kijkt, dan ziet u dat ze gevuld zijn 
met wel heel afwijkende gegevens. 

Eigenlijk wat toevallig liet ik de concept-kwartierstaat een keer zien aan de heer Harmen 
J.W. Snel, archiefmedewerker te Amsterdam. Deze bleek bij een eerder onderzoek al eens te 
zijn gestuit op Cornelia, wier moeder inderdaad Voerman heette, maar die zelf de achternaam 
Papavoine ( ook verbasterd tot Pappevaam) voerde. Zelf had ik al ontdekt, dat in het bevol
kingsregister van Amsterdam van 1864 in het gezin van Jacobus Antonius Meulemans (no. 
14) ene Cornelia Papavoine, geboren in 1801, tijdelijk opgenomen was geweest. Cornelia, zo 
vertelde mij de heer Snel, bleek diverse relaties te hebben gehad, onder andere met Veldt en 
behoorde tot een milieu, waarnaar bedoeld onderzoek van Snel was uitgegaan en waarover 
hij voornemens was binnen afzienbare tijd een breder opgezette publicatie te doen. Daarin 
zal Cornelia, die als dievegge een aantal veroordelingen achter haar naam had, zeker een 
prominente plaats innemen. Om thans niet te veel op zijn verhaal vooruit te lopen, blijft de 
'bewijsvoering' nu maar even beperkt tot mijn onthullingen tot nog toe. 

Juverinus Veldt was verder ook onvindbaar, totdat GenLias de weg wees naar een Severi
nus Veldt, die in 1830 in Leeuwarden met Berber Panhuis trouwde. Een vergelijking van de 
handtekening in Alkmaar met die in Leeuwarden lijkt al voldoende om te vermoeden, dat 
we met één en dezelfde persoon te maken hebben. Ook zijn leeftijd in Alkmaar klopt met 
die in Leeuwarden. Aaltje wordt (waarschijnlijk) naar zijn moeder Aaltje de Goey vernoemd. 
Met Berber Panhuis krijgt hij nog twee dochters met deze voornaam! We weten nu dat vader 
5everinu5 Velde, bij de geboorte van Aaltj e e ven on:igc doopt in Juve rinus, nog in lev en was 

toen Aaltje in 1854 trouwde, niettegenstaande de akte van bekendheid die het tegendeel sug
gereerde. 

Gens Nostra 62 (2007) 343 



foto's. Omdat er zoveel duizenden foto's in de 
beeld bank zitten is niet van alle afbeeldingen 
exact bekend wie of wat er op staat. Aanvul
lingen zijn dus welkom. Indien u kiest voor 
een geografisch begrip (bijvoorbeeld Goes of 
Westerschelde) of een onderwerp (bijvoor
beeld 'boerderijen' of 'scheepvaart') en daar
bij de optie 'alleen afbeeldingen met ontbre
kende gegevens' aanvinkt, krijgt u alle foto's 
waarvan niet helemaal zeker is wat er op staat. 
Komt het u bekend voor? Dan kunt u uw be
vindingen aan de beeld bank doorgeven. 

Foto's die u mooi vindt kunnen worden 
bijbesteld en worden voor u in een hoge 
resolutie afgedrukt. Voor instellingen en 
boekpublicaties worden ook digitale opna
mes geleverd. Bestellingen kunnen door het 
bekende winkelwagentje direct via internet 
worden geplaatst en betaald. 

e-mail: 
beeldbank@zeeuwsebibliotheek.nl; 
tel.: 0118-654285 

[Zeeuws Erfgoed,jg. 6, nr.1, 
maart 2007, pag. 16] 

Bij de kwartierstaat van Joop Doderer 
DOOR R. F. VULSMA 

Het is januari 2006 als ons oud-redactielid, de heer A.J. Stasse mij in overweging geeft om 
eens de kwartierstaat van de dan pas overleden acteur Joop Doderer onder handen te nemen. 
Ik aarzel sterk, ben al met zoveel kwartierstaten bezig, en nu deze weer. Een paar maanden 
later echter volg ik zijn raad en ga ik aan de slag. Het blijkt een vrij gemakkelijke staat te zijn. 
Heel veel heeft zich in mijn woonplaats Amsterdam afgespeeld en met enkele bezoekjes aan 
het Rijksarchief in Haarlem en bezichtiging daar van wat huwelijksbijlagen komen we een 
heel groot eind. Alleen, zoals in zovele situaties in het leven, vindt het venijn voortreffelijke 
huisvesting in de staart. Met de staart bedoel ik dan de kwartieren 15, 30 en 31. Enige explica
tie is hier wel op zijn plaats. 

Bij het huwelijk in Amsterdam op 19 juli 1854 (reg. 6, fol. 16) blijkt al dat er met de afstam
ming van de bruid, Aaltje Veldt, wat aan de hand is. Zij wordt genoemd "de meerderjarige 
natuurlijke door den vader erkende dochter van Juverinus Veldt, vermoedelijk overleden en 
Cornelia Voerman, werkster te Amsterdam" Aaltje is op haar trouwdag 28 jaar en is geboren 
te Alkmaar. 

De huwelijksbijlagen bevatten een uitvoerige akte van bekendheid betreffende Juverinus 
Veldt. Een aantal getuigen komt verklaren dat hij - Juverinus - haar moeder sedert 28 jaar 
heeft verlaten en later niets meer van zich heeft laten horen, en ........ 'het alzoo er voor moet 
houden, dat hij overleden is.' Deze verklaring was blijkbaar noodzakelijk, omdat de Bur
gerlijke Stand er van uitging, dat Juverinus zijn dochter had erkend en daarom in beginsel 
toestemming voor haar huwelijk moest geven. Kennelijk was tevens duidelijk dat Cornelia 
haar dochter niet had erkend. Haar toestemming werd daarom met oog op de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek uit 1838, zoals blijkt, niet nodig geacht. De vraag of daarmee het toen 
geldende huwelijksrecht wel juist werd toegepast, leg ik nu even terzijde, maar vaststaat dat 
de huwelijksakte over de toestemming van moeder Cornelia zwijgt. 
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was bestemd voor 'bewoning van weduwen 
of ongehuwde dames zonder inwonende 
kinderen uit de fatsoenlijke burgerstand, 
de Protestantse godsdienst belijdende, en 
wonende in de provincie Friesland of in die 
provincie geboren uit Friesche ouders, wier 
inkomen[s] niet toereikend zijn om in hun 
onderhoud behoorlijk te voorzien om een 
zorgeloos en rustig leven zooveel doenlijk 

te verzekeren'. De huidige regenten streven 
naar instandhouding van het complex in de 
originele staat. 

Het archief is overgedragen tot 1995. De oud
ste stukken uit het archief dateren uit de acht
tiende eeuw; ze betreffen de 'bezitsgeschie
denis' van de bezittingen van de Stichting. 

[Letterhoeke, jg. 3 (2007), 

nr.1, pag. 22 en 23] 

Koninklijke Bibliotheek (KB) 

KB verwerft Gruuthuse-handschrift 
De Koninklijke Bibliotheek heeft een uniek 
middeleeuws handschrift verworven. Het 
Gruuthuse-handschrift is een van de belang
rijkste bronnen voor de Middelnederlandse 
letterkunde en voor de Nederlandse cultuur
geschiedenis van de middeleeuwen. Het is 
het laatste topstuk van de middeleeuwse cul
tuur dat tot op heden in particuliere handen 
was. 

Het Gruuthuse-handschrift, genoemd 
naar een eerdere eigenaar, de beroemde vijf
tiende-eeuwse verzamelaar Lodewijk Gruu
thuse, bevat gedichten, liederen en gebeden 
uit de veertiende eeuw. Veel van de liederen 
zijn alleen in dit handschrift overgeleverd. 
- . Het handschrift is integraal te zien op de 
website van de Koninklijke Bibliotheek, in
clusief een inleiding en een transcriptie van 
alle teksten. 

www.kb.nl/gruuthuse 

[KB.nl,jg. 6, nr. 1, maart 2007, pag. 5] 

Nieuwe KB-passen 
Op 1 mei worden de nieuwe KB-jaarpas en 
KB-leeszaalpas ingevoerd. Iedereen die toe
gang wil tot de KB is, vanaf dat moment, 
verplicht zich te legitimeren. De nieuwe 
KB-jaarpas vervangt de huidige jaarpas en 
weekpas. De KB-leeszaal pas vervangt de lees
zaal- en dagpas. 

Met de nieuwe KB-jaarpas is het, zowel op 
afstand als in de KB, mogelijk te zoeken in 
alle catalogi en bestanden van de KB, full
text bestanden in te zien en boeken en arti
kelen op te vragen of te lenen. De KB-jaarpas 
kost € 15,00, net zoveel als de huidige pas. 
De KB-leeszaalpas, daarentegen, is gratis en 
biedt toegang tot de leeszalen, met de col
lecties in open opstelling. Nieuw is de Lees
zaal van Nederland, met een unieke collectie 
op het gebied van Nederlandse geschiedenis, 
cultuur en samenleving. Met de nieuwe pas
sen is de KB in staat de dienstverlening voor 
de klanten nog verder te verbeteren. 

[Idem, pag. 9] 

Beeldbank Zeeland vernieuwd 

In het Zeeuws Documentatiecentrum van de 
Zeeuwse Bibliocheek zijn alle foco's, ansichc

kaarten, affiches, kaarten en prenten al enige 
jaren gedigitaliseerd. De voordelen hiervan 
zijn dat er geen vermissingen of beschadi
gingen meer voorkomen en bovendien zijn 
de zoekmogelijkheden toegenomen. 

De 'Beeldbank Zeeland' is te vinden op de 
website van de Zeeuwse Bibliotheek: 

www.zeeuwsebibliotheek.nl 

Gens Nostra 62 (2007) 

Sinds kort is deze beeld bank aangepast aan 
de n1oderne eisen van de internetgebruiker 

en in een geheel nieuwe omgeving geplaatst. 
alles is een stuk duidelijker te doorzoeken en 
ook kunnen meerdere zoekopties (prenten en 
foto's samen bijvoorbeeld) tegelijk worden 
bekeken. Naast de affiches kan nu ook in de 
prenten- en tekeningencollectie worden ge
zocht. Tevens kunnen bezoekers zelf direct 
commentaar geven op de bijschriften van de 
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Het Waterlands Archief 

In het jaarverslag worden o.a. de volgende 
aanwinsten in 2005 vermeld: 
• Stichting Eigen Woning Bezit Wormer, 

1973-2000 

• Archiefgemeente Marken 1960-1990 

• Bouwvergunningen gemeente Marken 
1946-1990 

• Notulenboeken van Maatschappij tot nut 

van 't Algemeen, departement Broek in Wa
terland 

• Documentatie over Frederik Lodewijk 
Arentsz, 1788-1794 

• Doopsgezinde Gemeente Beemster-Oost
huizen. Zusterkring Onder Ons, 1988-2004, 

en aanvullingen 
[jaarboek Waterland 2005, pag. 21] 

Openbare Bibliotheek Amsterdam ( OBA) 

OBA-website en e-zine worden vernieuwd 
Vanaf 5/5 (5 mei) heeft de OBA een geheel ver
nieuwde website. Deze website is gemaakt 
in de nieuwe huisstijl, die ontworpen is door 
bureau Thonik i.s.m. TDC Lighthouse. 

Ook deze nieuwsbrief (e-zine) krijgt een 
nieuw uiterlijk. Kijk vanaf 5/5 op www.oba. 
nl en hou deze nieuwsbrief in de gaten! 
Alles zoeken en vinden via oba.nl 

Met de zoekmachine van de Openbare Bi
bliotheek Amsterdam doorzoekt u in één 
keer onder andere: 
• de catalogus en de website van de OBA 
• Muziekweb 

• Al@din, de vraagbaak van de bibliotheken 
• Schoolbieb, Davindi, WSF 13 onder knop 1, 

enz. 
• alle artikelen full text uit 5 landelijke kran-

ten en 6 tijdschriften 
• Keesings Historisch Archief 
• de database van het Uitburo 
• Bond Online, de site van de Consumenten

bond [binnenkort] 
• Van Dale woordenboeken 

Alles is te vinden via de OBA-zoekmachi
ne! 

[OBANieuwsbrief, 20 april 2007] 

Tresoar 

Nieuwe archivalia 
• Waddenverening, opgericht in 1965, is in 

Harlingen naar een ander pand verhuisd, 
waarom besloten werd het archief tot het 
jaar 2000 over te dragen aan Tresoar. 

• Stichting Bondsspaarbank van 1818 te Sneek 
en IJlst en rechtsvoorgangers. Het archief 
uit de periode vóór 1992 is bewerkt en over
gedragen aan Tresoar. 

• SKS/FKS. Het archief van de Sintrale Kom
misje Skûtsjesilen (SKS) is begin dit jaar 
in bewaring gegeven aan Tresoar. Het ar
chief gaat terug tot de eerste jaarvergade
ring in 1945 en omvat naast notulenboeken 
en correspondentie een grote hoeveelheid 
plakboeken en foto's. In totaal betreft het 
ongeveer acht strekkende meter archief 
eb documentatiemateriaal. Dat wordt nu 
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beschreven en zal zo spoedig mogelijk be
schikbaar komen voor het publiek. Later dit 
jaar zal ook het archief van de IFKS (Iepen 
Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen) aan 
Tresoar worden overgedragen. 

• Stichting Welgelegen Akkrum. Stichting 
Welgelegen ontstond als gevolg van de 
laatste wil van Suster van der Vegt. Zij was 
de enige dochter van Rinse Wiebes van der 
Vegt en Janke Annes Annes. In 1843 erfde 
Janke, de moeder van de toen tweejarige 
Suster, de tuin met koepel, de zogenaamde 
Welgelegen-boerderij en diverse andere be
zittingen. Door vererving werd Suster van 
der Vegt later eveneens zeer welgesteld. 
Suster trouwde niet en na haar overlijden in 
1924 leidde een bepaling in haar testament 
tot de bouw van Welgelegen. Dit gebouw 
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Jrt archiefnieuws 
Historisch archiefTexel voorlopig gered 

Al jaren verwaarloosde Texel haar historisch 
archief. Begin 2006 werden schimmeluit
braak, inktvraat en ongedierte aangetroffen 
in de stukken. In oktober 2006 dreigde de 
provincie Noord-Holland Texel een dwang
som van 10.000 euro per maand op te leg
gen, indien de gemeente voor 2 februari 2007 

onvoldoende maatregelen had getroffen. Tij
dens de controle die dag bleek het archief op 

bijna alle punten in orde te zijn. Toch houdt 
de provincie een extra oogje in het zeil door 
middel van extra controles. Ook houdt de 
provincie de mogelijkheid open om alsnog 
een dwangsom p[ te leggen. Pas wanneer 
Texel haar archief weer waardeert zullen de 
extra maatregelen verdwijnen. 

[Archieven blad, jg. 11, nr. 2, 

maart 2007, pag. 9] 

RHC Groninger Archieven 

Nieuwe toegangen beschikbaar op de studie
zaal en op de website: 

284 Hervormde gemeente Oostwold en 
Hooge- en Lagemeeden, 1693-1976 

(herzien) 

1240 Groninger Lawn Tennis Bond, 1913-

1980 (herzien) 

[Cultureel Erfgoed Groningen, 
Nieuwsbrief jg. 7, voorjaar 2007, pag. 6] 

Vereniging de Terebinth 

Regionieuws: Overijssel/Zuid-Drenthe 
Op s oktober 2006 heeft Wim Vlaanderen 
samen met Benno ten Brink, beheer van de 
gemeentelijke begraafplaatsen, bijna alle 
begraafplaatsen van de gemeente Kampen 
bezocht en een voorlopige inventarisatie 
gemaakt. Het betrof de nieuwe algemene 
begraafplaats aan de Bovenbroeksweg in 
Kampen, de algemene begraafplaatsen van 
Grafhorst, Zalk, Wilsu1n, IJ:,sdmuiden e n 

Kamperveen en enkele bijzondere begraaf
plaatsen. De grote algemene begraafplaats 
aan de Rondeweg wordt nog apart geïnven
tariseerd. 

[Terebinth, jg. XXI, nr. 1, 

maart 2007, pag. 9] 
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Digitale Nieuwsbrief 
Naast het kwartaalblad Terebinth geeft de Te
rebinth, Vereniging voor Funeraire Cultuur, 
sinds januari 2007 een digitale Nieuwsbrief 
uit. In de Nieuwsbrief staan behalve mede
delingen van het bestuur actuele berichten 
over funeraire cultuur, nieuwe uitgaven in 
de reeks Funeraire Cultuur, recent versche
nen boeken, excursienieuws, enzovoorts. De 
N ieuwsbrief vers chijnt onregelmatig en is b e

stemd voor alle geïnteresseerden in funeraire 
cultuur. Via 

www.terebinth.nl 
kan iedereen zich op de digitale Nieuwsbrief 
abonneren. 

[Idem, pag. 8] 
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131469 Mw.S.J. Hearne, Unit 3, 10 Crete Ave, 0620 Aucland, Nieuw Zeeland 
131470 Mw.A.Janssens-Pouwels, Oudeweg 6z, 6067 cA Linne 
131471 Dhr.D.J. van Werkum,Jachtlaan 8, 6891 CKRozendaal 
131472 Dhr.A.J.J. Poulissen, Het Vierkant 14, 1852 RA Heiloo 
131474 Mw.M.M.L. Brugman-Vrijken, Benedeneind NZ 398, 3405 cc Benschop 
131475 Mw.R.E. van Pesch, Pothoofd 42, 7411 ZB Deventer 
131476 Mw.E.H. Schnijder, Populierenlaan 499, 1185 sv Amstelveen 
131477 Dhr. R. H. van den Berg, Mauritsstraat 63, 4132 GC Vianen ZH 
131478 Mw.L. Piek, Gieterweg 18, 9462 TE Gasselte 
131479 Dhr.A.K.W. Schisler, Wijngaardstraat 11c, 3311 TZ Dordrecht 
131480 Mw. E. de Jonge, Boerhoorndreef 172, 9403 KH Assen 
131481 Mw.E. de Roos, Boerhoorndreef 172, 9403 KH Assen 
131482 Dhr.H. van Vonderen, Noordweg 98, 4333 GK Middelburg 
131483 Dhr.W. Vellenma, Langenveldensly 77, 8223 PG Lelystad 
131484 Dhr.Th. Moerman, Ludgeruslaan 65, 1216 sw Hilversum 
131485 Dhr.F.H.G.Janssen, Losweg 38, 5663 AS Geldrop 
131486 Dhr.C. Cupido, Zwarteweg 25, 2121 BA Bennebroek 
131487 Dhr.G.J.H. van Dijk, Zonnedauwsingel 16, 5709 PE Helmond 
131488 Mw.G. Charpentier, Meidoornlaan 16, 5161 TT Sprang Capelle 
131489 Dhr.A.F.P.G. de Bruyn, Langegang 12/zz, B-zooo Antwerpen, België 
131490 Mw.M. Augustijn-Zomerdijk, Burchtplein 32, 4873 BN Etten-Leur 
131491 Mw.M.O. Homburg, Vierkant 35, 1689 DL Zwaag 
131492 Dhr.A. Bron, Oldenzaalsestraat 250, 7523 AD Enschede 
131493 Dhr.A.M. Vleugel, Duindoorn pad 8, 3203 AG Spijkenisse 
131494 Dhr.M. van Poel geest, Franciscushof 125, 4133 BD Vianen ZH 
131495 Dhr.Th. Zelders, Douglas hof 4, 6581 PA Malden 
131496 Dhr.A.H.W. Thomas, Hekeleweg 8, 6374 AK Landgraaf 
131497 Dhr.R. van der Hof, Dorpsstraat 136a, 7361 AZ Beekbergen 
131498 Dhr.G.P. Smits, Spoordonkseweg 98a, 5688 KE Oirschot 
131499 Mw.N. Schotel,Jonkerbos 186, 2715 sv Zoetermeer 
131500 Dhr. R. Bob be, Heilvlinderweg 5, 1113 KR Diemen 
131501 Dhr. P. H. Krom, Polderdijk 4, 4157 JE Enspijk 
1315oz Dhr. P. Uli ers ma, Valkenkam p 25, 3972 ZA Driebergen-Rijsenburg 
131503 Dhr.J.B. de Vries, Kibbelakkers 4, 9469 PX Schipborg 
131504 Mw.M.S. Hendriks, Nassaustraat 25a, 4811 DB Breda 
131505 Dhr.R.B. van der Molen, Molenstraat zo, 9528 RB Buinen 
131506 Dhr. K. Zondervan, De An jen 20-4, 8918 LM Leeuwarden 
131507 Dhr.drs van der Spek, Goudwespmeent 37, 1218 GN Hilversum 
131508 Dhr.R.J.J.C.F. Corveleijn, Rooseveltlaan 61, 2625 GM Delft 
131509 Mw.A.M.E. van den Beid, Loseweg 205, 7315 DE Apeldoorn 
131510 Dhr.J.G. Eskes, Haagwindestraat 33, 3448 EL Woerden 
131511 Dhr.J.B. Zurink, Veluwestraat 120, 7559 LH Hengelo ov 
131512 Dhr.J. Scherp, Paul Krugerstraat 20-542, 4381 WD Vlissingen 
131513 Dhr.H. Keizer, Brandenburglaan 55, 4333 BX Middelburg 
131514 Dhr.P.G.J. van de Laar, Kerstant van den Berglaan 20, 3054 ER Rotterdam 
131515 Dhr.Van de Werken, Gemeent 11, 5316 NG Delwijnen 
131516 Dhr.A.F.J. van de Post, Kooiland 54, 2264 MR Leidschendam 
131517 Dhr.E. van Laecke, Marg Klompésingel 34, 2135 JA Hoofddorp 
131518 Dhr.J.A.F. van Veldhoven, Witte Dam 27, 1617vx Westwoud 
131519 Mw.C. van Zoghel, Haardstedelaan 82, 1271 NN Huizen 
131520 Mw.E. Wolterink-Kooy, De Schuttevaerlaan 26, 8064 ER Zwartsluis 
131521 Mw.M.F.J.A. van den Hurk-Maas, Het Kasteel 260, 7325 PS Apeldoorn 
131522 Mw.H. van Rossum-de Haas, Kerke buurt zzo, 1647 MJ Berkhout 
131523 Mw.C.W. van den Broek, Hermanus Reyntjeslaan 96, 1141 GZ Monnickendam 
131524 Dhr.F. de Groot, Woudzoom 24, 8471 xx Wolvega 
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Genealogie en Boerderijonderzoek (05GB}, Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling 

Achterhoek en Liemers, Oudheidkundige Vereniging Groenlo en Landeskundliches Institut 

in Vreden (Duitsland). 

U bent van harte welkom. 

Voor nadere inlichtingen over deze Oostgelderse Contactdag kunt u terecht bij de voorzitter 

van de Werkgroep Ben Verheij, tel. 0544-462032 (e-mail: btmverheij@planet.nl). 

Nieuwe leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

131428 Dhr.A. Laskewit2, TruiJentinkwei 3, 8915 JK Leeuwarden 
131429 Mw.J.A. Hens tra, Kratermeer 4, 3994 HV Houten 
131430 Dhr.R.J. Boomkens, Floris Vosstraat 45, 1222 HC Hilversum 
131431 Dhr.H.B. van Kampen, Braamsluiper 74, 3435 BD Nieuwegein 
131432 Dhr.A. van de Weerde, IJmuidenstraatweg 75, 1972 LE IJmuiden 
131433 Mw.drs R.G. Wright,Jeroen Boschlaan 11, 5056 cv Berkel Enschot 
131434 Mw.M.J.V. Dreissen, Steen bakkersstraat 29a, 2922 XJ Krimpen aan den IJssel 
131435 Dhr.J.H. Busch, Westelijk Halfrond 253, 1183 HxAmstelveen 
131436 Mw.A.C. Sesink Clee-Groeneveldt, Bosuillaan 50, 3722 XP Bilthoven 
131437 Dhr.H. Zandbergen, Madrid weg 91, 3137 AJ Vlaardingen 
131438 Dhr.B. de Rooij, Acropolis 67, 2134 BG Hoofddorp 
131439 Mw.M.L. Dresen, Penatenhof 56B, 6215 BV Maastricht 
131440 Dhr.W. Vis, 602-75 Glenburn Court, Hamilton ON L8E-1 c7, Canada 
131441 Dhr.drs W.F. van Moosel, Bosuillaan 119, 3722 XH Bilthoven 
131442 Dhr.J.J. den Engelsman, Stromboli 24, 1186 CJ Amstelveen 
131443 Mw.B. Dijkhuis, Dobvenne 21, 9951JD Winsum 
131444 Dhr.B.M.J. To nies, Se Luciastraat 11, 5371 AS Ravenstein 
131445 Dhr. B. G. M. van der Malen, Rietgors 7, 3403 ZK IJsselstein 
131446 Mw.J. Richter, Neerijnenlaan 39, 4006 GE Tiel 
131447 Mw.F.G. Boon-Schotel, Turfschip 170, 1186 xRAmstelveen 
131448 Dhr.J. Boon, Turfschip 170, 1186 XRAmstelveen 
131449 Dhr.H.J. Belt2, Heikeshof 12, 1483 XE De Rijp 
131450 Mw.C. van Oorschot, Paradijsvogelhoek 24, 3201 PH Spijkenisse 
131451 Mw.M. Glas-Doornbos, Woel wijk 3, 9255 KE Tytsjerk 
131452 Dhr.G.R. Wagensveld, Meliskerkseweg 4, 4365 NE Meliskerke 
131453 Mw.J.H. Dijkstra-Drost,} P Groocstraat 48, 1443 LX Purmerend 
131454 Mw.J.G. Tito, Vlieland 188, 3524 AD Utrecht 
131455 Dhr.H. T.M. Smit, Zijdesingel 34, 2261 CB Leidschendam 
131456 Dhr.P. Bedeker, Poldermolenweg 134, 1333 BH Almere 
131457 Dhr.A.J. M. M. Ottenhoff, Leghornstraat 2, 1109 B w Amsterdam Zuidoost 
131458 Dhr.D. Dijkstra, Loseweg 205, 7315 DE Apeldoorn 
131459 Mw.M.J. Mak, Alexanderweg 29, 6721 HD Bennekom 
131460 Dhr.L.R. Seinstra, Old Ruitenborgh 30, 7556 NG Hengelo 
131461 Dhr.J.P. Mastenbroek, GraafHuijnlaan 12, 6161 EZ Geleen 
131462 Dhr.A.A. Leijnse, Visweg 21a, 1935 EB Egmond Binnen 
131463 Mw. C. M. van Gemert-Kievit, Westerweg 342, 1815 J M Alkmaar 
131464 Dhr.G. Dolman, Wier balg 1416, 1788 TL Den Helder 
131465 Dhr.P. Drenth, Hof van Brussel 4, 9679 TW Scheemda 
131466 Dhr. M. W. M.M. Wilbers, Kaarder hof 10a, 5709 GH Helmond 
131467 Dhr.G.W. Gruppen, Geerdinkhof 441, 1103 RG Amsterdam Zuidoost 
131468 Dhr.J.C. van Groeningen, Bernhardlaan 156, 1791 XJ Den Burg 
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vervolg oproep 

Er zijn een aantal spelregels en criteria voor in te zenden kwartierstaten, te weten: 
1. De pro band (kwartierdrager) moet vóór 1910 geboren zijn; 
2. De kwartierstaat moet voor meer dan de helft uit in de provincie Groningen geboren per

sonen bestaan; 
3. De kwartieren van een staat moeten voor tenminste driekwart ingevuld zijn; 
4. De periode vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand moet zo volledig mogelijk zijn 

ingevuld, gecontroleerd aan de hand van de bronnen; 
5. Zo veel mogelijk vermelding van het hoofdberoep en woonplaats; 
6. Duidelijk vermelden of het om de doopdatum of de werkelijke geboortedatum gaat bij 

geboorten vóór de invoering van de Burgerlijke Stand!; 
7. Eerst vermelding van de plaats, dan de datum van de gebeurtenis (zie verder de afdelings

website); 
8. Kwartierstaten die de eerder gepubliceerde of aanwezige staten te veel overlappen, wor

den niet opgenomen; 
9. Inzenden is mogelijk tot en met 31 augustus 2007. 

Wij verzoeken om invulling van de gegevens op het model van de kwartierstaat zoals die met 
een uitgebreide toelichting is opgenomen op de website van de NGV afd. Groningen, 

www.ngvgroningen.nl 

U kunt deze downloaden. Als voorbeeld is een ingevulde kwartierstaat geplaatst. Het inzend
adres is: Gert Zuidema, Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen, tel. 050-5776363 of bij voorkeur 
per email: grkws3 @gmail.com. In het begin van 2008 zal worden bekendgemaakt hoe u kunt 
intekenen op het boek en wat de prijs zal zijn. 

Namens de redactie van het 3e Groninger Kwartierstatenboek, 
Gert Zuidema 

Oostgelderse Contactdag 2007 op 15 september te Groenlo 

Op zaterdag 15 september 2007 wordt voor de 5' keer in Groenlo de Oostgelderse Contactdag 
voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis gehouden. De derde zaterdag in septem
ber is traditiegetrouw de dag van de Oostgelderse Contactdag. 

Op deze Contactdag kunnen mensen die zich bezighouden met genealogie, boerderij- en 
streekgeschiedenis in Oost-Gelderland zien wat voor informatie op dit gebied allemaal be
schikbaar is. Ook kunnen de bezoekers op ongedwongen wijze met elkaar in contact komen 
om informatie uit te wisselen. Speciale aandacht is er voor bronnen die iets kunnen vertel
len over boerderijen in Oost-Gelderland en hun geschiedenis en alles wat daar verder mee 
samenhangt. Aanwezig zijn Nederlandse en enkele Duitse genealogische verenigingen, oud
heidkundige en cultuur-historische verenigingen, musea die zich bezighouden met boerde
rijgeschiedenis, uitgevers van (streek)geschiedenis, archieven, bibliotheken, aanbieders van 
genealogische computerprogramma's en antiquariaten. 

De Contactdag wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in het Cultureel Centrum "De 
Bron" in Groenlo, de voormalige kerk op de hoek Buitenschans-Ruurloseweg. De toegang is 
gratis. Deze Contactdag wordt gezamenlijk georganiseerd door: Oostgelderse Stichting voor 
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Werkgroep Collectiebeheer 
V.: J.A. van Felius, Elsa Brändströmstraat 12, 2037 LRHaarlem (*) 
Leden: G.J. Goorman, Schelfhoutstraat 2, 2526 XP Den Haag 

Mw. W.H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 
S.J. Lems, Winonastraat 2, 1336 GLAlmere 
Mw. E. Streef, Egelantiersgracht 344b, 1015 RRAmsterdam 

Verenigingscentrum 

Adres: Papelaan 6, 1382 RM Weesp (tel.: 0294-413301). 

023-5356846 
070-3882445 
0347-372243 
036-5213636 
020-6236666 

Geopend (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur. 

Directeur: Mw. W. H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 

De in het Verenigingscentrum gehuisveste diensten zijn: 

Bibliotheek-Boeken 
Hoofd: N.J.I. van Zanden, R.A.Kartinistraat 89, 3573 XB Utrecht 

Bibliotheek-Periodieken 
Hoofd: N.J.I. van Zanden, R.A. Kartinistraat 89, 3573 XB Utrecht 

Biografische Documentatiedienst 
Hoofd: J.C. Lohmeijer, Bombaij 10, 9866 TR Lutjegast 0594-613010 

Heraldisch Archief 
Hoofd (wnd): Mw. W.H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 

Interne Dienst 
Hoofd: G. Tel man, Hulstlaan 87, 1702 VK Heerhugowaard 072-5715452 

Knipseldienst 
Hoofd: A.C. Brouwer, Ruijsdaellaan 5, 1399 GE Muiderberg 

Dienst Microfiches 
Hoofd: J.J. Kaldenbach, Amstelstraat 18, 1823 EV Alkmaar 

Voor de e-mailadressen van de functionarissen en de websites van de afdelingen en diensten kunt u 
terecht op de ngv website: www.ngv.nl. 

Oproep voor deelname aan 3e Groninger K wartierstatenboek 

In 1988 verscheen het eerste Groninger Kwartierstatenboek onder redactie van Redmer Alma 
en Frits Ebbens. Dit boek is reeds lang uitverkocht. Het tweede verscheen in 2001 eer gelegen

heid van het 50-jarigjubileum van de NGV-afdeling Groningen en is uitgekomen op de Gene
alogische Dag van de NGV in Stadskanaal. De afdeling Groningen organiseert op 24 mei 2008 
weer een Genealogische Dag, nu in de stad Groningen en samen met Redmer Alma willen we 
op die dag een derde Groninger Kwartierstatenboek uitbrengen. Er zijn voor het tweede boek 
kwartierstaten ingezonden die niet meer konden worden geplaatst, maar wel in aanmerking 
komen voor het derde boek. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe kwartierstaten zodat we 
weer ongeveer 300 kwartierstaten kunnen publiceren. Aanvullingen en correcties op eerder 
ingezonden maar nog niet gepubliceerde kwartierstaten zijn ook welkom. 
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Heraldiek 
V.: 
Vice-V.: 
S.: 
P.: 
L.: 
DIP: 
Afd.blad: 

Mr. J. T. Anema, Vijverlaan 94, 3062 HM Rotterdam(**) 
Ir.J.A.M.S. Halie, Lindenlaan 1, 5384BD Heesch(*) 
Drs.J.A. van der Spek, Goudwespmeent 37, 1218 GN Hilversum 
vacature 
W.A. Groen, Draviksplein 11, 3892 BC Zeewolde 
Drs. W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20,3571 CH Utrecht 
Heraldisch Tijdschrift, p/a Groenewoudlaan 15, 6004 VC Weert 

Commissie Registratie Familiewapens 
V.: E.B. van Rijn, Populierenhof 22, 2678 SJ De Lier 

Medewerkers van het secretariaat 
Ledenadministratie 

Mw. C.L.M. Greveling-Koenen, p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp 

Redactie Mededelingen 

Webmaster 

Postbus 26, 1380 AA Weesp 

J. W.G. Netel beek, Klingmakersdonk 212, 7326 GC Apeldoorn 
correspondentie naar: Postbus 26, 1380 AA Weesp 

Kascontrolecommissie 
Leden: Mr. B.D. van der Meulen, Oosters in gel 68-m, 8921 GB Leeuwarden 

G. van der Wal, Slauerhofflaan 29, 1422 CM Uithoorn 
G. Zuidema, Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen 

Reserveleden: Mr. O.J.A.M.J. Dierckxsens, Vaartstraat 77, 5171JH Kaatsheuvel 
J. F. van der Horst, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 

Diensten van de vereniging 

Redactiecommissie Gens Nostra 
Redactieadres: Postbus 26, 1380 AA Weesp 
Hoofdred.: L. F. van der Linden, Antoon Coolenhove 14, 2717 XH Zoetermeer 
Redactieleden: Mw. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop 

Dienst bestellingen 

B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
Drs. C. de Graaf, Schillingdreef 56, 3446 XN Woerden 
A. Hoeks tra, Liguster berg 17, 4708 LM Roosendaal 
T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
Mw. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94-II, 1073 EB Amsterdam 

Hoofd: Mw. C. L.M. Greveling-Koenen, p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp 

Dienst Informatie en Promotie 
Hoofd: Mw. H. Hardeman-Emans, Lankven 5, 5508 RJ Veldhoven 
Leden: Mw. W.H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 

Mw. A.P.J. Käyser-van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker 
vacature (2x) 

Contactdient 
Hoofd: 
Vaste kern: 

A. L.C. van der Linden, Zutendaalstraat 17, 1066 KT Amsterdam 
Ing. P. Henderson, Mr. Dr. Schokkingstraat 107, 3904 EZ Veenendaal 
J. Kuijntjes, van Goudoeverstraat 117, 4204 XD Gorinchem 

010-4127699 
06-54794289 
06-22235743 

036-5221365 
030-2710180 

079-3410417 
0172-214415 
070-3461909 

0165-556404 
030-2328647 
020-6766780 

040-2351163 
0347-372243 
015-3695422 

020-6153204 
0318-472353 
0183-699017 

24 Gens Nostra 62 (2007) 



Zaanstreek/Waterland 
V.: H. Rijswijk, Kogerwatering 53, 1541 XB Koog aan de Zaan(**) 
Vice-V./S.:R. Boom, De Busken 49, 1566 XG Assendelft 
P.: A.E. Klos, Florastraat 25, 1531 TA Wormer 
L.: R. Bont, John Lennonstraat 81, 1544 LG Zaandijk ( CALS) (*) 
L.: Mw. M.S. de Boorder, Valkstraat 13, 1506 XA Zaandam 
L.: L. de Boorder, Liergouw 26, 1023 PB Amsterdam 
L.: Mw. G. M. den Otter-Groot, De Almanak 3, 1509 ZD Zaandam 
L.: J.G. Voortman, Vermiljoen weg 64, 1503 MRZaandam 
DIP: vacature 
Afd.blad: Mededelingenblad, p/a De Almanak 3, 1509 ZD Zaandam 

Zeeland 
V.: J.W. Zondervan, Giessenburg 17, 4385 EM Vlissingen 
S. ( 1e): Mr. A.M. van Gessel, Kleine Beer 2, 4501 HP Oostburg (DIP) 
S. (ze): G.C. Bek, Adenauerstede 43-09, 4463 GG Goes 
P.: J.G. Polderdijk, Schippersweg 26, 4455 VP Nieuwdorp 
L.: Mw. Y. Bliek, Nieuwe Vlissingseweg 201, 4387 AE Vlissingen (CALS) 
L.: R.J. de Groot, Koudekerkseweg 19, 4455 VP Nieuwdorp(*) 
L.: J. L. Oosthoek, Sterappelstraat 49, 4421 LE Kapelle 
Plv.afg.: D.P. de Putter, Spoor haag 30, 3993 AB Houten(**) 
Afd. blad: Wij van Zeeland, p/a Kleine Beer 2, 4501 HP Oostburg 

Zuid-Limburg 
V.: A.J.M.G. Plasier, RidderThibaldstraat 28, 6444 EC Brunssum(*) 
S.: Ing. P. P. Kolber, Bergerstraat 115, 6226 BC Maastricht ( CALS) (**) 
P.: Drs. A.J. van Reeken, Alexander Battalaan 62, 6221 CE Maastricht 
L.: A.J. Griens, Brikkebekker 32, 6372 DP Landgraaf 
L.: Ing. Th.J. M. Maes, Ringoven 42, 6441 LA Brunssum 
L.: F.H. de Wilde, Socratesstraat 31, 6446 BD Brunssum (DIP) 
L.: vacature 
Afd.blad: Gene Ver, p/a Ringoven 42, 6441 LA Brunssum 

Functionele afdelingen 

Computergenealogie 
V.: G.D. Zwanenburg, Pijlkruid 14, 7909 HK Hoogeveen(*) 
S.: K.E.J. Honings, Ossewagendrift 24, 3436 AG Nieuwegein(**) 
P: P. den Boer, Beinsdorppolderweg 1, 2807 KS Gouda 
L.: M. Damman, Lijsterlaan 383, 1403 AZ Bussum 
Afd.blad: Gens Data, p/a Ossewagendrift 24, 3436 AG Nieuwegein 

Familieorganisaties 
V./P.: 0. Scheepbouwer, Crocusstraat 43, 2241 VX Wassenaar(*) 
S. (1e): Drs. U.J. M. Overmars, Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede 
S. (ze): Mw. W.B. Furrer-Kroes, Edelhert 6, 1273 GG Huizen(**) 
L.: A.C. W. Heystek, Postbus 26, 5160 AAS prang-Capelle 
L.: Mw. C.B. v.d. Knaap,Jasmijnstraat 43, 3353 CG Papendrecht 
L.: Mw. G. Vegt-Snel, Nijverheidsweg 155, 8071 DG Nunspeet (DIP) 
Afd.blad: Horizontaal, Crocusstraat 43, 2241 VX Wassenaar 
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075-6161137 
075-6875062 
075-6420035 
075-6400634 
075-6312027 
020-4904837 
075-6157085 
075-6700114 

075-6157085 

0118-465434 
0117-453841 
0113-228497 
0113-612242 
0118-634629 
0118-556045 
0113-342252 
030-6372197 
0117-453841 

045-5275595 
043-3258611 
043-3213342 
045-5319529 
045-5258258 
045-5250301 

0528-234668 
030-6301061 
0182-511084 
035-6914580 
030-6301061 

070-5112963 
023-5470604 
035-5267814 
0416-279373 
078-6425625 
0341-262745 
070-5112963 
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Rijnland 
V.: Drs. J. G. Endhoven, Hoofdstraat 41, 2351 AB Leiderdorp(*) 
Vice-V.: Mw. drs J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop(**) 
S.: Mw. M.J. Snels, Hoeker kade 133, 2725 AH Zoetermeer 
P.: J. van Egmond, Klaverwijdenstraat 5, 2381 VX Zoeterwoude 
L.: Drs. G.J. Leeuwenhoek, Morsstraat 15, 2312 BK Leiden 
L.: Mw. drs. S.G. Visscher-Visscher, Noachstraat 68, 2324 LT Leiden (DIP) 

071-5893837 
0172-214415 
079-3412419 
071-5802202 
071-5121374 
071-5766395 
071-5412922 
079-3412419 

CALS: H.C. Ubink, Rhijnvreugd 6, 2314 BC Leiden 
Afd. blad: Rijnland, p/a Hoeker kade 133, 2725 AH Zoetermeer 

Twente 
V.: L.J.G. van Schie, Wijntjeskamp 7, 7576 EJ Oldenzaal(*) 
Vice-V.: J.G.H. Oude Munnink, Koppelboerweg 2, 7587 NV De Lutte 
S./P. (2e): Ch. Sieverink, Diepenbrockstraat 3, 7512 DE Enschede 
P./S. (2e): B.G.J. Schothuis, Het Loo 39, 7608 DM Almelo 
L.: A. H. Boswerger, Spanker 42, 1231 TD Loosdrecht(**) 
L.: A. F. M. Hilgerink, Reygershöftehoek 68, 7546 KC Enschede 
L.: A.J. Ronhaar, Koemaste 7, 7447 AT Hellendoorn 
L.: J.M.B. Souverijn, G. Peuscherstraat 117, 7558 BC Hengelo 
Afd.blad: Twente Genealogisch, p/a G. Peuscherstraat 117, 7558 BC Hengelo 

Utrecht 
v.: 
Vice-V.: 
S.: 
P.: 
L.: 
L.: 
L.: 
CALS: 

Mw. H. van Beek-Tieland, Sperwerlaan 12, 3722 XB Bilthoven(*) 
H.P. Vermaat, Nifterlakestraat 3, 3621 GT Breukelen(**) 
M.D. Northolt, De Meent 48, 3984JK Odijk 
Drs. W.M. T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht 
Mw. M. Y.A. Lambermont, Vogelaarsweide 3, 3437 DD Nieuwegein 
C.W. M. Rasch, Rosweydelaan 124, 3454 BS De Meern 
Mw. H.J. Venema-Braam, Groenekanseweg 139, 3731 AD De Bilt 
J. van Leeuwen, Van Zuylenstraat 44, 3454 EV De Meern 

DIP: vacature 
Afd.blad: Stichtse Heraut, Park Aren berg 14, 3731 ES De Bildt 

West Noord-Brabant 
V: A. van Meer, Egelantierstraat 52, 4814 PK Breda 
Vice-V.: M.J. Kroos wijk, Balfortstraat 32, 4811 RV Breda (CALS) 
S.: B. !des, Averboodestraat 6, 4826 KK Breda 
P.: K. de Gouw, Boonhof 16, 4841 RE Prinsenbeek 
L.: R. Martijn, Roeselaerestraat 179, 4826 JC Breda (DIP)(*) 
Afd.blad: West Noord-Brabant, p/a Covellijndijk 93, 4706 GH Roosendaal 

I]ssellanden 
V.: vacature 
S.: R. B. de Boer, Beekberg 38, 7772 DN Hardenberg ( CALS) (*) 
P-~ K. Hofman _. Ruurlosebeelc 12, 8033 DV Zwolle 

L.: D. Locht, Hogenkamp 20, 8051 MC Hattum 
L.: vacature 
L.: vacature 
DIP: vacature 
Afd.blad: IJssel delta, p/a Beekberg 38, 7772 DN Hardenberg 
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0541-537779 
0541-511774 
053-4304320 
0546-862675 
035-5823923 
053-4765253 
0548-851766 
074-2771271 
074-2771271 

030-2283758 
0346-261817 
030-2210319 
030-2710180 
030-6048079 
030-6622406 
030-2203375 
030-6662752 

030-2201049 

06-14425999 
076-5140860 
076-5718466 
076-5413596 
076-5876462 
0165-549862 

0523-264622 
038-4535602 

038-4442105 
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L.: vacature 
CALS: W. van Stek, Jan Steenstraat 10, 5684 AK Best 
Afd.blad: Mededelingenblad Kempen- en Peelland, p/a Taunus 1, 5706 PC Helmond 

Kennemerland 
V.: L.J. de Jong, Kostverlorenstraat 109a, 2042 PE Zandvoort (CALS, DIP) 
S.: J.A. van Felius, Eisa Brändströmstraat 12, 2037 LR Haarlem(*) 
P.: Mr. T. M. van Gorsel, Soestdijkstraat 26, 2012 KS Haarlem(**) 
L.: vacature (2x) 
Afd. blad: Gens Propria, p/a Zaanenstraat 199, 2022 CN Haarlem 

Koggenland 
V./CALS: vacature 
S. (1e): J.P. van den Broek, Kerkeland 71, 1602 LE Enkhuizen 
S. (2e): A. Goossens, Olymoiaweg 2, 1693 El Wervershoof(**) 
P.: C. E. Kind, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen(*) 
L.: K. Bant, Dorpsweg 147, 1697 KK Schellinkhout 
L.: G.IJ. Kaag, Dr. Lohmanstraat 92, 1713 TP Obdam 
L.: Mw. G. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen 
L.: Mw. H.J.A. Kukler-van Gemert, Schoener 3, 1625 CT Hoorn {DIP) 
L.: B.H. T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn 
Afd.blad: Koggenland, p/a Koperslager 41, 1625 AK Hoorn 

KwartiervanNijmegen 
V.: J.G. L. Portman, Waalbandijki83, 6541 AA Nijmegen(*) 
Vice-V.: J.C. Bauer, Veerstraat 9a, 6621 AE Dreumel 
S.: vacature 
P.: J. Rengers, Visotterstraat 2, 6532 CJ Nijmegen 
L.: Mw. N. Hopstaken-Klijnsma, Hengemunde 31, 6578 BR Leuth 
L.: Mw. E.A.E.Jagtenborg-Groneman, v. Randwijckweg 16, 6573 EJ Beek-Ubb. 
L.: J. Pott, Antoniuslaan 70, 6642 BJ Beuningen 
L.: Mw.J.G.M. van Santen-Verweij, Zwanen veld 16-01, 6538 LP Nijmegen(**) 
CALS: J.H. Smallenburg,Jachthoorn 9, 6581 BC Malden 
Afd.blad: Kwartier van Nijmegen, p/a Hengemunde 31, 6578 BRLeuth 

Land van Cuijk en Ravenstein 
V.: A.J. Coopmans, Burg. Raijmakerslaan 156, 5361 KJ Grave(*) 
S.: C. E. W. Ver berk, Van Steenhuijsstraat 65, 5841 AG Oploo 
P.: W.M.J.M. Geurts, Sanshofstraat 48, 5801 TN Venray 
L./DIP: Mw. C.R.W. v.d. Berg-v. Sambeek, Van Hoevelwijckstraat 10, 5841 BZ Oploo 
L.: H.A. Gruijtrooij, Europaplein 19, 5374 BM Schaijk 
L.: P.J.M. Huvenaars, Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland {CALS) 
L.: W.H.Jaegers, Serenadestraat 6, 5802 ES Venray 
L.: Mw. M.B.T. Smits-Rutten, Schuttersweg 10, 5438 AH Gassel 
L.: W. v.d. Vossenberg, Ringbaan 29, 5428 GP Venhorst 
Afd. blad: Mededelingenblad, p/a Van Steenhuijsstraat 65, 5841 AG Oploo 

Rotterdam en omstreken 
V.: R. K. Vennik, Burg. van Slij pelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
S.: C. Nienoord, Mr. G. Groen van Pinkstererlaan 1F, 3214 XL Zuidland (DIP) 
P.: A. Bonis, Boergoensevliet 17, 3082 KG Rotterdam(*) 
L.: L. Gijswijt, Hondiusstraat 175, 3021 NJ Rotterdam 
L.: A. Hamelink, Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht(**) 
L.: J.C. Okkema, Stadhoudersweg 108-A, 3039 CK Rotterdam 
CALS: vacature 
Afd.blad: 1340, p/a Burg. van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
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0499-396244 
0492-527221 

023-5713113 
023-5356846 
023-5313038 

0228-315513 
0228-581567 
0299-401662 
0229-501458 
0226-453033 
0299-401662 
0229-233645 
0229-232925 
0229-232935 

024-8481707 
0487-570801 

024-3883362 
024-6631906 
024-6841501 
024-6770704 
024-3445938 
024-3580741 
024-6631906 

0486-473368 
0485-382622 
0478-584267 
0485-381996 
0486-462313 
0486-451740 
0478-583446 
0486-471126 
0492-351538 
0485-382622 

010-4790668 
0181-630890 
010-2839661 
010-4766121 
0184-411182 
010-4656277 

010-4790668 
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Gooiland 
V.: 
Vice-V.: 
S.: 
P.: 
L.: 
CALS: 

T.J. Verdam, Hermelijnlaan 29, 1216 EB Hilversum(*) 
vacature 
Mw. E. Scheffer, Oude Amersfoortseweg 217, 1212 AC Hilversum 
N.J.I. van Zanden, R.A. Kartinistraat 89, 3573 XB Utrecht(**) 
D. Past, Ohmstraat 23-A, 1221 GN Hilversum 
vacature 

DIP: vacature 
Afd.blad: Oude Sporen, p/a R.A. Kartinistraat 89, 3573 XB Utrecht 

Groningen 
V.: J.W.H. van Campen, Weidebloemen weg 73, 9302 AC Roden 
S.: R. Ploeger, Grutto 16, 9728 XJ Groningen 
P.: G. Zuidema, Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen(*) 
L.: E. F. van der Laan, Van Royenlaan 47 A, 9721 EL Groningen(**) 
L.: J.A. P. Waterborg, Vijverweide 27, 9791JT Groningen 
CALS: T. K.J. Wagenaar, Spieghelstraat 103, 9721JT Groningen 
Afd.blad: HuppelDePup, p/a Snelliusstraat 28, 9727 JN Groningen 

Den Helder en omstreken 
V./CALS: vacature 
S.: Mw. M.S.F.G. Prudon-deJong,P.v.d. Deurelaan 6, 1785 GB Den Helder 
P.: H.C.A. ten Care, Boterzwin 4208, 1788 WT Den Helder (DIP} 
L.: Mw. M. Feenstra,Alblasstraat 38, 1784 TX Den Helder 
L.: J. Kalf, Lijsterbesstraat 18, 1783 HT Den Helder(**) 
L.: G.A.A. Lemson, Azaleastraat 4, 1783 HH Den Helder 
Afg.: P.F. Poortvliet, Kerkgracht 41, 1782 GK Den Helder(*) 
Afd.blad: Noord-KOP-stukken, p/a. P. v.d. Deurelaan 6, 1785 GB Den Helder 

's-Hertogenbosch en Tilburg 
V.: Mr. O.J.A.M.J. Dierckxsens, Vaartstraat77, 5171JH Kaatsheuvel(*) 
S.: J. Cuperus, Buskushoeven 91, 5242 KP Rosmalen 
P.: A.C. W. Heystek, Hondsdraf 11, 5161 WE Sprang Capelle 
L.: J.A. H. Boeren, Heyhoefpromenade 209, 5043 RD Tilburg (DIP} 
L.: Mw. W. P.H. Kuntz-Storm, Pr. Beatrixstraat 26, 5171 KS Kaatsheuvel(**) 
L.: G. Tax, Buurmalsenlaan 88, 5043 XH Tilburg 
CALS: Mw.J.G.M. Duijf, Zeshovenstraat 77, 5071 BN Udenhout 
Afd.blad: Gepermeteerd, p/a Kromstraat 68, 5345 AD Oss 

Hollands Noorderkwartier 
V.: Mw. T.A.C. Schoehuijs-de Vries, F. Conijnlaan 18, 1815 DT Alkmaar 
Vice-V.: J.J. Kaldenbach, Amstelstraat 18, 1823 EV Alkmaar(*) 
S.: Mw. W.J. Hermanus-Schipper, Wipmolen 10, 1823 GB Alkmaar (DIP}(**) 
P: Ir. H. v.d. Velde, Maarten H. Trom plaan 9, 1901 WX Castricum 
L.~ P.D. A a ij ~ M e rwe d estraat 2 3 ~ 1823 VK Allcmaar 

CALS: vacature 
Afd.blad: Hollands Noorderkwartier, p/a Hulstlaan 87, 1702 VK Heerhugowaard 

Kempen en Peel/and 
V.: A.W.J.M. van Gestel, Pr. Alexanderstraat 16, 5616 BL Eindhoven(*) 
S.: J. H. Waszink, Theeuwenlaan 3, 5591 EJ Heeze(**) 
P.: P. Dalmaijer, Biezen weg 1, 5651 AC Eindhoven 
L.: Ing.J.H. van het Groenewoud, Molvense Erven 164, 5672 HP Nuenen 
L.: Mw. H. Hardeman-Emans, Lankven 5, 5508 RJ Veldhoven (DIP} 
L.: A.W.M. Wijnen,Bosrand 117, 5665 EE Geldrop 

035-6210792 

035-6836302 
030-2712384 
036-6834738 

050-5018214 
050-5251509 
050-5776363 
050-5257610 
050-3021294 
050-5266701 
050-5253333 

0223-619441 
0223-630507 
0223-690933 

0223-627427 
0223-621997 
0223-630507 

0416-279898 
073-5211448 
0416-544414 
013-5719911 
0416-273837 
013-5702911 
013-5111109 
0412-646812 

072-5119998 
072-5123029 
072-5154716 
0251-653778 
072-5119510 

072-5715452 

040-2524598 
040-2261603 
040-2512611 
040-2833211 
040-2351163 
040-2857734 
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Betuwe 
V.: P.J.M. van Boheemen,Jacob Catsstraat3,4041XV Kesteren 
Vice-V./S.:Mw. M. van Beek-Montens, Achterstraat 22, 4054 MT Echteld 
P.: J. Kuijntjes, Van Goudoeverstraat 117, 4204 XD Gorinchem {CALS) 
L.: Mw. A. Rönitz-van Santen, De Lely 21, 1531 LA Wormer 
L.: C.J. Schaecken, Kompas 8, 3961JJ Wijk bij Duurstede 
DIP: J. Thien, Berkenlaan 73, 6721 CB Bennekom 
Afg: G. van Aalst, Windvaan 15, 4191 TK Geldermalsen(*) 
Plv.afg.: J.J.A. van den Berg, Oudaseweg 2, 4102 NS Culemborg(**) 
Afd.blad: Aqua Vitae, p/a Van Goudoeverstraat 117, 4204XD Gorinchem 

Delfland 
V.: Ing. L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer 
Vice-V./P.: Mw. A.P.J. Käyser-van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker(*) 
S.: S.C.M. de Wit, Schouw 91, 2636 DH Schipluiden {DIP)(**) 
L.: P.A. van der Meer, Poortwacht 175, 2353 ED Leiderdorp 
L.: vacature 
CALS : H.C. Ubink, Rhijnvreugd 6, 2314 BC Leiden 
Afd.blad: Mededelingen, p/a Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker 

Drenthe 
V.: G. D. Zwanenburg, Pijlkruid 14, 7909 HK Hoogeveen 
Vice-V.: vacature 
S.: A. Stiksma, Nij end 3, 9465 TP Anderen {DIP)(*) 
P.: M.J.C. Fieret, Laan van de Iemenhees 566, 7823 JX Emmen(**) 
L.: Mw. M.G.J. Habing, Zonnedauw 60, 9421 NRBovensmilde 
CALS: A. F. Dekker, Laan van de Marel 501, 7823 BM Emmen 
Afd.blad: Threant, p/a Nij end 3, 9465 TP Anderen 

Flevoland 
V.: vacature 
S.: H.M.A. Consemulder, Het Planken pad 31, 8255 HE Swifterbant 
P.: O.P. Holtkamp, Langevelderslag 78, 8223 PE Lelystad(*) 
L.: Mw. F. Born, Kempenaar 25-13, 8231 CE Lelystad 
L.: A. Kanon, Waarden 7, 8303 KZ Emmeloord ( CALS) 
L.: Mw. L. Kutschruiter, Eland weg 57, 8255 RH Swifterbant 
L.: Mw. S. van Londen, Punter 15-10, 8242 DD Lelystad 
Afd.blad: Genealogica, p/a Maandagstraat 34, 1335 LE Almere 

Friesland 
V.: Ds. G. Schepperle, Buorren 100, 9041 BD Berlikum(**) 
Vice-V.: Mw. drs. M. Kist, De Tjonger 25, 8939 BV Leeuwarden 
S.: Mr. B.D. van der Meulen, Oostersingel 68-M, 8921 GB Leeuwarden(*) 
P.: J. Smink, Wetterkrite 71, 9084 DN Goutum 
L.: Mw. dr. ir. I. ten Have, Bleeklaan 2b, 8921HC Leeuwarden 
CALS: Mw. A. T. v.d. Meulen-v. Wijk, Oostersingel 68-M, 8921 GB Leeuwarden 
DIP: Mw. T. Hartman-v.d. Meulen, T. Geertswei 15, 8915 HJ Leeuwarden 
Afd.blad: 11 en 30, p/a Ooscersingel 68-M, 8921 GB Leeuwarden 

0488-482284 
0344-641576 
0183-699017 
075-6424916 
0343-578100 

0345-581630 
0345-512703 
0183-699017 

079-3617947 
015-3695422 
015-3809353 
071-5418642 

071-5412922 
015-3695422 

0528-234668 

0592-242258 
0591-629327 
0592-413972 
0591-625719 
0592-242258 

0321-322799 
0320-242110 
06-42808024 
0527-613721 
0321-321430 
06-14114336 
036-8446619 

0518-461578 
058-2670202 
058-2131105 
058-2151279 
058-2135470 
058-2131105 
058-2120164 
058-2131105 

N.B.: De met(*) aangegeven leden van de afdelingsbesturen zijn tevens afgevaardigde van hun afdeling; de 
met(**) aangeven leden zijn plaatsvervangend afgevaardigde. Waar een (plv.) afgevaardigde niet tevens be
stuurslid van zijn/haar afdeling is, zijn de naam en het adres onderaan de bestuurslijst van de desbetreffende 
afdeling apart toegevoegd. Eenzelfde situatie kan zich voordoen bij de afdelingsfunctionaris, belast met de 
contacten voor Informatie en Promotie; deze is aangeven met de letters DIP. De functionaris belast met de 
coördinatie van de activiteiten van de Contactdienst binnen de afdeling, is aangegeven met de letters CALS. 
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Bestuursfunctionarissen-overzicht 2007/ 2008 

Ereleden 
N.A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581 CR Malden 
P.J.K. van Werkhooven, Monnickskamp 144, 1273JV Huizen 

Hoofdbestuur 
V.: R.K. Vennik, Burg. van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
Vice-V.: Mr.J.A.H. Boeren, Heyhoefpromenade 209, 5043 RD Tilburg 
S.: M.J. Krooswijk, Balfortstraat 32, 4811 RV Breda 
P.: M.J. de Lange, Pasveerweg 34, 8934 BX Leeuwarden 
L.: H.R. Elen baas, Batterijlaan 19, 1402 SL Bussum 
L.: S.J. Lems, Winonastraat 2, 1336 GLAlmere 

Regionale afdelingen 

Achterhoek en Liemers 
V.: W.J.M. Hermsen, Hagelkruisweg 34, 7031 ZH Wehl 
S.: P.H. Brouwer, Leliestraat 22-2, 7101 CJ Winterswijk 
P.: J. F.J. Grimmelikhuizen, Postbus 866, 6800 AW Arnhem 
L.: H.H. M. van Aken, Wilgenlaan 11, 6931 HE Duiven ( CALS) 
L.: E.J. Wij ers, Sionstraat 2, 7009 MD Doetinchem 
Afd.blad: Bulletin Achterhoek en Liemers, p/a Leliestraat 22-2, 7101 CJ Winterswijk 

Amersfoort en omstreken 
V.: Ing.J.W. van Maren, Vlieterweg 108, 3925 GD Scherpenzeel(*) 
S.: 
P.: 
L.: 
L.: 
L.: 
L.: 

vacature 
Drs. Th. H. van Veen, Poortersdreef 1, 3824 DL Amersfoort 
H. Faber, Duifhuis 76-1, 3862 JK Nijkerk 
D.J. Regtien, Diamantweg 59, 3817 GH Amersfoort(**) 
C. M. van Rooij, Paulus Borstraat 85, 3812 TV Amersfoort 
Mw. J.W.M. Sickmann, Merwedestraat 48, 3812 HM Amersfoort (DIP) 

CALS: vacature 
Afd.blad: Amersfoort e.o. p/a Pastoorakker 18, 3871 MP Hoevelaken 

Amsterdam en omstreken 
V.: G. van der Wal, Slauerhofflaan 29, 1422 CM Uithoorn (CALS)(*) 
S.: Mw. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94-II, 1073 EB Amsterdam(**) 
P.: A.J. Drewes, Ridderburgpark 45, 2135 KS Hoofddorp 
L.: Mw. M.C. Borghols-Keijser, Strand vliet 61, 1181 MK Amstelveen 
L.: P.A.Th. Mie bies, De Zon 32, 1188 GH Amstelveen 
L.: W. L. M. Paternotte, Marius Bauerstraat 155, 1062 AH Amsterdam 
L.: L.A. Valkenburgh, In het Midden 4, 1422 PD Uithoorn (DIP) 
Afd.blad: Amstelland, p/a Manus Peetstraat 15, 1183 LG Amstelveen 

Apeldoorn en omstreken 
V.: J.W. Limpers, Timorlaan 5, 7314 BV Apeldoorn(*) 
S.: Ing. F. C. Nelis, Kruizemuntstraat 135, 7322 LG Apeldoorn 
P.: A.A. Vlietstra, Rijksstraatweg 238, 7395 MG Teuge 
L.: J. Hamaker, Vlier bessenlaan 4, 7322 HZ Apeldoorn 
L.: J.W.G. Netel beek, Klingmakersdonk 212, 7326 GC Apeldoorn (DIP)(**) 
CALS: A. Maas, Klompstraat 29, 7311 CRApeldoorn 
Afd.blad: Apeldoorn e.o., p/a Kruizemuntstraat 135, 7322 LG Apeldoorn 

010-4790668 
013-5719911 
076-5140860 
058-2802485 
035-6910235 
036-5213636 

0314-682914 
0543-516245 
026-3513202 
0316-261682 
0314-363050 
0543-516245 

033-2778813 
030-6953251 
033-4726015 
033-2453455 
033-4633379 
033-4330068 
033-4611474 

033-2537719 

0297-563426 
020-6766780 
023-5576232 
020-6412714 
020-6454426 
020-6156617 
0297-567362 
020-6411956 

055-5786529 
055-3665308 
055-3231224 
055-5223134 
055-5331663 
055-5223655 
055-3665308 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

Bijlage Gens Nostra 62 (2007)juni Nr.320 

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

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid: € 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 8,50 per 
jaar; voor de functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. 
Buitenlandse leden € 45,-. per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur 
door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgi
roformulier) franco aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB0666363366-BIC:INGBN
L2A) of Postbankrekening 547064 (IBAN: NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Hera I disch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Informatie en Promotie (DIP): p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Computer
genealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heral
diek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

Zilveren speld voor mevrouw K. H. Beintema-Meijer te Leeuwarden 

Op zaterdag 21 april 2007 had in zalencentrum Intermezzo te Leeuwarden een bijeenkomst 
van de afdeling Friesland plaats. Behalve de afdelingsledenvergadering stond een lezing over 
Hugenoten op het programma, met als spreker de heer H.L. F. du Corbier, bestuurslid van de 
Nederlandse Hugenoten Stichting. Bij deze gelegenheid heeft de vice-voorzitter van de NGV, 
de heer ing. K. van Louvezijn, een zilveren speld van verdienste uitgereikt aan mevrouw K.H. 
Beintema-Meijer. Het bestuur van de afdeling Friesland had hierom gevraagd in verband met 
het feit dat zij weer een belangrijke functie neerlegde. De heer Van Louvezijn vertelde in zijn 
toespraak graag naar Leeuwarden te zijn gekomen om mevrouw Beintema in aanwezigheid 
van een groot aantal leden persoonlijk te bedanken voor haar veelzijdige inzet voor de NGV. 
Toevallig was zij deze week jarig, de leeftijd noemde hij niet, het was tussen 75 en 77 jaar! 

In 1992 lid van de afdeling geworden, was zij vanaf 1995 bestuurslid en vanaf 1999 secre
taris, wat zij tot 2004 is gebleven. Vanaf 1999 had zij ook de leiding van de redactie van 11 en 
30, het afdelingsblad, welke functie zij pas onlangs in 2007 heeft neergelegd. Sinds 2001 is zij 
bovendien beheerder van de afdelingsbibliotheek. Van elke nieuwe aanwinst doet zij verslag. 
Door haar grote netwerk kon ze tijdens haar secretariaat veel sprekers aantrekken over allerlei 
voor genealogen interessante onderwerpen. De genealogie ligt haar na aan het hart. Wat is er 
waar van die handgeschreven familieboeken? Alles zou gecontroleerd en aangevuld worden. 

Alleen kantklossen had enkele dagen per jaar een hogere prioriteit. Dat dit haar hobby was, 
is te zien aan de patronen op de achterzijde van veel kopiebrieven in het archief.Ja, zuinig was 
zij ook! Met veel genoegen speldde de heer Van Louvezijn haar de onderscheiding op. Namens 
de afdeling bood voorzitter ds. Schepperle haar een bos bloemen aan. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar De Beer-Gosschalk] 
DOOR HETTY VENEMA-BRAAM 

Izaak Baruch de Beer, besneden Veendam 18-3-1797, goud- en zilversmid en koopman, overl. 
Hoogezand 17-10-1881, zn. van Baruch de Beer,2 rabbijn te Veendam-Wildervank, en Rachel 
Salomons Lev ie, tr. (1) Groningen 16-8-1821 Esther Jacobs Meijer, geb. Emden (D} 11-8-1801, over 1. 
Groningen 19-8-1822, dr. van Jacob Meijer en Mietje Moses; tr. (2) Groningen 15-4-1824 Henri
ette Lazarus Gosschalk, geb. Groningen 7-7-1807, overl. Groningen 28-11-1890, dr. van Lazarus 
Lazarus Gosschalk, vleeschhouwer te Groningen, en Esther Levie. 

Uit het eerste huwelijk is een dochter geboren, overleden op bijna tweejarige leeftijd. Uit 
het tweede huwelijk zijn negentien kinderen geboren (acht dochters en elf zonen). Een zuster 
van !zaak Baruch de Beer, Judith Baruch de Beer, trouwde in 1824 met Dr. David Moses Kan. 
Zij zijn de overgrootouders van cabaretier Wim Kan.3 

De foto van !zaak is voor 1881 genomen te Boston, toen hij waarschijnlijk zoon Johannes 
Benedictus Davidus (Johan) de Beer, tandarts, in Amerika bezocht. Het portret van Henriëtte 
is gemaakt door fotograaf Friedrich Julius von Kolkow, die van 1870 tot 1882 was gevestigd in 
de Oosterstraat E-24oa (ingang Donkergang) te Groningen.• 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden c.a. v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 ( 2006), pag. 644. 
2. Over hem, zie onder meer: J. D. R. van Dijk, W. R. Foorthuis (red.), Vierhonderd jaar Groninger Veenko

loniën in biografische schetsen, Groningen 1994. Zijn grafschrift is vermeld in: A. Pathuis, Groninger 
gedenkwaardigheden, teksten, wapens en huismerken van 1298-1814, Assen 1977, pag. 851, nummer 4707. 

3. A.H. Wesseldijk-Bedijs, 'Twee eeuwen joods leven in Leeuwarden', in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 
105-121 en R.F. Vulsma, 'Bij de kwartierstaat Wim Kan', in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 117-119. 

4. Henk Wierts, Photographieën en dynastieën, beroepsfotografie in Groningen 1842-1890, Bedum 2000, pag. 
131, en Gens Nostra 59 (2004), pag. 498, noot 2. 
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Plaats 
Mesch: 
Mheer: 
Moerslag: 
Munstergeleen: 

Nieuwenhagen: 

Noorbeek: 
Ohé en Laak: 

Oost: 
Ottersum: 

Posterholt: 

Rimburg: 

Roosteren: 
Rijckholt: 
Schaesberg: 

Schey: 
Schilberg (ged. ): 
Schinveld: 
Sittard: 

St. Geertruid: 
St. Odiliënberg: 

Stevensweerd: 

Susteren: 

Swalmen: 
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Plaats 
Banholt: 
Belfeld: 

Berg aan de Maas: 

Bergerhuizen: 
Bingelrade: 
Born: 

Breust: 
Broeksittard: 

Bruisterbosch: 
Brunssum: 
Buchten: 

Cadier: 
Caestert: 
Eckelrade: 
Eijsden: 
Grevenbicht: 

Groenstraat: 

Gronsveld: 
Guttecoven: 

Heerlerheide: 
Herkenbosch: 

Herkenrade: 
Herten: 

Heugem: 
Holtum: 

Honthem: 
Hoog-Cruts (ged.): 
Jabeek: 
Kerkrade: 

Limbricht: 

Linne: 

Maarland: 
Melick: 

Merkelbeek: 
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Van de afdelingen (Zuid-Limburg) 

Registres Civiques in (Nederlands) Limburg 

In 1998 is de afdeling Zuid-Limburg op ver
zoek van het toenmalige bestuur van de func
tionele afdeling Computer Genealogie be
gonnen met het project Registre Civique. Als 
eerste plaats werden de gegevens ervan van 
Ambij (bij Maastricht) ingevoerd in het door 
de afdeling Computer Genealogie geleverde 
programma. Al vlug bleek dat het programma 
minder goed bruikbaar was voor de Limburg
se situatie. In de Limburgse lijsten zijn geen 
geboortedatum of geboortejaar, maar alleen 
leeftijd vermeld. Verder is er een straatnaam 
opgenomen en zijn er geen wijk ofwijknum
mers. 

Op het verzoek van onze afdeling om een 
aangepast invoerprogramma werd helaas niet 
gereageerd. Omdat intikken van de Limburg
se Registre Civique registers dan weinig zin 

heeft, zijn we daarom gestopt met invoeren. Wel hebben we een lijst opgesteld met reeds 
gepubliceerde Limburgse Registre Civique's in tijdschriften en (jaar) boeken van Limburgse 
Heemkunde verenigingen en deze aan de afdeling Computer Genealogie gestuurd met de 
vraag of zij deze konden inscannen en op de Registre Civique CD konden zetten. Blijkbaar 
stuitten zij op hetzelfde probleem van gegevens die niet in de kolommen van het programma 
pasten want tot nu toe zijn de lijsten van deze plaatsen niet op de CD met de Registre Civique 
verschenen. 

Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt en zijn we de Limburgse Registres Civiques 
weer gaan intikken in een eigen programma structuur. De jubileum CD '25 jaar NGV afdeling 
Zuid-Limburg' die tijdens de Negende Limburgse Genealogische contactdag op 4 maart 2007 

jongstleden in de Oranjerie te Roermond is verschenen, bevat de gegevens van de Registres 
Civiques van de Zuid-Limburgse plaatsen Ambij, Beek, Bemelen, Berg, Bingelrade (herziene 
uitwerking), Bocholtz, Borgharen, Bunde, Elsloo, Epen en Eys in een nieuwe structuur. Het 
is de bedoeling om ook van de andere Limburgse plaatsen deze gegevens in te voeren en in de 
toekomst te publiceren. De jubileum CD '25 jaar NGV afdeling Zuid-Limburg' is te bestellen 
(inclusief porto) door€ 9,20 (voor NGV leden) of€ 11,70 (voor niet-NGV leden) over te maken 
op giro 3403228 van A.J. Griens te Landgraaf onder vermelding van NGVZLB4, postcode EN 

huisnummer waar de CD naar toe moet. 
Per plaats treft u op deze CD twee lijsten aan: een lijst alfabetisch op familienaam en een 

lijst in de volgorde waarin deze geschreven is zodat de gezinssamenstelling en zelfs de volg
orde in de straat te zien is. Daarnaast bevat de CD één totale alfabetische lijst op familienaam 
van alle bovengenoemde plaatsen. 

Om nu de genealogische gebruiker verder van dienst te zijn met de Limburgse Registre 
Civique volgt hierna een lijst met reeds gepubliceerde Limburgse Registre Civique's. Deze 
lijst zal niet volledig zijn! Arno Griens, bestuurslid afdeling Zuid-Limburg 
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De wed. Smit is waarschijnlijk identiek aan Anna Margaretha (de) Smit, sinds 1779 weduwe van 
Gijsbert Nievelt; zij is waarschijnlijk ook identiek aan de doopgetuige bij II-1 en III-7. 

17. NA, inv.nr. 3122, fol. 195, 10-5-1781. 

18. NA, inv. nr. 4007, 5-5-1789. 
19. NA, inv.nrs 4208, 4210 en 4211, respectievelijk 21-12-1810, 15-3-1812 en 26-6-1813. 

20. NA, inv.nr. 4205, fol. 271-3, 1-5-1796. 

21. Burgerlijk Armbestuur 1770-1863, bnr. 410, inv.nr. 36, Subjectboeken 1822-37, fol. 693. 
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rubrie/; 

D.11 H.FAMli,IE . 

uit het (16) 
verenigingscentrum 

BID VOOR DE ZIEi, VAN ZALIGER 

I .JETTE FOKKE8 F LAPPER , 
EOU'TGINOOT UK 

T.JIETSKE D 1JR K8 KOR'l'RIJK, 
vCt'lcdcn te Nie11w hu,izem , in den ouderdom vun 

tiO jaren 4 maanden en 22 dagen, 
. den 22 ~lei 1M.4. 

Kitttlere11 ! hewuart mijne woorden, en legt mij
ne ouder.rigtinge,t bij ,, weg, et, onde1/tollilt m f:f 
tle tJennaningcm., en gij iu.h let:en, c,i bcu,aarl 
nijne leuerl als dm appel Mn ·uw 009. 

Spreuk. VII: 1 , 2. 
Als Gotl -mijne ziel tot zfrl, zul genomen ],eb

btm , zoo bett•aaft •n.-ijn ligchnatn , en. ~ert mve 
de dalf'" me, levens. Tob. JV: 8. 

Helpt m.iJ f,i uwe gebeden flQu r mij bij God. 
!lom. XV: SO. 

Te Sneek 1 hij ,v J.RflEN. 

Bidprentje van I]ette Fokkes Kortrijk-Flapper (1794-1844) 

BlIIJ JTOOR DE Zj[JEL 
; V A-N ZALI GER 

WILHELMUS JOHANNES VA N GENT , 

M. C. KRA l\I ER S, 

Overleden den 1ode11 April 1S26 , -in het Ze,·en 
Jon 1Jertig11le Jaa r sijna levens, en begraven 

den 13den dito , binn11n Snul·. 

\ ., ------
"JY'aar is ck 1M11.tch di11 c(m w ille Gods doorgrondM 1-011? 

wi« 1:,m t ~ijn godda lijl: d411l ? 
Bot,k d.-r Wljsh,id I X. 15 

JJl!toon a llen- ldv ttnden '11Uruch11(' woldadigli.ûd! onllr11k 
<kn "6r,tonJMllll U 11n1 1011dhdd niet. , 

,tuu, Si.:nch V II, 37, 

D..t.T HIJ RUSH l l'f V BEDE ! 

Bidprentje van Wilhelmus Johannes van Gent (ca. 1790-1826) 
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5.Johannes Cornelis Gettinger, geb.' s-Gravenhage 24-10-1865, over 1. ald. 25-3-1866. 
6. Cornelis Johann Gettinger, geb. 's-Gravenhage 1-10-1866, overl. ald. 20-8-1867. 

IV. Joannes Coenradus Gettinger, ged. 's-Gravenhage {Oude Molstraat) 4-11-1802 (get. Johanna 

Hulsman, Joanna Gettinger), kleermaker (1835-1871), zonder beroep (1874), overl. 's-Graven

hage 2-7-1874, tr. 's-Gravenhage 6-5-1840 Magtilda Hendrica Engelsma, geb. Amsterdam 5-9-

1811, ned. herv., baker (1861, 1890), overl. 's-Gravenhage 14-3-1890, dr. van Barend Engelsma, 

pakhuisknecht te Amsterdam (1811) en Petronella de Vet. 
Ze wonen in 1845 in buurt W, huisnr.123. Bij haar overlijden woont ze samen met haar oudste dochter. 

Uit dit huwelijk, geb. te 's-Gravenhage: 

1. Christina Petronella Gettinger, geb. 11-3-1841, werkster {1861-1879), overl. 's-Gravenhage 16-2-1931, tr. 
(1) 's -Gravenhage 11-3-1868 AntoniusLuijten, geb. 's-Gravenhage 18-9-1844, kleermaker(1868-1871), 
overl. ald. 15-1-1874, zn. van Johannes Martinus Luijten, logementhouder (1844), zonder beroep 
(1868) en Elisabeth Rotteveel; tr. (2) 's-Gravenhage 2-11-1881 CarelLeenderdLaurens van Toorenburg, 
geb. 's-Gravenhage 20-10-1833, beeldhouwer (1880, 1881, 1895), spiegelmaker (1886), over!. ald. 18-
6-1909, zn. van Laurens van Toorenburg, beeldhouwer (1833) en Helena de Chatenier. 
Care! is weduwnaar van Philipina Lydia Gardina Knip. 

2. Mathilda Hendrika Gettinger, geb. 1-5-1844, dienstbode (1886), over!. 's-Gravenhage 6-6-1907, tr. 
's-Gravenhage 6-1-1886 Sjoerd Tigchelaar, geb. Kimswerd (gem. Wonseradeel) 22-5-1855, ned. herv., 
zonder beroep (1886), administrateur (1895), daarna broodbakker en vervolgens klerk bij de Verze
keringsmaatschappij 'Nova' in Den Haag, overl. 's-Gravenhage 14-1-1922, zn. van Johannes Rinses 
Tigchelaar en Grietje Klazes Hoekstra. 

3. Dina Christina Gettinger, geb. 16-9-1846, leeft nog in 1861. 

Noten 
Alle stukken berusten in het Haags Gemeente Archief (HGA). 

1. www.kitzingen.de/Castell, 29-1-2003. 
2. In Den Haag komt ook nog voor Christoffel Ge(r)t(l)inger, geb. in 't Paltsische, burger van 's-Gra

venhage 30-8-1779, tr. Helena Maaze (Maasen). Met hem is geen verwantschap gebleken (Nieuwe 
burgers). Evenmin met de wed. Gettinger, geb. van Duitsland, wonende Kalkstraatje ca. 1786 
{Buurtboeken). 

3. Informatie Landeskirchliches Archiv Regensburg, 23-1-2003. 
4. De veronderstelde begraafdatum is wat laat. Verwacht zou in dat geval zijn dat zij tenminste een 

enkele keer genoemd zou zijn als doopgetuige bij haar kleinkinderen. 
5. Oud Archief 's-Gravenhage (OA), bnr. 350, inv.nr.1059, Register van Nieuwe Burgers fol.6; Ibid, 

inv.nr.1064, Register van personen die het Burgerrecht van 's-Gravenhage verkregen na eerst hun 
akte van idemniteit te hebben vertoond 1742-1798, fol. 49. 

6. Notarieel Archief 's-Gravenhage (NA), inv.nr. 3143, fol. 382, 3-4-1775. 
7. Een leeftijd van ongeveer één jaar of jonger zou overtuigender zijn geweest. 
8. J.F. Wend te, M.J.J. Wend te, 'Gluhoff {Moskou), Gokken bij een Russische koffiehuis houder in Den 

Haag', in: Gens Nostra 52 (1997), pag. 609-614. 
9. NA, inv.nr. 5553, akte nr. 181, 26-7-1801. 

10. Verwant aan Corncli5 en Catharina Ronden berg (1805). 

11. Buurten, bnr. 380, inv.nr.134, Bevolkingsregister 1802-1815, Hout-en Turfmarktbuurt. 
12. De andere kinderen zijn: Lodovicus Rondenbergh, ged. 's-Gravenhage (Oude Molstraat, r.-k.) 

13-7-1802 (get. Cathrina Mattheyse) en Carolinna Elisabed Rondenbergh, geb./ged. Amsterdam 
(Noorderkerk) 18/21-11-1804 (get. Carolinna Louisa Lapotrie, Hendricus de Heus). 

13. OA, bnr. 350, inv.nr. 1061, Register van Nieuwe Burgers 1791-1795, fol. 2. 
14. OA, bnr. 350, inv.nr. 4920, Naamlijsten van nieuwe gildeleden van het Pruikmakersgilde 1751-

1794. 
15. Op 12-10-1788 wordt permissie verleend om te mogen trouwen. 
16. Buurten, bnr. 380, inv.nr. 73, Lijsten van bewoners ca.1760 (1797), Noord- Noordeindebuurt, fol.8. 
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4. Maria Gettinger, ged. (Oude Molstraat) 4-12-1790, (get. Alida Gertinger), overl. 's-Graven

hage 25-4-1858, tr. 's-Gravenhage 19-7-1815 Willem Jacob Ekhart (Eckhardt), geb./ged. 's

Gravenhage (Grote Kerk) 25/27-2-1791 (geen get.), soldaat(1815), koetsier(1815, 1828, 1829), 

bediende (1817), zonder beroep (1858), lidmaat geref. kerk, overl. ald. 1-11-1862, zn. van 

Johan George Ekhart en Pieternella de Graaf. 
Het gehele gezin is tussen 1828 en 1837 regelmatig bedeeld door het Burgerlijk Armbestuur omdat 
hij als koetsier' door kwaade beenen geheel bui ten staat (is)'." 

5. Joannes Coenradus, ged. (Oude Molstraat) 19-9-1793 (get. Alida Gettinger), aang. overl. 

's-Gravenhage 20-4-1798 (Johannes Getting, 51/2 jaar, pokken; begr. Eikenduinen). 
6. Christina, ged. (Oude Molstraat) 10-2-1796 (get. Alida Gettinger), aang. overl. 's-Graven

hage 6-1-1797 (kinkhoest; begr. Eikenduinen). 

7. Christina Gettinger, ged. (Oude Molstraat) 19-8-1797 (get. Johannes Gettinger, Maria 

Smits), dienstbode (1819), overl. 's-Gravenhage 10-5-1862, tr. 's-Gravenhage 17-11-1819 Ni
colaus Abbing, ged. Amsterdam (Mozes en Aäronkerk, r.-k.) 17-4-1791 (get. An toni Schon
nenberg, Catharina Vlesjes), timmerman (1849), overl. 's-Gravenhage 11-1-1849, zn. van 

Barend Abbing en Joanna Bosman. 
8. Alida Gettinger, ged. (Oude Molstraat) 24-1-1800 (get. Alexander Benaux, Alida Benaux), 

overl. Amsterdam 28-5-1837, tr. 's-Gravenhage 29-4-1835 Gijsbertus Mauritius Alessi(e), 
ged. Amsterdam (Mozes en Aäronkerk, r.-k.) 27-9-1793 (get. Mauritius Alessi, Geertruij 
van Bisseling), pakhuisknecht te Amsterdam (1835-1838, 1861), overl. Amsterdam 24-1-
1861, zn. van Joannes Alessi, zeilmaker te Amsterdam (1787), en Clasina van der Horst. 
Hij tr. (2) Amsterdam 22-8-1838 Elisabetha Francisca Theunissen, mutsenmaakster van Maastricht. 

9. Joannes Coenradus Gettinger, volgt IV. 
10. Cathrina Gettinger, ged. (Oude Molstraat) 6-9-1805 (get. Cornelis Rondenberg, Carthrina 

Rondenberg), overl 's-Gravenhage 4-6-1883 (begr. Eikenduinen), tr. 's-Gravenhage 4-5-

1836 Jacobus de Vriend, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk)) 10-3/16-3-1806 (get. Jacobus 
de Vriend), laarzenmaker ( 1835-1836), schoenmaker ( 1846), kleermaker ( 1846), bode (1883 ), 

overl. ald. 18-5-1893, zn. van Willem de Vriend en Johanna Catriena Wilkens. 
11. Cornelia Gettinger, ged. (Oude Molstraat) 26-9-1807 (get. Fredrik Rondenberg, Cato Get

tinger), naaister (1837), overl. Amsterdam 9-3-1869, tr. 's-Gravenhage 16-9-1835 Martinus 
Gerardus Wilhelmus Scheer, geb. 's-Gravenhage 7-9-1812, r.-k., zwaard veger (1835, 1844), 
smid (1836, 1845-1864), overl. na 27-7-1885, zn. van Johannes Scheer, zwaard veger (1812, 
1835 ), en Sibilla van Steenhoven. 
Ze wonen in Amsterdam met hun vier kinderen in de Kalverstraat(1864}, later Korte Prinsengracht 
(1869). Hij wordt in Amsterdam in juli 1885 uitgeschreven naar Nieuwer Amstel, samen met het 
gezin van zijn dochter Catharina Elisabeth Antoinetta Scheer, gehuwd met Hermanus Petrus van 
den Klundert, maar is daar niet overleden. 
Cornelia Gettinger heeft een kind uit ongehuwde staat, van wie geen vader vermeld wordt: 
1. Cornelis Gettinger, geb. 's-Gravenhage 13-10-1829, r.-k., lijstenmaker (1859), spiegelmaker (1860-

1866}, vergulder (1861), kastmaker (1866), over!. ald. 25-5-1866, tr. 's-Gravenhage 3-8-1859 Ber
nardina Catharina]osepha van Schendel. geb. 's-Gravenhage 19-3 -183 1, r.-k" dienstbode (1859. 

1886), naaister (1878), over!. ald. 9-8-1896, dr. van Jacobus van Schendel, winkelier (1831), en 
Elisabeth Sibilla Verfurt. 

Ten tijde van zijn huwelijk (1859) is hij woonachtig te Arnhem in de Spijkerstraat. Het gezin 
wordt op 9 maart 1864 weer ingeschreven te 's-Gravenhage. 
Uit dit huwelijk: 
1.Jacobus Martinus]ohannesGettinger, geb. Arnhem 14-5-1860, over!. ald. 25-8-1860. 
2. Cornelia Martina Gettinger, geb. Arnhem 25-9-1861, over!. ald. 13-5-1862. 
3.Bernardus MartinusGettinger, geb. Arnhem 25-1-1863, over!. 's-Gravenhage 31-5-1878. 
4. Arnoldus]ohannes Gettinger, geb. 's-Gravenhage 2-11-1864, steendrukker (1886), over!. ald. 11-4-

1886. 
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was, maar wel goed voorbereid.• Op 26 juli 1801 verklaart hij dat hij zich in de noodzakelijkheid 
bevindt, om ter verrichting van zijn zaken en bevordering van zijn belangen, zich enige tijd bui
tenlands te begeven. Hij machtigt zijn toenmalige schoonmoeder Geertruijd van Hemmen, wed. 
Van Leeuwen om met onmiddellijke ingang zijn huishouding op te houden, te dirigeren en gade 
te slaan alsmede de directie en behering en verzorging van zijn drie nog minderjarige kinderen op 
zich te nemen. Voorts machtigt hij Martinus Eijssel junior zijn goederen en effecten hier te lande, 
zo hij die thans heeft en nog mocht verkrijgen, te beheren alsmede al zijn zaken en affaires in het 
bijzonder die van het koffiehuishouden waar te nemen of te doen waarnemen. 

Het lijkt heel wat, zowel de zorg voor een vermogen, als de exploitatie van een bedrijf. Toch 
weten we uit de eerdere publicatie dat over de boedel reeds in december een curator wordt aange
steld, dat de waarde slechts 75 gulden bedroeg en de diverse crediteuren het nakijken hadden. 

7. Catharina (Cato) Kettinger, ged. 4-3-1768 (get.J oannes BaptistaJansen, Sophia Getzel), zij is 

nog doopgetuige 26-9-1807, overl. niet te 's-Gravenhage en Amsterdam gevonden. Iden

tiek aan Catharina Johanna Getting die een relatie heeft met Fredericus / Frederik (Willem) 
Rondenberg(h),'° geb. 's-Gravenhage ca. 1764 (volgens overl. akte, maar ald. niet gevonden), 

fuselier bij het derde Bataillon der vierde Compagnie Infanterie van Linie (1814), overl. 
Amsterdam (Militair Hospitaal) 2-4-1814 (Frederik Ronden berg, ouders niet bekend). 
Hij woonde in den Haag enige tijd in wijk L, nr. 283 in het huis vanJ. Semonis." In 1804 te Amster
dam. 

Hieruit zijn drie kinderen" bekend, van wie één met de naam Getting, te weten: Catharina 
Johanna Getting, geb./ged. 's-Gravenhage (Casuariestraat, r.-k.) 11/13-10-1799 (get. Jacob Simonis, 
Catharina Martin). 

111. Joannes (Coenradus,Jan) Gettinger, ged. 's-Gravenhage (Casuariestraat, r.-k.) 10-1-1761 (get. 
Jacobus Eeraeds, Joanna Balinks), burger van 's-Gravenhage z1-3-1792,13 lid van het Pruikma

kersgilde 1-10-1792,14 pruikmaker (1795), meesterpruikmaker (1796-1813), kapper (1815), arbei

der (1817), over 1. 's-Gravenhage 19-9-1817, otr. /tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 8-6/17-10-178815 

Christina de Bert (Steyntje Dubert), ged.'s-Gravenhage (Grote Kerk) zo-2-1763 (get. Cornelia de 
Bert), baker (1819 ), over 1. ald. 11-10-1831, dr. van Matheus de Bert en Maria Christina Brouwers. 
Wonende op het Scheveningse Wageveer zuidzijde nr. 167. Inwonend is de wed. Smit16 (datum niet 
precies vast te stellen); Scheveningse Wageveer zuidzijde (1795); Scheveningseweg (1798}; in het Mage
straatje in het Noordeinde, letter P, nr. 31 (1812, 1813). 

Hij treedt verschillende malen als getuige op bij akten opgemaakt door notaris Matthijs van der 
Burch (1781),17 Johannes Ebbe (1789}'' en Harmen Stenfert (1810-1813),1• zonder ogenschijnlijke binding 
met de zaak. 

In 1796 machtigen Johannes Gettinger, Christina de Bert en haar zuster Maria Française de Bert, 
Wouter Jochems, wonende Den Haag, marktschipper 'op Amsterdam en te rugge', om in Amsterdam 
de penningen te innen die hun broeder nog te goed had. Het gaat om Thomas de Bert die in 1793 als 
soldaat in dienst van de Republiek is uitgevaren op 's Lands Schip van Oorlog 'Waackzaamheyd' onder 
kapitein van den Hamel. Na krijgsgevange te zijn gemaakt is hij in de Republiek Frankrijk overleden. '° 

Uit dit huwelijk, plus twee voorkinderen, allen ged. te 's-Gravenhage (in de kapel in de Assen

delftstraat of in de kerk in de Oude Molstraat, r.-k.): 

1. Anna Maria (Antonia) Gettinger, ged. (Assendelftstraat) 3-10-1784, (get. Joannes Dubert, 
Adelaide Gettard), overl. 's-Gravenhage 31-12-1862, tr. 's-Gravenhage zS-5-1817 Antonius 
(Antonie) van der Putten, ged. Beek en Donk 4-4-1784, timmerman (1829, 1835), overl. 
's-Gravenhage 17-8-1855, zn. van Petrus Johannes van der Putten en Margaretha Kooien. 

2. Maria Alida, ged. (Oude Molstraat) 19-1-1787 (get. Alida Gettinger), aang. overl. 's-Graven
hage 18-12-1789 (Maria Ketting, z1/z jaar, pokken; begr. Eikenduinen). 

3. Alida, ged. (Oude Molstraat) 26-1-1789, (get. Alida Gettinger), aang. overl. 's-Gravenhage 
z8-11-1789 (begr. Eikenduinen). 
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Een mogelijke verwant• aan dit geslacht, vanwege het optreden van Adelaide Gettinger (II-6) 
als doopgetuige bij haar dochter (1784) en van Alexander en Alida Benaux bij Alida Gettinger 
(III-8) is: Jeanne (Johanna, Antje) Getti(n)ger (Kettinger), geb. 's-Gravenhage ca.1745 (volgens 
overl. akte), overl. 's-Gravenhage 16-1-1832 (87 jaar, naam ouders onbekend). Zij had een rela
tie met Alexander Benoit, geb. Leiden 1750/1751 (niet gevonden), schoenmaker (1821), overl. 
's-Gravenhage 17-2-1821 (70 jaar, naam ouders onbekend). 
Zij is mogelijk een nicht van Johan Coenraed Kettinger (II), of misschien wel een voorkind van 
hem. 

Stamreeks 

I. Hans Adam Göttinger, steenhouwer in Castell ( 1720 ), tr. Apollonia N.N. 

Uit dit huwelijk zijn bekend:3 

1. Johann Conrad, volgt II. 
2. Anna Magdalena Göttinger, geb./ged. Castell (Luth.) 12/12-1-1721. 
3. Margaretha Barbara Göttinger, geb./ged. Castell (Luth.) 13/14-1-1723. 

II. Johann Conrad Göttinger, in Nederland (Johan) Koenraed Kettinger, geb./ged. Castell (Luth.) 
3/4-8-1720, aang. overl. 's-Gravenhage 2-1-1782 (uittering, pro deo, vervoerd naar Rijswijk), 
otr./tr. 's-Gravenhage (gerecht) 24-4/11-5-1755 Maria Kruijs (Kruijs, Cruijs, Knoes 1755, 1756, 
Kenus 1757), jd. van 't land van Lingen, aang. overl. 's-Gravenhage 20-4-1803 (Maria Kruijs, 81 
jaar, verval van krachten, pro deo ), begr. Noorderkerkhof. 4 

Beiden wonen bij hun huwelijk te Den Haag (1755). 
Maria Cruijs, huisvrouw van Coenraad Kettinger, r.-k., wordt op 18 juni 1760 burger van Den Haag.' 

Kettinger wordt niet vermeld als nieuwe burger van Den Haag, ook is hij niet ingeschreven als nieuwe 
lidmaat van de Lutherse Gemeente. 

Kettinger komt in 1775, met vele anderen voor in een boedelinventaris van de heer Johan Georg 
Dornseiffen, handelaar in zijden stoffen en lakens te Den Haag en zijn tweede vrouw Johanna Elisabeth 
van den Berg, onder de kop: openstaande posten. Het gaat om een bedrag van 8-9-0. • 

Uit dit huwelijk, allen ged. te 's-Gravenhage (in de kapel aan de Casuariestraat, r.-k.): 

1. AnnaMargarita, ged. 16-2-1756 (get. Anna Margarita Smit), waarsch. jong overl. 
2. Adam, ged. 30-10-1757 (get. Margarita Kenus), waarsch. jong over 1. 
3. mogelijkJanKettinger, aang. over 1. 's-Gravenhage 17-12-1759 (twee jaar, stuipen, pro deo).7 

4. Joannes Kettinger, volgt III. 
5. Conradus Augustus (Koenraad), ged. 19-8-1763 (get. Hermanus Huls, Joanna Kruijs), aang. 

over 1. 's-Gravenhage 30-8-1764 ( één en een kwart jaar, stuipen, pro deo ). 
6. Maria Alida (Alida,Adelaide) Kettinger, ged. 6-9-1765 (get. Adam Vogel, Maria Alida Hellink), 

overl. 's-Gravenhage 11-8-1814 (Alida Gettinger, huisvrouw van Serrier Gloehof, wonende 
Slijkeinde, 49 jaren). 
Zij is niet gehuwd geweest, maar had verschillende kinderen, waaronder tenminste drie van Sergei 
Stephanoff Gluhoff,' koffiehuishouder te Den Haag. Hieruit nageslacht Gluhoff. Andere vaders van 
haar kinderen zijn Jan Gluhoff(1800) en Louis Panis (1807). 

Sergei Stephanoff Gluhofflaat in 1790 zijn zwangere vriendin in de steek en trouwt in januari 
1791 de hoogzwangere Elisabeth van Leeuwen. Zo kon het gebeuren dat hij in maart 1791 vader 
wordt van een dochter bij Alida Kettinger (Agnes Theodora Gluhoff) en in april van een zoon bij 
Elisabeth van Leeuwen (Michel Gluhoff). 

In het genoemde artikel over Gluhoff werd verondersteld dat hij in 1801 overhaast en met 
onbekende bestemming is vertrokken. Uit nieuwe informatie blijkt dat zijn vertrek plotseling 
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Het geslacht Kettinger, later Gettinger te Den Haag ( vanaf 1755 ). 

De Hollandse nakomelingen van de steenhouwer Göttinger uit 
Castell (Duitsland) 

DOORJ.F. WENDTE 

Inleiding 
In 1755 trouwt in Den Haag Johan Koenraed Kettinger van 'Kas tel in Frankenland'. Hij is dan 
35 jaar. Het is nog onbekend wat hij in de voorgaande jaren gedaan heeft. Ook is niet bekend 
geworden welk beroep hij in Den Haag heeft uitgeoefend. Navraag bij het Landeskirchliches 
Archiv in Regensburg leerde dat hij geboren is in Castell en zoon was van een steenhouwer. 
Castell ligt in de deelstaat Beieren, Landkreis Kitzingen. Tegenwoordig wordt deze streek nog 
steeds aangeduid als Frankenland, bekend als een wijngebied (Franken wijn) op de hellingen 
van het stroomgebied van de Main. De heuvels moeten ook gebruikt zijn voor de steenwin
ning. Zo is bij de kansel van de dorpskerk in Castell gebruik gemaakt van Cas teller marmer.' 

De familienaam wordt in Castell vermeld als Göttinger, hetgeen wijst op een geografische 
oorsprong en wel de uit de Hervorming bekende stad Göttingen. De naam komt ook voor als 
Goettinger, Guettinger en Gottinger. In Nederland wordt de naam in de eerste generatie ge
schreven als Kettinger (1755-1787), maar vanaf de tweede generatie komt uitsluitend nog Get
tinger voor (1784-1807). Wel werden nog de volgende varianten aangetroffen: Kettijnger (1761, 
1763 ), Gettard ( 1784), Gettiger ( 1776, 1784), Gertinger ( 1790 ), Getting (1798, 1799, 1802, 1804) en 
Ketting ( 1789 ). 

De nakomelingen in Den Haag zijn eenvoudige lieden en oefenen beroepen uit als pruik
maker, kapper en kleermaker. Aangetrouwde mannen zijn onder andere timmerman, koet
sier, pakhuisknecht, laarzenmaker en zwaardveger. De enkele vrouw van wie een beroep 
vermeld is, zijn dienstbode, naaister en werkster. Tweemaal komt een baker voor {III en IV). 
De meest opvallende persoon is Alida Kettinger (II-6), die naam maakte door haar relatie met 
de Moskoviet Gluhoff. 

De Nederlandse stamvader is Luthers, maar al zijn nakomelingen worden katholiek ge
doopt. Dit is een gevolg van zijn huwelijk met de rooms-katholieke Maria Kruijs. Zij is ver
want aan Margarita en Joanna Kruijs (Kruis, Kruys, Cruijs), die in Den Haag als doopgetuigen 
optreden, en afkomstig uit het land van Lingen. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om het 
Graafschap Lingen. Een gebied in het westen van Duitsland en gelegen aan de oostzijde van 
de rivier de Eems. Dit was tot het begin van de achttiende eeuw bezit van het Nederlandse 
Huis van Oranje, met een overwegend rooms katholieke bevolking. 

Verantwoording 
Dit onderzoek heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in het Haags Gemeente Archief. Syste
matisch zijn geraadpleegd de DTB-registers en de geboorte-, overlijdens- en huwelijksre-
gisters tot respectievelijk 1902., 1932. e n 1912.. De inde x e n z ijn z o wel nagekelcen o p Kettinge r 

als Gettinger, alsmede diverse spellingsvarianten. Voorts zijn geraadpleegd de index op de 
buurtboeken; de Lutherse lidmaatregisters 1748-1808, de index op het notarieel archief en 
het vreemdelingenregister. Aanvullend is gericht onderzoek gedaan in het Gemeente Archief 
Amsterdam en wel in de DTB boeken, en de bevolkingsadministratie na 1811 (overl. 1811-1872 
Gettinger; over 1. 1811-1852 Ronden berg; over 1. 1863-1892 Scheer) en het Bevolkingsregister tot 
1933 (Gettinger). In het Verenigingscentrum te Weesp is het Centraal Naamregister geraad
pleegd. In het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag is de naamsindex geraadpleegd 
en de collectie familieadvertenties en bidprentjes. 
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Het portret van ... 1 

[Helena van Zwam] 
DOOR P.J.W. SCHÜLLER 

Helena van Zwam, geb. Leiden 23-10-1813, wasvrouw, over 1. Rotterdam 11-5-1885, dr. van Gerrit 
van Zwam, militair, en Helena Piepers, naaister, tr. Rotterdam 3-6-1840 Samuel Adrianus Schül
lcr, geb. Den I--Iaag 28- 5 - 1813, smid en (later) zeeman, overl. Soerabaja (Indonesië) 5-11-1849, zn. 

van Samuel Schüller, smid en slotenmaker, en Frederica Fransisca Renierie. 

Uit dit huwelijk zijn te Rotterdam twee kinderen Schüller geboren, te weten: 
Willem Bernardus Nicolaas (1841-1923) en Helena Maria Eisa (1843-1934). 

De foto is genomen te Rotterdam omstreeks 1880. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
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BrantTeunisse in plaats van GerritTeunis Brantsz. sijn [woord 'broeder' wsch. 
vergeten op te schrijven]] met een stuck velts en veens onder Amer[ongen] 3 februari 1691 
(kantlijn: 1 st[uiver]) 
Brant Teunisz. In plaats van Gerrit Teunis Brants met een stuck velts en veens tot 
Amer[ongen] 3 februari 1691 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Henrick Goossense in plaats van Goossen Henricks sijn vader vercoopt aan 
Willem Co melissen een huijsinge en hoffstede aan[de] Hoolvoet 23 februari 1691 
Henrick Visch rentm[eeste]r van 't dolhuijs tot Utrecht transporteert aan Jan de Wael 
tot Utr[echt] den roode weert 12 maart 1691 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Nicolaes van Vel pen in plaats van Thijs Jansz. met het Cleijn Veen aan[de] Dwarswegh 13 mei 1691 
(fol. 6, art. 3) 
Jacob Hendricks van Scherpenseel in plaats van Peter Henr[icks] Verhoeff met een 
camp lants van 11/2 m[ergen], gekomen uijt het erff Cleijn Lam balgen onder Woudenbergh 6 juli 1691 
(kantlijn: 1st[uiver]) 
Henrick Aelten in plaats van Aelt Aerts sijn vader met het erf en goet genaemt 
Schaeijens [-] daer Jelis [moeilijk leesbaar] de wederhelfte van heeft 7 november1691 
(kantlijn: 10 st[uiver]) 
HenrickJelis de Raet in plaats van GodertAdriaen van Reede en 
Frederick Ernst van Reede met 2/6 parten in een vierde part van 16 m[ergen] 
lant aan[de] dijken 31 oktober 1691 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Merrichje Meijnsen geeft in lijftocht aan haaren man Willem Anthonissen van Renes 
een huijs en hoff tot Scherpenseel onder Woudenbergh 11 november 1691 
(kantlijn: 2 st[uiver]) 
Wouter Co melissen in plaats van Teunis Petersz. met 1/4 part in een huijsinge en 
hoffstede op Voskuijlen genaemt Cleijn Romselaer 28 november 1693 (!) 
(kantlijn: 2 st[uiver]) 
Wouter Co melisse in plaats van Teunis Peters met 1/4 part in een huisinge en 
hoffstede op Voskuijlen genaamt Cleijn Romselaer 28 november 1692 

rubriek 
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Bidprentje vanAntonius]asinius van denEndepoel (1763-1822) 

Gens Nostra 62 (2007) 327 



(kantlijn: 6 st[uiver]) 
Willem Wingelaar voor hem en sijne susters in plaets van Jan Wingelaar sijn 
vader meteen stuck velts en veens in de Ginckel onder Leersum 

[F] Memorie van de verlijdinge der tinsen in 't register F. 

(fol. 3 vso, art. 4) 
Anthony Willems van de Vliert en[de] Metge Gerrits egtel[ieden] 
in plaets vanJacobje Willems, wed[uwe[ vanJochemJans van Garderen, 
die een erfgen[aam] was van Willem Roeloffsen met een huijsinge en erve 

7 juli 1682 

met 4 m[ergen] lant onder het erffKoutijs 14 december 1682 
(fol. 6 vso, art. 2) 

Evertje van Geijtenbeeck maeckt bij testamente aan haar neeff 
Jan van Romswinckel 3 hoffjes aan[de] Knaepstraet aan[de] Hooi voet 1 juli 1683 
Johannes Jacobs en Maria Tomas egtel[ieden] in plaets van de kinderen van 
Corn[elis] Gerrits Bosch met een huijs[ing[e en hoffstede met 2 1/2 m[ergen] 
lant in de Ginckel onder Leersum 28 oktober 1684 
Willem Jans in plaats van Aeltje Tijssen van Voskuijlen een campe lants 
in ' t erfLambalgen 16 oktober 1684 
(kantlijn: 16 st[uiver]) 
GerritTeunissen in plaats van Gijsbert Wouters met de huijs[ing]e en 
hoffstede mets 1/2 m[ergen] lants genaemt de Hel onder Renswoude 22 november 1684 

(fol. 7 vso, art. 4) 
Bessel Everts ramaker in plaets van Arris Everts een partije lant in 
Cleijn Lam balgen groot 3 m[ergen] 10 januari 1685 

[G] Volgt het register G. 

(kantlijn: 16 st[uiver]) 
Rijck Claessen in plaets van Willem Anthonisse van[de] Vliert schout tot Scherpenseel 
met een huijs en hoffstede aan de Hooi voet 11 november 1689 
Peter van Weerensteijn in plaats van de kinderen van Jan Quint van[de] huijs[ing]e 
aan[de] Hoff met het ackertje enge lant, gelegen over de Hul 13 mei 1690 
(kantlijn: 4 vso, articulo, 6 st[uiver]) 
Arris Henricks in plaats van Aert Jans met de rechte helfte van een erff en goet met 
huijs en hoff genaemt Middel Rompselaar 29 juli 1690 
(kantlijn: 2 st[uiver]) 
Teunis Peters in plaats als voren met het vierdedeel van een erf en goet etc[etera], 
genaemt Kleijne Romselaar, gelegen op Voskuijlen 29 juli 1690 
(kantlijn: 2st[uiver]) 
De voorn[oemde] Teunis Peters in plaats als vooren met 1/4 part in Cleijn Romselaer 
onder Woudenbergh 27 juli 1690 
Jan van Vierhouten tot Scherpenseel in plaats van de drie kinderen van Frans Willems, 
die oock mede erfgen[aam] was van Jan Corn[elis] Langelaar met 3/16 parten in de 
hoffstede de Vlierr 30 juli 1690 

(kantlijn: 2 st[uiver]) 
Gerrit Corn[elis] Bosch in plaats van Jan Mattheussen Bosch sijn grootvader met 
de helfte van ontrent 2 m[ergen] boulant en boomgaertAchterbergh onder Rhenen 1 december 1690 
(kantlijn: 1 st[ ui ver]) 
Teunis Jacobs in plaets van GerritTeunis Brantsen met 3 mergen pollen en lant 
gelegen onder Renswoude 11 november 1690 
(kantlijn: 1 st[uiver]) 
Teunis Jacobs in plaats als vooren met het Vaeckenveen 11 november 1690 
(kantlijn: 1 st[uiver]) 
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(kantlijn: 16 st[uiver]) 
Wouter Gijsberts van Hern en ten behoeve van sijn sus ter Gijsbertje Gijsberts 
in plaets van[de] erfgen[amen] van GijsbertTeunis met de huijs[ing]e en erve 
gelegen vanouts in 't erf de Vliert onder Renswoude ont[rent] 5 1/2 m[ergen] 22 februari 1672 
Jochem Jans van Garderen in plaets van Willem Roeloffsen met den huijsinge en 
hofstede en 4 m[ergen] lants onder het erff Cautijs int gerecht van Woudenb[erg] 23 september 1674 
Merrcihje Gerrits, wed[uwe] van Rijck Claessen in plaets van haar man voor 
haar kinderen met drie kampe lants in Renswoude eertijds van 't erf de Vliert 21 juli 1674 
Jan Henricks Qµint cedeert een plegte van 500 gul[den] op de huijs[ing]e de 
Prins aan de heren van S[in]tPieter, nu competeren[de] Abraham Vijsen 18 juni 1676 
Evertje van Geijtenbeeck in plaets van Fredrick van Geijtenbeeck haar vader met 
een gedeelte van het erff Geijtenbeeck genaemt de Knaapstraat 23 juli 1676 
HenrickJans endeJannichjeJacobs egtelieden in plaets van Gerrit Jacobs met 
het vierde part van een stuck goet in de Amerongense veenen genaemt 
Merrichje Willem Jans veen, met een getimmer 23 januari 1679 
(kantlijn: 1712 possesseur Henr[ick] Willems) 
Lambert Pickart in plaets van Peter Vastrick met een huijs [ing]e aan[de] Overstraat 29 april 1679 
(kantlijn: 1712 possesseresse de wed[uwe] Renssen) 
Corn[elis] Verweij in plaets van Jan van[de] Merck met een huijs[ing]e aan[de] Overstraat 11 april 1679 
Corn[ elis] Jans en Jan Jans sijn vader een huis[ing]e [en] hoffstede in de Ginckel met 
20 mergen lants, streckende van de Grift tot in de Oude Groep naest het 
Overweertse Veen 15 november 1680 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Warnard Jans van Loenen en Ge[e]rlofje Jans in plaets van Jacobje Goossens 
met 11/2 m[ergen] uit Cautijs 3 november 1681 
(kantlijn: 21/4st[uiver]) 
Teuntje Aerts in plaets van Jan Hermans van Schevickhoven 1 m[ergen] 16 roede lant 
in de Coornweert 11 november 1680 
(kantlijn: 16 st[uiver]) 
Gijsbert Wouters in plaets van Gijsbertje Wouters met een erf en goet en het 
getimmer in 't erf de Vliertgroot in 't geheel 51/2 m[ergen] 11 november 1680 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Anthony Willems van[de] Vliert in plaets van Willem Lubberts met een 
huijsinge en hoffstede aan[de] Hoolvoet 11 november 1680 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Jan Corn[elis] in plaets van Cornelis Jans sijn vader met een huijsinge en 
hoffstede aan[de] Hoolvoet 11 novemberi68o 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Henrick Goossense in plaets van Goossen Henricks sijn vader met een huijsinge 
en hoffstede aan[de] Hoolvoet 11 november 1681 
(kantlijn 1/2 st[uiver]) 
Sander Arisse op de Pol in plaets van Jacob Willems sijn vrouwen vader een stuck 
lants in 't erff Groot Lam balgen, bij deelinge 11 november 1681 
(kantlijn: 6 denier) 
Aelbert Ebberts soon van EbbertJacobs als mede erfgen[aam) van Jacob Willems 
sijn grootvader mede ten behoeve van Willem Ebberts met een huijsinge [en] 
hoffstede met 2 naesrt aan gelegen camp jes 11 november 1681 
(kantlijn: 1/2 st[uiver]) 
Gijsbert Jacobs in plaets van Jacob Willems sijn vader een camp lants van 
11/2 m[ergen] onder het erffKautijs eertijds van Melchior Teunis gekomen 11 november 1681 
(kantlijn: 1/2 st[uiver)) 
Willem Jacobs in plaets van[de] voors[eijde] Jacob Willems sijn vader een camp lants 
van 11/2 m[ergen) in ' t erff Cautijs 11 november 1681 
De heer Adam van Lockhorst, heer van Schonauen in plaets van[de] h[ee]r van[de] Lier 
medt de hoffstede Cleijn Reumelaar 17 juli 1682 
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Jacob Willems in plaetse van Rijck Gerrits met den tinsweere van een huijsinge 
en hofstede aan den Hoolvoet, breet sijn[de] voor 6 en agter 5 roeden 
Jan Gerritsen Borger en Els je Brouwers in plaets van WillemJelissen Snack een 
huijsinge aan de noortsijde van[de] Overmaat 

24 november 1654 

12 mei 1655 
Jan Aerts op Voskuijlen in plaets van Anthonis Wulphertsen de rechte helfte van 
het goet Cleijn Rontselaar [= Ronselaar] op de oude Voskuijlen 10 december 1529 (!) 
AertJ ans in plaets van de voors[ eijde]J an Aerts met hetselve goet 
AertJans in plaets van TijmenJanAerts sijne broeder met de tweede helfte van het 
voors[eijde] goet 
Aert Dircksen van Da velaar in plaets van Wouter Adriaens de huijsinge in de 
Overstraat, geeft 11/2 st[uiver] 
(kantlijn: fol. 37) 
Sander Arrissen in plaets van Jan Aerts een campe lants groot ontrent 1 m[ergen] 
uijt het erffLuttel Lam balgen, geeft 11/2 st[uiver] 
Teunis Brants in plaets van sijn vader Brant Teunis met een stuck veens breet 
wesen[de] 19 roeden in deAmer[ongense] veenen 
GerritTeunis Brants in plaets van sijn vader met het voors[eijde] goet 
Gerrit Corn[elis] van Langelaar in plaats van Corn[elis] Henr[icks] sijn vader met het 
goet de Vliert 
H[ee]r Diderick Vijgh, heere totYsendoorn wort verleijt met het goet Cleijn Daselaar 

7maart1617 

26mei1627 

20 november1665 

21 november 1665 

25 november 1617 
24 juni 1666 

28 februari 1666 

met een dispositie over het geheel 28 september 1666 
GijsbertJacobs in plaats van Jacob Willems met een huijsinge en hoffstede aan[de] 
Hooi voet, breet voor 6 r[oeden] en agter 5 roeden 
Corn[elis] Henr[icks] Mattheusse in plaets van sijn vaderHenr[ick] Mattheussen 
wort verleijt met het goet de Vliert onder Woudenbergh,jaerl[ijcks] een tins 
van 11/2 st[uiver] 
De heer Jacob, vrijheer van Wassenaar, heer van Obdam in plaats van sijn vader en 
grootvader resp[ectiv]e met een erve en goet bij Venesteijn in den kerspel van 
Amerongen met huijs, hoff en wildernisse daar oostw[aarts] Jo[ncke]r Van Zuijlen 
van Natewis en noortw[aarts] de Domeijnen, strecken[de] tot aan[de] Santharen, 

11 september 1666 

1 augustus 1627 

suijdw[aarts de bossen van de Domeijnen; Oucoop as! rentm[eeste]r heeft eet gedaan 8 november 1666 

[E] Idem in het boeck E 

Metje van Wageningen in plaets van HenrickJans van Wageningen een huijs[ing]e 
aandenHoff 17mei1670 
(kantlijn: 1711 poss[esseur] Anthonis Jans Thol) 
Aert Geurtsen van Leersum in plaets van Metje van Wageningen van[de] voors[eijde 
huijsinge 17mei1670 
Jacob Willem Rutgers in plaets van Gerrichje Hessels, wed[uwe] van Melchior Teunisse 
met 2 mergen lant onder Kautijs 11 november 1670 
Willem Lubbertse van[ de] Vliert in plaets van de erfgen[amen] van 
Aeltjen Henr[icks] Verhoeff met de huijsinge ende hoffstede aan[de] Hoolvoet 
Jacobje Goossens Verhoeff in plaets van Henrick Henricks Orber met 11/2 m[ergen] 
in 't erf Cautijs 
Abraham van Son in plaets van[de] kinderen en erfgen[amen] vanAelbert Verweij 
met de huijsinge daar de Prins uijthanght 
Neeltje Gijsberts Brants, wed[uwe] wijlenAertJans in plaets van[de] voors[eijde] 
haren overleden man met den hoffstede op oude Voskuijlen, genaemt 
Middel Rompslaar 
Item uts[upra] met het rechte vierde deel in het goet genaemt Cleijn Rompselaar 
Iten uts[upra] met de eene helfte van[de] rechte helfte van 't erf en goetRompselaar 
TrijnJoosten Vosch in plaets van Henrickje Henricx wed[uwe] van 
Henrick Willems Decker met den huijsinge aan de Overstraat 

11 november 1670 

11 november 1670 

12 oktober 1671 

11 november 1671 
11 november 1671 
11 november 1671 

1 januari 1672 
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fol. 30 (kantlijn: 1 st[uiver]) 
Tijmentje Jans in plaets van Sander Jans haer broeder met het goet genaemt 
het Broek, groot ontrent 60 m[ergen] onder Woudenb[erg] oude geregt 22 juni 1662 
Jan Teunis en Henrickje Corn[elis] egtel[ieden] becomen bij erfd[eling] 
het goet genaemt Luttel off Cleijn Lam balgen gelegen int wout in 
t' Amer[ongen] kerspel daer boven het goet Glas horst en Geijtenbeek en 
beneden Vlastuijn, Groot Lam balgen en Cleijn Daselaar, groot ontrent 
20 m[ergen] 13 april 1665 
Jacob Aerts in plaets van sijn vader AertJans het goet in den Engh, 
nuJanHen[ricks] 11mei1663 
Henrick Oirbaer en Aeltje Henr[icks] maecken bij testament aan 
Jacob Goossense Verhoeff een camp lants in 't erfKoutijs 8 maart 1664 
Willem Teunis Brants in plaets van Wouter Jans met 3 m[ergen] pollen 
off laat [onvrije cijnsplichtige; hier: cijnsland] in Renswoude 28 juni 1664 
(kantlijn: 1 st[uiver]) 
Tij men Jans in p laets van Tij ment je Jans sij n sus ter het goet genaemt 
Het Broek 3 augustus 1664 
(kantlijn: 6 st[uiver]) 
Tij men Jansen u yt cragt van tesament bij Tij mentj e Jans gemaeckt met 
een heele velts en veens breet 18 r[oeden] 9 augustus 1664 
Corn[elis] van Wageningen in plaets van Hen[ick] van Wageningen schout 
in Amerongen met een huijs aen den Hoff, strecken[de] uijt den Hoff tot 
den Achterw[eg] ootw[aarts] Aert Gerritsen, westw[aarts] Jan Aerts, 
nu Teunis Vosch 6 januari 1665 
To nis Berents en Merichje van Zijl worden verleijt met de huijs[ing]e dat 
aan de poort gestaen heeft 20 oktober 1665 

[D] Memorie van verlijdingen der Thinsen in 't register geindorseert D. 

Gerrit Borgerts en Neeltje Quint worden verleijt met de huijs[ing]e aen het mercktvelt, 
gekogt van Jan van Veelen naest Lijster 15 maart 1658 
Jan Quint van Beeckum en Eise Brouwer egtel[ieden] worden verleijt met de 
huijs[ing]e aan[de] westsijde van het merktvelt en scheijdinge 
Tij man van Wijckerslootwort verleijt met de huijs[ing]e in den nieuwen Engh 
in plaats vanAelbertVerweij 
Geertje Gijsberts wed[uwe] van Jan Willemsen wort in plaets van AertJans 
verleijt met den gerechte gedeelte in 't erf Cautijs en dat erve Cleijn Lam balgen 
Herman de Kruijff wort in plaets van de voors[eijde] Geertje Gijsberts sijne moeder 
met het voors[eijde] goet verleijt 
(kantlijn: verstaet hiervan onder de letter B) 
Jan Aerts timmerman wort verleijt in plaets van Merrichje Corn[elis], wed[uwe] 
van Steven Geurtsen van Amer[ongen] met de huijsinge de Roscamp 
AelbertVerweij bij transport van[de] h[ee]r van Amer[ongen] de huijsinge daar 
de Prins uijthangt 
Henrick Gerrits van Vel pen in plaats van het onmundige kint van Reijer Teunisz. 
met de huijsinge en hoffstede aen Agterwegh nu competeren[ de] westw[aarts] 
naest de Domheer Wijk 
Mattheus Peters Vosch met het goet Agterbergh 
Peter Dircksen met 2 m[ er gen] lant in 't gat van den Bergh al waer ootsw[ aarts] 
de gemeente van Leersum, zuijdw[aarts] S[in]t Servaas, westw[aarts] 
de Derthuijse Bergh, noortw[aarts] Steven Verheelens kint 
Evert Jans wort verleijt de eene helfte in de rechte seste van het goet Rompselaar 
Corn[elis] Jans als outs te soon van Jan Corn[elis] met den huijs[ing]e en 
hoff aan[de] Herewegh 
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24 oktober 1665 

23 augustus 1653 

15 december 1602 

11 maart 1665 

8 maart1652 

20 december 1652 

12 augustus 1658 
11 november 1665 

12 november 1665 
29mei1620 

25 november 1654 
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fol.12 vso item in plaets als vooren een huijsinge ende hofstede groot ontrent 
1/2 m[ergen] in 't erff Coutijs [kantlijn: 8 p[enninge]n] 9 jan. 1650 

fol.13 Cornelis Hermanse in plaets van sijn huysvrouws vader AertJansen 
die alinge huijs, hoff ende hoffstede aen de Hoolvoet 
[kantlijn: 8 p[enninge]n] 9 jan. 1650 

fol 13 vso Jan Aerts in plaets vanAertJans sijnen vader met twee campen lants onder 
het erff van Cleijn Lam balgen [kantlijn: 8 p[enninge]n] 9 jan. 1650 

fol.14 Rijck Gerrits bij coop van de erffgen[amen] van Jan Aelberts Holtappel 
met een huijsinge en hoffstedeken int oude gerecht van Woudenbergh 
[kantlijn: 8 p[enninge]n] 9 jan. 1650 

fol.15 Arris Sanders in plaets van Sander Arissen sijne vader met 4 m[ergen] lants 
en velts gelegen in 't oude gerecht van Woudenbergh 15 jan. 1650 

fol.15 vso den selven in plaets als vooren met insgel[ijck] 4 m[ergen] lants en velts 
genaemt Lam balgen 26 jan. 1650 

fol. 16 Rijck Claessen in plaets van Claes Rijcksen sijnen vader met een camp lants 
genaemtJan Melissens camp, eertijts gehoort hebbende aen het erf de Vliert 6 feb. 1650 

fol. 16 vso den selven nogh in plaets als vooren twee campen lants in Renswoude met 
huys, bergh en schuijr, hoff en hoffstede afgedeelt van het erff de Vliert, 
dit wort tegelijck verheft en betaelt de leges en een brieff 6 feb. 1650 

fol.17 vso (kantlijn: 1 brabants st[ui]v[er]) 
Cornelis Adriaens in de Ginckel in plaets van Brant Teunisse met 3 mergen 
pollen gelegen in Renswoude 10 feb. 1650 

fol. 18 (kantlijn: 8 st[ui]v[er]) 
Jan Matthijsen tot Emminckhuysen in plaets van Lubbert Claessen en 
JanAnthonissen aan[de] Dwars[wegh] met een uijtgegraven veen velts 
genaemt het Cleijn Veen aan[de] Dwarswegh 1 juni 1650 

fol.19 (kantlijn: 61/2 st[ui]v[er]) 
Dirck Krap als rentm[eeste]r van[de] Proostdije van Meers bergen wort 
verleijt met het goet genaamt den Valckenengh aen Meers bergen behooren[de] 1 juli 1650 
(kantlijn: 4st[uiver] 
Idem met seecker erve en goet specteren[de] aen de voors[eijde] Pro[o]stdije 
soo dat Beatrix Huiberts wed[uw]e van Jan Teunis Benraten 1 sept. 1650 

fol. 22 Gerrit Teunisse in plaets van Teunis Brantsen met een stuck velts en veens 
in de Ginckel van Amerongen, 19 roede breet 1 sept. 1650 

Fol. 22 vso (kantlijn: 1 st[uiver]) 
Cornelis Francken in plaets van Jan Petersz. met een huysinge en erve tot 
Amerongen agter de kerck aan[de] Nederstaat daer oostw[aarts] 
Dirck Dircksen en westw[aarts] Maechje Dircks, streckende uijt de straet 
tot zuijdw[aarts] aen[de] weij van 't Huijs van Amerongen 20 nov. 1650 

fol. 23 vso (kantlijn: 11/2 st[uiver]) 
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Wouter Adriaens soone van Adriaen Wouters met een huijsinge en hofstede 
tot Amerongen aan[de] Overstraet, strecken[de] van[de] straet tot aan[de] 
Agterwegh alw[aer] oostw[aarts] 't Convent van 'tVrouweclooster tot 
Utrecht en westw(aarts] Frans Verweij, secr[etari]s op den Uijthoorn naest 
gelegen sijn 24 maart 1651 

(kantlijn: 2 st[uiver]) 
JanAdriaens Timmerman in plaets van Merrichje Corn[elis] wed[uw]e van 
Steven Gerritsen met een huijs[ing]e tot Amerongen aen het merktvelt 
genaemt de Roscam 8 maart 1652 
De samentl[ijcke] kinderen en erffgen[amen] van Henrick Peters Verhoeff 
worden verleijt met 2 kampen lants, het eene uijt het erff van Koutijs, 
groot 11/2 m[ergen] en het ander uijt Cleijn Lam balgen en groot 11/2 m[ergen], 
2 brieven 25 nov. 1654 
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AertJansen transporteert aan Geertje GijsbertJansdochter, wed[uw]e van 
Jan Willems sijn goederen, eensdeels in 't erve Koutijs ende anderdeels in 't erve 
Cleijn Lam balgen alse een stuck lants met de stege van Geitenbeecker brouck aff 
tot aan de beeck toe, nogh een stuck lants met den hoff over de wegh gelegen datum niet vermeld 

[C] Memorie van de verleijdingen der tinsen beginnende als volgt in 't register C 

fol.1 Evert Jans wort verleijt met de huijsinge ende erve gekomen vanAelbertJans 
competerende nu d'erffgen[amen] van Jan Tol 18 dec. 1645 

fol.1 vso mr. Gerrit van de Niepoort, raat ord[inari]s transporteert aan Jacob Everts 
tot Emmickhuijsen het veen aan de Dwarswegh genaemt Merrichge Willem 
Jans veen 12 maart 1649 

fol. 2 d'erffgen[amen] van Jan Aelberts Holtappel transporteren aan 
HenrickAnthonissen van Steenbeeck een camp lants in 't erf 
Lam balgen onder Woudenberg 12 mei 1649 

fol. 3 de voors[eijde] erffgen[amen] transporteren aan Willem Roeloffsen 
twee campen lants het eene groot 1 m[ergen] en het ander daar 't eijnde 
aan in 't erf Lam balgen onder de hoffstede Cleijn Lam balgen 10 juni 1649 

fol. 3vso de voorn[oemde] erffgen[amen] transporteren aan Arris Peters en 
Meijnse Gerrits het parceel lants en t'erf van Cleijn Lam balgen groot 3 mergen 10 juni 1649 
de voors[eijde] erffgen[amen] transporteren aan Jacob Willems een stuck lants 
gelegen in 't erf Coutijs onderWoudenbergh groot 11/2 m[ergen] 20 juni 1649 

fol. 5 vso Joffr[ouw] Margaretha van Reede wed[uw]e van wijlen Jacob van Elst 
wort verleijt met de wederhelfte van 't erfBruijnhorst bij coop van 
de erffgen[ amen] van J ov[ rouwe] Lambarta van Cortenoort en 
d'eerste helfte aen de erfgen[amen] van Gerrit van Schadijck haren oom, 
sijnde twee thinssen [kantlijn: 1 st[uiver] 10 aug. 1649 

fol. 6vso TijmentjenJans, wed[uw]e, dogter van Jan Tij mans wort verleijt 
een heele velts ende veen in de Ginckel so ( t' eenen?) breet 18 roeden daar 
oostwaerts Gielis van Schendel, westw[aerts mr. Nicol[aes] van Berck 18 jan. 1650 

fol. 7 vso Willem Roeloffse als man ende voogt MaechjenJan Tij mans wort door 
afsterven van haar vader Jan Tij mans verleijt met gerechte vierde part 
van ' t erff en goet genaemt Cleijn Lam balgen [kantlijn: 8 penn[ingen]] 18 jan. 1650 

fol. 8 Jacob Willems in plaats van sijn vader Willem Rutgers wortverleijt een 
huys en hoffstede met de landerijen daar aan behorende, wesende het 
rechte vierde part van het erf Cleijn Lambalgen [kantlijn: 8 p[enninge]n] 8 jan. 1650 

fol. 9 Henrick Peters verheft wegens sijn vro[uw]e in plaets van Herman Tij mans, 
wort verleijt een camp lants, groot 11/2 m[ergen] uijt het erff Coutijs 
[kantlijn: 8 penn[ingen]] 8 jan. 1650 

fol. 9vso deselven nog in plaets en wegens als voren met een campje lants 
groot 11/2 m[ergen] uit het erff Cleijn Lam balgen [kantlijn: 8 p[enninge]n] 8 jan. 1650 

fol. 10 Reimert Henricks in plaets van Herman Tij mansen sijn grootvader met 
een camp lants groot 11/2 m[ergen] onder ' t erf Cleijn Lam balgen 
[kantlijn: 8 p[enninge]n] 8 jan. 1650 

fol. 1ovso item in plaets als voren met een camp lants van 11/2 m[ergen] uijt het erff 
Coutijs [kantlijn: 8 p[enninge]n] 8 jan. 1650 

fol.11 Melchior Tonis als erffgen[aam] van Anthonis Hermans sijn vader met een 
campe lants van 11/2 m[ergen] van het erf Coutijs [kantlijn: 8 p[enninge]n] 8 jan. 1650 

fol.11 vso Jan Anthonisse in plaets van Willem Lubberts bij transport van een huijs 
ende hofstede aan de Hoolvoet, daer Corn[elis] Hermans aan d' eene 
ende Jan Aelberrs Hol tappel aan de andere sijde leijt [kantlijj 8 p[enninge]n] 9 jan. 1650 

fol.12 Herman de Kruijff in plaets van sijn vader Gijsbert Hermans de Kruijff met 
de campe lants groot 11/2 m[ergen] onder het erff Cleijn Lam balgen 
[kantlijn: 8 p[enninge]n] 9 jan. 1650 
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de onderwerpen direct duidelijk: het leven 
in de forten, de garnizoenen, de tol van Zee
land, convooien en licenten, kerkelijk leven, 
onderwijs, armenzorg en de overdracht aan 
Oostenrijk. Voor de genealoog is deel twee 
(bestaande uit drie banden!) zeer belangrijk, 
aangezien alle personen die gewoond of 
anderszins te maken hebben gehad met de 
beide forten, zijn vermeld, indien mogelijk 
in relatie tot naamgenoten en familieleden. 
Deel drie ( ook al weer bestaande uit drie ban
den) bevat transcripties uit diverse bronnen 
die betrekking hebben op de beide forten. 

Stichting voor Surinaamse Genealogie, Graf 
zerk en suikerwerk. Namen op oude grafstenen in 
Suriname en Brits Guyana, medegedeeld door Fred. 
Oudeschans Dentz, z.pl. 2006, 136 pp., ill.; ISBN 
90-807603-3-1. 

F. Oudeschans Dentz (1876-1961) heeft in ver
schillende publicaties gegevens met betrek
king tot de Surinaamse genealogie bijeen
gebracht. De Stichting voor Surinaamse Ge
nealogie heeft deze publicaties die in onder 
meer De Nederlandsche Leeuw en De Navorscher 
verschenen, gebundeld. Voor wie roots of 
andere familiebanden in Suriname heeft, zal 
dit boek een welkome aanwinst zijn. 

W. Visscher, Heeren van de Ligtmis. Geschiedenis 
van de Leusener Compagnie, het begin van Nieuw
leusen en het Oosterveen, Gouda 2005, 306 pp., 
ill. + index; ISBN 90-76877-07-6. 

De titel van het boek verwijst naar de herberg 
De Lichtmis, waar de heren van de Leusener 
Compagnie vergaderden. Vanaf begin 17de 

eeuw werden de venen rond Nieuwleusen 
afgegraven. Veelal gebeurde dat door Com-
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pagnieën, zoals die ook elders, zoals in Dren
the, bekend zijn. Het boek bevat een schat 
aan informatie over de geschiedenis van deze 
Compagnie, maar ook over de families die 
bij de vervening betrokken zijn geweest, zo
wel adellijke als niet-adellijke families. Voor
beelden van deze families zijn: Prins, Bijker, 
Wijfferdingh, Van de Clooster, Van Haer
solte, Bloemen, Tijdeman, Van Isselmuden, 
Van Rechteren, Van Keppel Fox, Liefstingh 
en (H)Avercamp. Ten slotte dient ook het erf 
Alteveer in het bijzonder en de erven in het 
Oosterveen als een soort van boerderijen boek 
vermeld te worden. 

C.J. Wegman en R.M.A. Wegman, Westerwol
ders en hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het 
kerspel Vriescheloo. Het dorp Vriescheloo en het ge
hucht Lutjeloo, Wierden 2006, 597 pp., ill. + 
index; ISBN 90-804595-9-3 (verkrijgbaar à 
€ 78,- incl. verzendkosten bij de auteurs te 
Wierden). 
Met verbazing en jaloezie heb ik dit boek ter 
hand genomen. Verbazing, omdat het een 
immens karwei is een dergelijk boek samen 
te stellen met zovele gegevens over alle hui
zen in een of meerdere dorpen. Verbazing 
dat iemand het volhoudt, om niet minder 
dan negen van dergelijke boeken ( van telkens 
zo'n 500 pagina's) te publiceren.Jaloezie om
dat genealogiebeoefening in Westerwolde 
met behulp van deze gedegen boeken op een 
hoger plan is getild. Elke boerderij - voor
zien van een situatietekening - wordt zeer 
uitgebreid behandeld en onderlinge relaties 
worden telkens aangegeven. Prachtig. 

CdG 
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Bronnen 
T. Hokken en J. Mouthaan, Enqueste & In
Jormacie, CD-rom, Delft 2006; AL00002/1sBN 
90-75010-09-5 (verkrijgbaar voor € 15,- bij 
uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142, 2613 
SV Delft, informatie op http://www.onserf
goed.com). 

Enqueste & lnformacié --.... 

--===----
IW.lff'Qfll lll'IWT 

Id« m realisatie: Ton Bokken en Jan Moulllaan 

© Uitgeverij ALVO 

AUOI02/ISBN 90-75010..0,...5 

Deze cd-rom bevat de teksten van twee be
langrijke bronnen met betrekking tot 'Hol
land ende (West)Vriesland' van rond het jaar 
1500. In de jaren 1494 en 1514 werd in op
dracht van de Staten van deze twee gewes
ten onderzoek gedaan naar de economische 
toestand van alle dorpen en steden om tot 
een rechtvaardige verdeling van de belas
tingheffing te komen. Zowel de 'Enqueste' 
van 1494 als de 'Informacie' van 1514 werden 
getranscribeerd, van commentaar voorzien 
en uitgegeven door de historicus R. Fruin in 
1866. Op de cd-rom staan deze beide boeken 
van Fruin, samen met zo'n 90 foto's van het 
oude handschrift en een paar artikelen over 
de beide bronnen. 

Overig 
A. van der Peet (red.), Militair vervoer verbeeld, 
Transport bij de krijgsmacht 1900-2006, Den 
Haag 2006, 161 pp., ill.; ISBN 90-85-06355-8. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
de vereniging 'Mars et Historia' is deze jubi
leumpublicatie uitgebracht. De titel geeft al 
aan dat het meer een kijkboek dan een lees
boek is geworden. Bij de samenstelling is veel 
medewerking verleend door het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NiMH). De 
vier hoofdstukken behandelen de Koninklij-
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ke Marine en transport, de Koninklijke Land
macht en transport, de Koninklijke Lucht
macht en transport en transportbegeleiding 
door de Koninklijke Marechausee. 

J. Roelstraete, Je stamboom, je familiegeschiede
nis, Stap voor stap, Leuven 2006, 292 pp., ill.; 
ISBN 90-5826-395-9. 

!'f 

Joh ,tn Rol'l..,1r ,u·\l' y 

'"""' r· ' ,,, ,· 
1).1, llblomh lt ~\l'll 

Deze handleiding voor genealogisch onder
zoek benadrukt dat het niet alleen gaat om 
het geraamte, juist de informatie eromheen 
maakt een stamboom tot een echte familie
geschiedenis. In acht hoofdstukken worden 
veel aspecten van genealogie belicht, waar
onder bezoek aan kerkhoven en verhalen van 
oudere familieleden. Ook de diverse soorten 
bronnen, zowel van voor de invoering van 
de Burgerlijke stand als van daarna, worden 
besproken. De belangrijkste (Belgische) ge
nealogische verenigingen en tijdschriften 
komen eveneens aan bod en aandacht wordt 
besteed aan oud schrift, naamkunde, fami
liewapens en migratie. Het tweede deel van 
het boek, het 'Genealogisch ABC', is meer 
dan een verklarende woordenlijst van allerlei 
voor de genealogie van belang zijnde begrip
pen. Zo is bij het woord 'Stadsarchief een 
lijst met adressen van de Belgische stadsar
chieven toegevoegd. 

ABB 
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ll 1 lt 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: aan v.= 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 
Arent thoe Boecop. nr. 83, dec. 2006. W. Seijbel: De 
bezetting van het patriottisch bolwerk Elburg 
door staatse troepen in 1786; C. van den Bosch: De 
stichting 'Het Fonds Top de Keyzer' te Elburg 
[opgericht in 1919 door Philip Top, directeur 
directe belastingen enz. te Arnhem (Elburg 1858 
- Arnhem 1920), tr. Bertina Valentina de Keyzer 
(1859-1921); met zijn ouders en grootouders]; 
W. van Norel: Levensschets van dr. H.J. Olthuis 
(1875-1957) [predikant te Rotterdam, zoon van 
Gerrit Jan Olthuis (1832-1884), kuiper en Anne
tje Dul (1838-1899; exm. Ponstein)]; C.J. Pieters: 
De lichtmastenfabriek AKA te Doornspijk [Al
berts & Kluft, in 1905 opgericht in Amsterdam 
als installatiebedrijf]; P. van Beek: Vijfentwintig 
jaar Kruidentuin 'De Groene Kruidhof; W. van 
Norel: Dagboek van Barend Gerhardus Deet
man (1892-1941) [(exm. Seijbel), tr. 1920 Geesje 
Veldhoen (1895-1957; exm. Hakke)]; Verleden 
in beeld. 

De Brabantse Leeuw, jg. 55 (2006), nr. 4. Verv. 
Herincx in olie, zeep, verf en bankzaken [16e-
17e eeuw]; Verv. Parenteel van Balthus Janssen 
te Overloon [Linders, Janssen/Jansen; 19e-2oe 
eeuw]; verv. Hamers [te Loon op zand, Diessen 
enz.; 18e-2oe eeuw]; Verv. Geslacht De Bercker 
[17e eeuw]; G.C.M. van Dijck: Bossche Jerusalem
vaarders en tachtig weddenschappen [na een 
inleiding worden in alfabetische volgorde de 
Jerusalemvaarders behandeld; waar mogelijk 
aangevuld met genealogische fragmenten; o.a. 
Beyens, Beys/Boys]; A.M. Bosters: Het geslacht 
Bloncke. Van Reimerswaal naar Halsteren [16e-
17e eeuw]. 
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Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch 
Jaarboek voor Gelderland, deel XCVII (2006). R. 
Wientjes/M. Smit: Het Musiskwartier in Arnhem: 
van agrarische nederzetting tot stadswijk (850-
1550) [o.a. archeologisch onderzoek, grootgrond
bezit in de middeleeuwen, stadsontwikkeling, 
brouwerijen, looierijen]; H.H. Jongbloed: Tussen 
'paltsverhaal' en 'IJssellinie'. Averarda 'van Zut
phen' (t 11 augustus [961] en de geboorte van de 
graafschappen Zutphen en Gelre (1026-1046) [met 
Tabel: het Hamalandse gravenhuis en zijn verbin
dingen met het huis Verdun]; M. Groothedde: Van 
konings palts tot tegenkoningpalts [ reactie op 
voorgaande bijdrage];J.M. van Winter: Godschalk 
de Kruisvaarder en de heren van den Bergh. En
kele hypothesen; K. Bouwer: Een bos van heren en 
boeren. Het gebruik van het domein Nederrijks
wald onder het beheer van de Gelderse Reken
kamer; A.E.M. Janssen: Willem Bilderdijk en de 
Gelderse geschiedenis [1756-1831]; J. Vredenberg: 
G. Feenstra en H.B. van Broekhuizen [Gerrit 
Feenstra (1890-1985) en Hendrik Barend van 
Broekhuizen (1889-1948), architecten]; R. Kok: 
De ploeg keert het vliegtuig. Duitse maatregelen 
tegen geallieerde vliegtuiglandingen op de Gin
kelse Heide bij Ede. 

Drents Genealogisch Taarboek. jg. 13 (2006). 
H. Koops van 't Jagt/ E. de Leeuw: Genealogie 
Bloemer(t)s. Dwingelo, 1342-1997 [genealogie 
vanaf 1531]; E. de Leeuw: Genealogie Prins. Dwin
gelo, ca. 1600-1867 [oudst bekende: Coert Prins, 
afk. van Osnabrück, begr. Coevorden 1670 of 1675 ]; 
Verv. De schuiten van Drenthe (4). De schuiten van 
Havelte [kwstn. (5 gen.) van Gerhard Struuck (ca. 
1635-1678; -, Steenbergen, Hidding, Hoving), 
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Jan Albert Sichterman (1656-1696/1715; -, Van 
Laarhuis, Bonnema, Struuck), en van Johannes 
van Riemsdijk (1757 Meppel 1832; -, Reynders 
(te Coevorden), Oosting (te Meppel), Hidding]; F. 
van der Veen: Schulte Jan Steenbergen Struuck en 
zijn nazaten in Havelte [en de eerste vier genera
ties Struuck, 16e-17e eeuw; ook Struyck, Van Ben
them, Van Westerbeek, Carpenter, Versteeg]; 
Drentse schultezegels 1595-1811. 4. Beilerdingspel 
[o.a. Hoffman, Nijsingh, Schukking, Steenber
gen, Witsenborg]. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 3oe jg. 
(2006), nr. 4. G. Noorloos: Genealogie Dubbelt uit 
Almkerk en Emmikhoven [nageslacht van Pieter 
Pietersen Dubbelt en Hendrixke Willems van 
den Heuvel, testeerden Emmikhoven 1716]; Verv. 
Genealogie Voeten [Voet, Voets; 18e-20e eeuw]; 
J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de hof
stede Uitwijk, 1337-1664 [o.a. Van Drimmelen, 
Van Oosterhout, Van Emmikhoven, Vink, Van 
Uitwijk, Van Dorp, Van Kronenburg, Wisschart, 
Quekel, Van der Goes, Van Weiburg, Van Oud
heusden, Van Zevender, Van Drongelen]; Antw. 
o.a. Smeuker; Verv. Nieuwe tak aan de genealogie 
Van Rijswijk. 

Gens Data (afd. Computergenealogie), jg. 24, nr.1, 
m aa rt'. 2.007. A . d e F ou.w: Softwar e ni e u ws: Bre n g het 

archief op het beeldscherm [het project Van Papier 
Naar Digitaal - een project van Hans denBraber en 
Herman de Wit - zal in de toekomst onderdeel wor
den van Geneaknowhow.net]; Gens Digitaal 12; 
Web 2.0; Klein nieuws; Red.: In memoriam R.F. 
Vulsma; Voor u gelezen ... 

Geschiedenis van Ursem in een ringband, 2006. 
Th. Hollenberg: De familie De Jong, kruidenier te 
Rustenburg [Jacob de Jong (geb. Noorddijk 1893, 

over!. 1946), tuinder, tr. 1918 Elisabeth Kraak
man; begon in 1927 een winkeltje; wel en wee 
van familie en winkel tot 1968]; H. Witte: Hoe een 
familiebedrijf groot werd ... [Petrus Johannes 
Witte (geb. Den Burg/Texel 1900, tr. (1) 1926 Anna 
Sprenkeling uit Ursem; tr. (2) 1928 Aagje Oud; 
kocht in 1926 de dorpssmederij van Ursem; uit
breiding met fietsenwinkel, loodgietersbedrijf, 
centrale verwarming; (klein)kinderen]; Noord
dijk en zijn bewoners, deel XII [o.a. Plomper, Van 
der Meij, Kikkert, Koppes, Mienis, Stam, Olij, 
Van Diepen]. 

Heraldisch Tijdschrift, jg. 13, nr. 1, jan.-maart 
2007. J.A. de Boo: Van veenbazen en wapendieven 
... of hoe de Veendammers aan hun schimpnaam 
kwamen [met een inleiding over het ontstaan van 
Veendam en Wildervank; zegels en gemeentewa
pens]; Heraldische filatelie (9). Stadswapens van 
Letland; Verv. Identificatie van onbekende wapen
zegels in de zegelcollectie van de NGV (4); A.C. Ze
ven: Kampener zegels; A. Daae: De diverse verschij
ningsvormen van het wapen van de Groninger 
familie Meier/Meijer [familie te Stralsund (16e-
17e eeuw), te Rostock en Kopenhagen (17e eeuw), 
te Eexta (18e eeuw)]; R. Kreszner: Het vaandel van 
Hendrik van Barnevelt [1660-1740, te Gorkum]; 
A.C. Zeven: Het merkwaardige stuk in het wapen 
Imminck/Immink [waarschijnlijk oorspronke
lijk een handmerk]; Van het bestuur [Rudolf F. 
Vulsma overleden; Henk M. Lups bedankt!]. 

Historische Kring Bussum, jg. 10, nr. 1, april 1994. 
Kleermakerij Schimmel [AlbertusCornelisSchim
mel, geb. Doetinchem 1850, vestigde zich in 1875 
te 's-Graveland; herinneringen van zijn kleinkin
deren]; Marianne Philips (1886-1951) [tr. Bussum 
1911 Samuel Goudeket]; Bussums kerkgeschiede
nis [ met namen en jaren van o.a. pastoors en kape
laans]. Idem, nr. 2, sept.1994. Verv. Kerkgeschiede
nis (II). Idem, nr. 3, dec. 1994. Een gedenkwaardig 
familiebedrijf [uitvaartonderneming, opgericht 
in 1890 doorTeunis de Jager (geb. Bussum 1854, tr. 
1876 Everdje van Driel, Arie Horst en P. Ledder, 
aans prekers]: Uit h e t leven van Philip Krant [g eb. 
Hilversum 1912, tr. 1936 Evaline Hamel]; Verv. 
Bussums kerkgeschiedenis (III). 

Idem, jg. 11, nr. 1, april 1995. Verv. Familiebe
drijf [De Jager]; De Centrale Keuken. Idem, nr. 
2, nov. 1995. Bussums kerkgeschiedenis (IV) [lijst 
van NH-predikanten 1827-heden]; De broodoor
log van Bussum tegen Naarden in 1764. Idem, nr. 
3, jan. 1996. Herinneringen van een aanspreker 
aan het oude Bussum [W. Majoor in 1941; 77 jaar]. 
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Historische Vereniging Vleuten De Meern Haar
zuilens, jg. 21, nr. 1, maart 2001. A.A. Manten: De 
Stichtse Burgeroorlog (1); Kosters en schoolmees
ters in de 17e eeuw. Idem, nr. 2, juni 2001. Verv. 
Stichtse Burgeroorlog (2); Kosters (2). Idem, nr. 
3, sept. 2001. De Kapel aan De Meern. Idem, nr. 
4, dec. 2001. Dorpsbewoners ... [Joanna Jacolina 
Wessels, geb. Utrecht 1949 ( dochter van Anna van 
Es) tr. 1970 Theo de Goeij]; P.-E. Staal: Het chauf
feursprobleem van Etienne baron van Zuylen 
van Nyevelt van de Haar. 

Idem, jg. 22, nr. 1, maart 2002. De gemeentebe
sturen van Vleuten en Haarzuilens (1) 1850-1870; 
Armeniërs tussen Hitler en Stalin [in 1943 Ar
meense soldaten ondergebracht in o.a. Zeeland, 
Brabant en kasteel De Haar]. Idem, nr. 2, juni 
2002. Verv. Gemeentebesturen;J.A. Storm van Leeu
wen: De Meerndijk. Eigendom, schouw en onder
houd vóór 1600. Idem, nr. 3, sept. 2002.J.A. Storm 
van Leeuwen: Het zand voetpad tussen Utrecht en 
Oudhuizen. Interlokaal verkeer en communica
tie in de Gouden Eeuw. Idem. nr. 4, dec. 2002. V. 
Voorn-Verkleij: Pouwlina van Bijlevelt, een levens
beschrijving (1). De periode 1869 tot 1923 [stamt af 
van Willem Dircksz van Bijlevelt, 1662 brouwer 
te Vleuten; dochter van Elisabeth Bernardina Ie 
Brun (1836-1908), tr. Utrecht 1910 de Turk Dje
mal; verblijf in Constantinopel; tr. (20 1922 de Al
banees Hassan Tahsine]. 

Jaarboek Achterhoek en Liemers, 20 (1997). De 
Does burgse IJzergieterij v /h Barend Ubbink & Co 
[Barend Ubbink (1866-1932; exm. Van der Meene 
(exm. Bruil)]; Grepen uit de Rooms-Katholieke 
kerkgeschiedenis rond 1800 in Didam; De graf
monumenten in de Nederlands Hervormde kerk 
te Vorden [Maria van Munster (geh. met Hendrik 
van Hackfort), Berend van Hackfort (overl.1557) 
en Margriet van Egmond, vrouwe van Baak, Gerrit 
van Hackfort, Lucas Bucherus (overl. 1635), Bar
toldus Goltsmit( over 1. 1641), Goosen vanRaesfelt 
(overl. 1566; met kwartierwapens)]; De havezathe 
'De Boedelhof te Eefde [Van Nettelhorst, Yseren, 
VanderCapellen];MennoterBraak,nietdeeerste, 
wel de beste schrijver in zijn familie [geb. Eibergen 
1902-1940; Lambert ter Braak(geb. 1866), Ger hard 
Martens (geb. Borculo 1803), overgrootvader van 
Menno, Jan Christiaan Kobus (1793-1881), stief
overgrootvader]; Doesburg, mosterdstad. 

Idem, 21 (1998). W. Frijhoff: De Graafschap, een 
historische realiteit? Vragen van een historicus 
[tekst van een lezing]; Molens en bakkerijen van 
Postel in Zwiep en Barchem [Evert Postel (1818-
1891) verzocht in 1850 een molen te mogen bou
wen]; Het kasteel Enghuizen bij Hummelo [Van 
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Enghusen, Van Voorst, Van Swieten, Van Heec
keren]; De Achterhoekse rampjaren 1665 en 1672; 
Het erf en goed Markerink (De Marker) in Noor
dijk bij Neede [leen van de heren van Keppel; fa
milies Slindewater (1se-16e eeuw), Boshof (16e 
eeuw), Marquerinck (17e eeuw), Ten Cate (18e 
eeuw), Groot Markerink]; Gerrit Ravenschot 
[leven en werken van een Zutphense bouwmees
ter, geb. Gildehaus 1698, tr. 1729 Juliana Christina 
HeckingweduweAntoni Ooms]; FrederikeJ. van 
Uildriks, een Groningse, die in de Achterhoek 
verzeild raakte [geb. Groningen 1854, overl. 1919, 
o.a. haar leven met Vitus Bruinsma (1850-1916)]; 
Paapse stoutigheden in Bergh [proces tegen Jo
hannes Voogt en Anna Louisa Meijerin; 1733]. 

De Kleine Meijerij, 57e jg. (2006), nr. 4. F. van Ierse/ 
(t): Udenhoutse boeren in conflict met Helvoirt 
[over het gebruik van de Helvoirtse gemeint in de 
Bataafse tijd; met lijst van 28 geërfden in 1800]; K. 
Vermuë: Agressie tijdens nacht(dienst) chirurgijn, 
9 februari 1737 in Oisterwijk [door Gijsbert van 
Mierlo tegen Steven van der Henst (ged. Oister
wijk 1685; exm. De Vroe)]; F. Scheffers; De brouwe
rij bij de oude toren in Haaren [laatste bewoners 
de gebroeders Witlokx; de brouwerij kwam in de 
familie door het huwelijk van Adriaan Witlokx, 
uit Tilburg in 1767 met Adriana Lombarts; het 
bezit van haar familie]; J. van der Loo; Enige mon
deling overgeleverde anekdotes van de relatie van 
drie dochters uit de negentiende eeuwse Tilburg
se ondernemersfamilie Martinus en Francisca Ke
telaars - Claassen met Udenhout. 

Millings Jaarboek (Stichting Millings Jaarboek, 
Postbus 50, 6566 ZG Millingen aan den Rijn; 
€ 17,50; tel.: 0481-431585), deel 11 (2006). W. Ote
man; Father Alexander Prenger 1856-1902. Het le
ven en werk van een Millingse missionaris op Bor
neo; W. Spann; De eerste halve eeuw (1743-1793) uit 
het leven van Gerret Arntz. Beeld van een roerige 
periode [ged. Bimmen]; N. Heli: Dialectwoorden
lijst; G. Willems: Heijmen-blauw geeft Millingen 
eigen kleur [het blauwe bunkerstation van de fa-
m il ie Heijmen; oprichter 1953 Herm::tn Heijn-1.e n, 

tr. Mieneke van Ophuizen];J. G. Smit: Julie Pos tel, 
achtergronden van de ongemerkt verdwenen Zus
ters van het gasthuis [ met Overzicht zorginstel
lingen in Nederland opgericht door de Zusters 
van Julie Postel Boxmeer; Overzicht eerwaarde 
Zusters ... 1970-1981]; W. Spann: Rijkelijk Room
sche Nuchterheid en Soberheid. Een halve eeuw 
'sobriëtas' in Millingen (1897-ca. 1940);]. Tijssen: 
Millingse loodsen en bakenmeesters [uit de fa
milie Tijssen]; B. van der Hoeven: Mia Maessen. 



Het bittere lot van een zondagskind [1911-1969]; 
E. Spann(W. Spann: Van veenboeren tot riviervis
sers. Oorsprong en lotgevallen van een Millingse 
familietak Spann [17e-19e eeuw te Zeddam en 
Braamt]; Anja Middelkoop [geb. Schoonrewoerd 
1963, kunstenares];Jaarkroniek 2005. 

Nederland's Patriciaat (Centraal Bureau voor Ge
nealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag; www. 
cbg.nl), 87e jg. (2006). Genealogieën van zeven 
geslachten, waarvan drie nog niet eerder werden 
opgenomen en vier langer dan 25 jaar geleden: Al
tes. Kort hals Al tes. Meursing Korthals Altes [ oudst 
bekende: Hans Jörg Altes, begr. Löllbach/Kurpfalz 
1673; gen. VI. Johann Philipp Altes tr. Amster
dam 1825 Anthonia Korthals]; Batenburg. Van 
Basten Batenburg (Hendrik van Batenborgh, 
grootburger van Groenlo 1704, tr. 1658 Elisabeth 
Rocgers; gen. Vb. Joannes Henricus Batenburg tr. 
Groenlo 1784 Maria H.C. van Basten (exm. Sta
ring)]; Dirkzwager/Dirkswager [Cornelis Dirksz 
Zwager, vermeld Zegwaard 1544; te Bleiswijk en 
Maassluis; 17e-18e eeuw]; Van Helsdingen. Van 
Beuningen van Helsdingen [Anthonij N.N. had 
drie zoons van wie nageslacht tot op heden: To nis 
Tonisz er. Brielle 1632 en 1639, Gerrit Anthonisz 
van Helsdingen tr. Utrecht 1637, en Jacob Antho
nisz van Helsdingen, van Vianen, er. Amsterdam 
1637]; Kingma [Marten Oddez, vermeld Gaast 
1578; gen. VI. Jan Martens (1671-1737) tr. (2) Mak
kum 1703 Baukje Goris (Kingma)]; Korthals [Aert 
Hendricsz, schipper, begr. Dordrecht 1613, tr. voor 
juli 1579 Heylken Willems]. 

Old Ni-js. nr. 64, jg. 24, nov. 2006.J. Thoben: Kilder 
West [behoorde waarschijnlijk oorspronkelijk tot 
het kerspel Beek; onderzoek naar de hoeven, 15e-
17e eeuw]; G. Bisselink: Concubinaat en celibaat 
[o.a. de bastaarden van Willem III graaf van den 
Bergh (1468-1511) bij Lyse Poir; Gerhardus van 
Broeckheze, pastoor en eerste predikant (1603) 
van Etten, woonde samen met Hilleken Hu
tinx]; Idem: Franz Wilhelm Graaf van den Bergh 
en Hohenzollern 1704-1737; A. Peters: Dysenterie
slachtoffers in Kilder [1899): In naam der wet [Jo
hanna Berendsen (overl. 1869), Willem Berent
sen (1896), schuttersvereniging (ledenlijst 1911), 
brandweer in 1943]; Geestelijk Erfgoed (19). Mina, 
Bertha en Scina Coenders [dochters van Theodo
rus Lod. Coenders (exm. Vervloed) tr. Bergh 1881 
Theodora Wilh. Bosch (exm. Freriks, te Wehl)]. 
Antonius Smeenk [1840-1893; - , Keijsers (te Sil
volde), Gerritsen (te Didam), Wolf (idem)]; Het 
archief van de R.K.kerk van Zeddam [een werk
groep gaat het toegankelijk maken]. 

't Onderschoer (Denekamp), jg. 28, nr. 4, winter 
2006. Koop onroerend goed door Albert Keizer 
te Denekamp [1817]; Uit de gemeenteraad voor 75 
jaar; Hongaarse opstand van 1956 ook in Dene
kamp voelbaar [vluchtelingen]; Op stap bij onze 
oosterburen. Itterbeek, ontstaan in het moeras; J. 
Gortemaker: Rechtszaak over erfenis 250 jaar ge
leden [Berend Notzelink alias Nodsel, weduw
naar van Grete Gortemaker (tr. 1727), dagvaard
de in 1750 zijn zwager i.z. de nalatenschap van 
(schoon)vader Lucas]. 

Oud-Castricum(StichtingWerkgroepOud-Castri
cum; abonnement min.€ 12,- p.j .; los:€ 14,- met 
verzendkosten € 3,-; inl. tel. 0251-657520/671511; 
www.oudcastricum.com), H. Boot: De Castri
cumse voetbalverenigingen; Stolpboerderijen 
in Castricum en Bakkum (deel 3); De geschiede
nis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 4) 
[o.a. Van Benthem, Heideman, Huitenga, Res, 
Roozendaal, Beentjes, Dijkman, Dulkes, Van 
der Woude, Staal, Bos, Zandbergen, Van Zilt]; H. 

Kortenoever: Wie was ... Elden Kortenoever [geb. 
Naarden 1913 (exm. Appels); natuurkenner, tr. 
1942 Betty Frapon]; S.P.A. Zuurbier: De Castricum
se familie ... De Groot [nageslacht van Cornelis 
Gerrits de Groot, uit Egmond a.d. Hoef, tr. Castri
cum 1745 Antje Laurens Stuitbergen]. 

Oud-Utrecht, jaarboek 2006. J.W. van Maren: 
Zoudenbalch, een Utrechtse familie [de fami
lie speelde een belangrijke rol in het Utrechtse 
stadsbestuur in de Middeleeuwen (eerste ver
melding in 1231) en in de geestelijke wereld, met 
name Evert Zoudenbalch, domkanunnik, die het 
eerste weeshuis in de Nederlanden stichtte; o.a. 
stand en status huwelijken, neergang]; F. Rikhof: 
Kapelanieën in de middeleeuwse Utrechtse dom: 
een introductie [hoofdtaak was het bevorderen 
van het zielenheil, het permanent investeren in 
een 'eeuwig leven' verzekering voor een persoon 
of een select gezelschap; aanstelling, werk en in
komen, locatie]. Bijlage I: Overzicht van kapela
niestichtingen [met o.a. stichtingsjaren, namen 
van stichters en intentie]. Bijlage II: Plaats van de 
altaren en kapelanieën; K. Forrer: Drie ordonnan
ties van het Utrechtse boekdrukkers- en boekver
kopersgilde, een bijdrage tot de geschiedenis van 
de Utrechtse boekhandel in de zeventiende eeuw 
[opgericht rond 1600; het gildearchief is verloren 
gegaan; in het archief van het stadsbestuur werd 
nog onbekend materiaal gevonden]; R.E. de Bruin: 
De cirkel gesloten. De Utrechtse hugenoot Jean 
Antoine dAverhoult (1756-1792) en zijn geweld
dadig einde als Franse revolutionair [met een 
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schets van zijn voorgeslacht]; L. ten Cate (t) /K.Smit: 
Doodstraf voor 'kalverliefde' te Rhenen in 1723 
[Willem van Dolder (geb. 1687), chirurgijn, van
wege sodomie]; Th.H. von der Dunk: Een nieuwe 
stadsbouwmeester voor Utrecht in 1838. De op
volging van Johannes van Embden (1767-1846) 
door Johannes van Maurik (1812-1893). 

Rondom Niewecoop. 7e jg., nr. 1, maart 1997. 
De heerlijkheid van Noorden (deel 3); G. van der 
Most/E. Bartels: Jan Abrahamsz Beerstraten (1) 
[schilderde drie wintergezichten op Nieuwkoop]; 
C. Verlooij: Een opstootje [1908; zondagsrust ver
stoord door de aangeschoten Arie Verlooij] . 

Idem, nr. 2, juni 1997. Verv. Heerlijkheid van 
Noorden; Verv. Beerstraten [met overzicht van 
zijn werken]; K. Vork: Noorden zoekt een school
meester [1795; Gerrit Sijpenstein, opvolger van 
Jan van Dam]. 

Idem, nr. 3, sept. 1997. K. Verlooij: Bloedbruiloft 
[Huijbert Jorisz Donder, schout te Waddinxveen, 
tr. 1637 Neeltgen Gerrits; de bruidegom verwond
de Aert Dircxz Bosch]; Verv. Beers tra ten; W.]. Eijs: 
Noorden in hoeven en boerderijen. 

Idem, nr. 4, dec. 1997. C. Verlooij: Smederijen 
aan het Zuideinde [19e-2oe eeuw; o.a. Schellin
gerhout, Verlooij, De Haan, Van Koert]; L.Jansen: 
Historische fragmenten uit Amsterdam [betref
fende personen uit Nieuwkoop, in de Notariële 
Archieven 1630-1681]; Verv. Noorden in hoeven en 
boerderijen. 

Schoutambt en Heerlijkheid (Stichting voor 
Heemkunde in de gemeente Renkum), jg. 1 (1987) 
t/m jg. 12 (1998) [ontbreekt 1991-3]. Jg. 1, nr. 1, 
april 1987. Het landgoed Oostereng [in 1899 ge
kocht door W.A. Insinger]; De benoeming van 
een adjunct-koster te Oosterbeek in 1750 [Adolf 
Rosingh ( over!. 1789) op verzoek van zijn schoon
vader de koster Otto van de Wall]. Idem, nr. 2, 
juli 1987. C. Meijer: Bezittingen en schulden .. . 
Hervormde Gemeente te Oosterbeek in 1825 [met 
de namen van 22 eigenaren van graven rond de 
kerk]. Idem, nr. 3, okt. 1987. Verv. Bezittingen .. . 
1825. Idem, nr. 4 , dec. 1987. Verv. Bezittingen .. . 
1825 [goederen waarvan een uitgang werd geno
ten] . 

Idem, jg. 2, nr. 1, maart 1988. De renbaan bij 
Wolfheze; De Gemeenteraad van Doorwerth in 
1889. Idem, nr. 2, juli 1988. Verv. Renbaan. Idem, 
nr. 3, okt. 1988. Ds. Jacob Louis Nijhoff (1782-
1844), predikant te Oosterbeek 1805-1817. Idem, 
nr. 4, dec. 1988. Foto van het personeel van demo
delboerderij 'Johannahoeve' ca.1910. 
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Schylge myn lantse, jg. 11, N.R., no. 1, febr. 1990. 
Een stukje doopsgezinde geschiedenis; Dros
saards van Terschelling [o.a. Van Reinegom (1612-
30), Van Mierop (1630-42), Berck (1642-78), Moock 
(1678-86), Reijnst (1686-1709), De Kleyn (1709-35), 
Bergmans (1735-48), Van Zelden (1750-74), Van 
der Willigen (3x, 1774-1791), Haasman (1791-94), 
Robbé (2x, 1794-1808)]; Foto Christelijke Zang
vereniging 1906-1910; De slag om de Citadel van 
Antwerpen [Terschellingers en de Tiendaagse 
Veldtocht]; Een ondernemend zeeman [Teunis 
Manus Liberg (geb. 1817) 1848-51]. 

Idem, no. 2, april 1990. Vijftien bewogen jaren 
dijkgeschiedenis, 1811-1825; Gedood door stier 
[1843: Gossen Tjaards Wortel (geb.1786), tr. Trijn
tje Andries Bloem]; Een Verjaar Gedigt uit 1749 
[geschreven door ds. H. Domna voor zijn dochter 
Maria en haar vriendin J apke Groendijk, beiden 
jarig op 11 september; 17 resp. 20 jaar oud]; Uit het 
journaal van loodsschipper G.P. Kaale ;1892-96]. 

Idem, no. 3, juni 1990. Verv. Dijkgeschiedenis; 
De dammen [laagste stukken tussen hoofdweg en 
dorpen; onderhoudsplichtigen 17e-18e eeuw]; Fa
milie van ds. Domna [tr. (2) 1766 Johanna de Reus; 
hun zoon Tjalling (geb. 1768) werd winkelier in 
Midsland; De Zeeuw, Schaap]; Verv. Journaal 
Kaale [1897-1905]. 

Idem, no. 4, aug. 1990. Dijkgeschiedenis (slot); 
Strandvonderij 1832 [kopers van talk]; De 'Reso
lutie' bracht rijke buit in Bergen aan Zee [1775; 
eigenaren Jacob Jan Oepkes en Gerrit Oepkes, zijn 
broer, tevens stuurman]; Weerbare mannen in 
1812. Lijst van manschappen van 20 jaar tot 60 jaar 
Gemeente Terschelling. 

Idem, no. 5, okt. 1990. Dominee Domna en zijn 
tijd [Henricus Domna (geb. Workum 1703, over!. 
1769, zoon van ds. Tjallinggius Domna en Philip
pina van Coppenole) werd in 1730 adjunct van 
ds. Adrianus Byman/Biman; geldzorgen]; Col
lecterende schelpenvissers [Willem Jans Stada; 
1843]; Schoolfoto 1927/28; Grondeigenaren in 1812 
[met namen van landeigenaren of vruchtgebrui
kers]. 

Idem, no. 6, dec. 1990. De Wester boeren (2) 
[Rot:gans, Ruygh, Buyl, Zeeclers); Wol1nerun1 

[huizen te koop op Wolmerum 17e eeuw]; School
foto MULO 1933. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jg. 8, nr. 
1, maart 1993. Hervormde kerk van Kockengen rijk 
aan historische herinneringen; K.]. Onderweegs: De 
gemeente Kockengen en haar veldwachters, 1839-
1865 [Johannes Bleumink, in 1865 met pensioen 
(76 jaar oud)]; H.J. van Es: Tussen 's-Heerenwa
genweg en Danne te Breukelen (1) [het huis Het 



Keyserrijck en de herberg De Croon; eigenares in 
1681 Judickjen Hendricks van Velsen weduwe 
Dirck Gerritsz de Wit; eigenaren in 1701 Jan van 
Rijn x Maria Catharina de Rijk; Van der Aa, Van 
Geytenbeek, Van Loenen, Van Emeren, Van der 
Horst, Langezaal]; Het Regthuys van Breukelen 
met bijbehoren in 1597. 

Idem, nr. 2, juni 1993. G. Vers/oot: Het Armen
land en de buitenarmen van Ruwiel; Verv. De ge
meente Kockengen en haar veldwachters, 1866-
1872 [Hendrik van der Veen, 34 jaar, politieagent 
te Enkhuizen, eerder in Harderwijk en Arnhem; 
in 1872 naar Eemnes]; Verv. Tussen 's-Heerenwa
genweg en Danne [eigenaars van het hoekhuis; 
in 1687 Pieter Sweren van Cleef x Trijntjen van 
der Laak; Jacob ten Ham ( 1714), Albert van Wees 
(1717), Baarent Kreeger (1739), Jacob Marssenier 
(1757), Christiaen en Matthijs van Es (1780), Hes
sel Gijsbert de Bruijn (1826), enz.]. 

Wi Rutu. Tijdschrift voor Surinaamse genealogie, 
jg. 6, nr. 2, dec. 2006. M.A. Hering: Mijn joodse (en 
andere) roots [Behr/de Beer, afk. van Millem a.d. 
Rijn midden 18e eeuw; te Kalkwijk/Groningen; in 
Suriname; Vas, Wijnbergh, Bueno de Mesquita]; 
P. Kou/en: Kyk-Over-Al. Genealogische Bronnen en 
Guyana [inzicht krijgen in de geschiedenis van 
wat vroeger waren de koloniën Berbice, Demerara 
en Essequibo, om te weten waar bronnen terecht 
gekomen zijn en bewaard worden]; Verv. Het 
boekje van Boedie (3) [herinneringen van Denise 
de Hart]; J.G. de Miranda: Over een buitenaardse 
voormoeder [Deborah Henriqus Moron, geboren 
'op Mars', bleek geboren te Maarssen 1771]; W.L. 
Man A Hing: Sranan Roots. Adrienne Clarkson's 
elusive link met Suriname [gouverneur-generaal 
van Canada 1999-2005]. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 38, maart 1998. M. den 
Dekker: Kwartierstaat Den Dekker [Dirk Cornelis 
den Dekker, geb. Nisse 1924; Den Decker, Land
man, Van ('t) Klooster, Schaffels (te Dordrecht; 
afk. van Roermond]; Aanv./corr. Kwst. Mol-de 
Dreu [o.a. De Ruyter, Kakebeeke; Hoogerheij
de]: P.J. Roe/se: Kwartierstaat van Catharina Marijs 
[eigenlijk stamreeks Marijs te Souburg, 18e-2oe 
eeuw]; Idem: Kwartierstaat van Jan Roelse [geb. 
Oost-Souburg 1920; met De Pla(a), Boone, Uijter
schout, Cevaal, De Wolf]; Stamreeks van Murk 
Howard Provoost [geb. Kalamazoo 1955 > Fran
ciscus Provoost te Brugge, huwde voor mei 1664 
AnnaPicq]. 

Idem, nr. 39, mei 1998.J. van Zweeden: Kwartier
staat Jan Adriaan Lambregtse (1910-1981) [geb. 
Rilland Bath; -, Leijs, Minnaard, Braamse]; M. 

en F. Meulbroek: Kwartierstaat Meulbroek [Gerard 
Meulbroek tr. 's-Heer Arendskerke 1951 Elizabeth 
Maria van de Velde;-, Hannewijk, De Jonge, Fe
lius, -, Kole, Heijboer, Van de Reepe];J.A. deBokx: 
Kwartierstaat De Bokx [Pieter de Bokx tr. Krab
bendijke 1926 Johanna Jacomina Meloen;-, Ver
beeke (te Yerseke), De Hamer, Kole, -, Geleedst, 
Dekker(te 's-Heer Arendskerke), Hoebeke]; Aan v. 
Kwstn. Acda en Den Dekker [o.a. Kole, Op 't Hof, 
Westveer]. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 6, nr. 1, maart 2007. Geschie
denis.nl in landelijk perspectief; Heemkundig 
rondje: Stichting Heemkundige Kring Sas van 
Gent [www.heemkundigekringsasvangent.nl]. 

Zeeuws Archief Nieuws, nr. 33, maart 2007. Kapi
tein Michiel Trouwhand alias Michiel de Ruyter; 
Trouwen? Eerst belasting betalen! [www.zeeu
wengezocht.nl]. 
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Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 16, nr. 2, april 2007. Q. van der 
Voort: Maagschappen - netwerken van verwan
ten [voorbeelden uit de familie Van der Voort 
te Oegstgeest; 17e eeuw]; P. Uitenbogaart: Brief uit 
Nederlands-Indië [gericht aan T. Bannet, artieste 
in China; 1925]; T. Hartman: Graven in de Oude 
Kerk van Soest [er werden 52 grafstenen gevonden 
met een inscriptie, w.o. die van 'Cornelis Guert
sen de Cruyft 1658' met een wapen waarop een 
molenwiek als schuinkruis geplaatst, vergezeld 
van vijf achtpuntige sterren 1-3-1. Wellicht was hij 
afkomstig uit de omgeving van Wijk bij Duur
stede, waar een Geurt Cornelisz de Cruijf in 1624 
woonde aan de Dwarsdijk (geh. metTeuntje Geer
lofsdr), een broer van mijn voorvader Aelbert Cor
nelisz de Cruyf ( o.a. schepen van Schalkwijk 1615). 
De in de pijplijn zittende publicatie over de/een 
familie De Kruif van mr. C. van Schaik kan dan 
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misschien t.z.t. klaarheid brengen]; A.G. Bousema
Valkema: Uit de Werkgroep Notariële Aktes [o.a. 
Een erfenis uit Gouda (van wijlen Adriana Aerts 
huisvrouw van dr. Martinus Blonck ald.) 1632; 
Een verklaring van gezinsleden Verhaer 1632; 
Erfenis De Goyer 1633]; A. van Nostrum: Uit de 
Werkgroep Transportaktes [burgemeester Corne
lis Volckensz x Geertruyt Jacob van Zijl' sdochter 
1561; Van Scharrenburch 1562; De Ruych 1564]. 
Amstelland, nr. 66, mei 2007. In memoriam R.F. 
Vulsma; Verv. Waarom ik lid ben van de afdeling 
Amsterdam (II} [familieverhaal over Beeren
burg; onderzoek naar La Grange]; H. van der Lin
den-Schadd: Mijn oudste Amsterdamse voorvader, 
Hendrik van Kesteren, molenaar op de Victor 
[otr.Amsterdam 1733 Hillegonda Po ris]; Regesten 
van Kwijtscheldingen (XI} [o.a. Hooft, Huydecoo
per, Florin, Le Pesscheur, Stam, Den Otter; 1587]. 
Apeldoorn e.o., 2007, no. 1.]. Netelbeek: Kasteel Nij
enbeek; A. Maas: Hoe je met behulp van de Haard
stedenregisters een vastgelopen onderzoek kunt 
vlottrekken [Bruins te Ruinen; 1754; met verkla
ring van de begrippen kerspelsoldaat, armenja
ger, roderoede en borg(emeester)]. 
Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers, 15e jg., 
nr. 1, maart 2007.J. Willemsz: In staat van kennelij
ke onvermogen [hoe verloopt een faillissement?]; 
Kwartierstaat van Theodorus Bernardus Berris 
[geb. Arnhem 1901; -, Sweers, Frenk, Peelen]. 
Delfland, jg. 16, no. 1, maart 2007. M. van der Stap: 
Nieuws over de digitalisering van de adverten
ties van de afdeling Delfland [http://delfland. 
ngv.nl]; Corr./aanv. Van Brouhuijsen [Delft 17e 
eeuw]; F.J.A. M. van der Helm: De oude heerlijkheid 
Nieuwveen, bijna weer bij Den Haag gevoegd. 
114Q (Rotterdam), jg. 21, no. 1, voorjaar 2007. K. 
Steenwijk: Een Raadsbesluit over een uitgave van 
één cent [Verhoog; zie ook Gene Ver 1/2007] . 
11 en 30 (Friesland), afl. 46, jg. 12, nr. 1, april 2007. 
R.K. Vennik: En toch zijn het mijn kleinkinde
ren. Een wonderlijke verwantschap tussen twee 
kleinkinderen en hun opa [stief-opa:-); gemeen
schappelijk kwartieren Errit Johannes Roersma 
tr. Schoterland 1828 Neeltje Lieuwes Ponne]; G. 
Schepperle: De slagter die pastor werd [Johan Hes. 
1668];].S. Wolf: Sara Maria of het vernoemen [vijf
maal een Sara Maria Schouten door vijf verschil
lende zoons vernoemd naar hun moeder Sara Ma
ria de Wit (1815 Leiden 1886); drie neven Barend: 
Blinde (1876), Van der Burg (1877) en Schouten 
(1878)]; J.F. Krips: Een geheimzinnige Johannes 
Krips [afk. uit het Nassausche, 1711 lidmaat te 
Leeuwarden als 'Crebs' ingeschreven; ook: Krebs, 
Crits]; M. Bruining-Hoeksma: Geneagram Ham
stra-Bruining [gemeenschappelijke afstamming 
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van Willem Douwes Bijlsma tr. Buitenpost 1870 
Martje Tjeerds Loonstra; en idem van Harm Jans 
Renkema tr. Grootegast 18z5 Trijntje Kornelis 
Oltho~ . 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 10, nr. 1, febr. 2007. 
Rekem, kort historisch overzicht; K. Steenwijk: Een 
Raadsbesluit over de uitgave van één cent ... [1852 
te Zuidbroek (Bergambacht); Genealogische ach
tergronden van secretaris Teunis Verhoog (1781-
1859)]. 
Gens Propria (Kennemerland), Nr. 47, febr. 2007-
1. Bezoekje aan Ostfriesland; Een vreemde verto
ning ... [Samuel von Aesch toonde in 1838 zijn 
dode baby-dochter bij de aangifte van overlijden]; 
Afsluiting Zandvoort-project [kennemerland. 
ngv.nl]; De oudste courant. Idem, Nr. 48, april 
2007-2. Een bezoek aan het NARA in New York 
[National Archives and Records Administration]; 
D. F. Goudriaan: Een oude grafsteen bij de kerk van 
Spaarnwoude [Allen Abrahamsz, schout in het 
Hofambacht, over!. 1633]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 
33, jg. 9, maart 2007. S. Trommelen: Heemkunde
kring Rosmalen [http://www.heemkundekring
rosmalen.nl]; Verv. De stam Didden uit Hedik
huizen (deel 2); Verv. Naar Indië, hoe pak ik dat 
aan? ( deel 6}; R. van de Akker: Kwartierstaat Mari
nus van den Akker (deel 1) [geb. Nijmegen 1928; 
- , Grootaarts, Van Maasakker, Van der Horst (te 
Boekel, Nijmegen)]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 69, jg. 21, nr. 1, 
maart 2007. P. Schager: De verdwenen kinderen 
van Cornelis Spruit; H. de Vos: Spijsderving en 
spijswalging [1777; Maria van Dyk (te Alkmaar), 
Guurtje Dirks Booy (te St. Pancras)];A.Poland: Een 
kunstzinnige loot aan een molenmakersstam
boom [Nicolaas Poland (1862-1949), schilder van 
kerkelijke kunst; en zijn gezin]; S. Zuurbier: De 
Castricumse familie Van Bruijnswaard [afk. van 
Leeuwarden, via Zandvoort en Warmond ca. 1770 
naar Castricum]; Kwadijk in de 18e eeuw [www. 
oud-quadyck.nl]; Aanvulling [Rissevoort, Van 
Rijsevoort, te Warmond] . 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 43, 14e 
jg., no. 1 [2 007] . Nog één keer: 'Het Beste Fami
lieblad'. De Familiestichting Overmars(ch). De 
Familie Organisatie Pater. 
Kempen- en Peelland, jg. 15, nr. 1, maart 2007. 
V.M.P. van Lijf: Moederslijn van Jitte Feskens 
[geb. Eindhoven 2003; Van Lijf, Dircksens, De 
Bont, Mandigers, Dukino, Van Weegberg, Lin
termans, (Van de Leensel), (patr.)]; M. van den 
Hurk-van Isterdael: Moederslijn van Ilse van den 
Hurk [geb. Helmond 2004; Van Isterdael, Claes, 
Bijnen, Karsmakers (2x), Van Mierlo, Verbeek 



(te Westerhoven), (patr.)]; J.T. Platzbeecker: Moe
derslijn van Luke, Ward en Rens Platzbeecker 
[Romme, Rijvers, Verheijen (te Baarle-Nassau), 
Schoenmakers (te Merksplas), Remeijsen, Ver
schueren, Van den Ackerveken]; A.C. M. Neggers: 
Drie koningen in één gezin [Balthasar, Melchior 
en Jasper, zoons van Gijsbert Willem van den 
Heuvel (over!. voor 1568) en Henrickje Albrecht, 
te Oirschot]. 
Koggenland, jg. 22, 2007/1. H. van den Broek: Kwar
tierstaat Veken [Maria Veken (Wognum 1909 
-Amsterdam 1976), tr. Wognum 1939 Chr.G. van 
den Broek;-, Amelse, Vlaar, Weel]; Een handge
meen in Hoorn [1665; verklaring van Pieter Ruc
gersen van Aken]. 
NoordKOPstukken (Den Helder), 21e jg., nr. 2, 
maart 2007. P. Zeeman: 'Bewoners' van een, door 
Lieven Rumpff, gemaakte wieg [geb. Vlissingen 
1861 (exm. Van Verre), tr. Den Helder 1889 Eli
sabeth Oldenburg; Rumpff, Wallast, Steegstra, 
Binan, Sanberg, }armoe]; Verv. Loodsen op Den 
Helder woonachtig [Loske, Mager, Mandemaker, 
Meeuw, Meijn, Melte, Mijts, Nijps, Pal, Panvis, 
Petten]; P. Dekker: De Helderse en Huisduiner be
velhebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw [uit Oud 
West-Friesland 1974]. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 18, nr. 1, maart 2007. 
G. Kos-Vos: Ode aan de moeder van een trotse 
grootmoeder. Stamreeks van Bianca Carola Sluijs 
[geb. Nijmegen 2005; Kos, Vos, Westland, Bun
schoten, Veerman, Zwart, Bout, Van der Wal (te 
Huizen), De Groot ( te Blaricum), (patr. )]. 
Stichtse Heraut, 19e jg., nr. 2, april 2007. Reactie 
op de samenvatting van het 10-minutenpraatje 
door dhr.J. van Leeuwen [over Johannes van Leeu
wen, over!. Hellendoorn 1915, tr. Amsterdam 1896 
Rebecca Dekinga]; M. Lambermont: Samenvatting 
lezing van]ean Coenen over de soldaten van Napo
leon; Kadastrale atlas Loenen; R. van Maanen: De 
jood Wolf de Wolff in 1847 ongewenst in Waar
denburg en Vreeswijk [geb. Waardenburg 1819]. 
Threant (Drenthe), 18e jg. (2007), nr. 2. E.P.P. Wes
ten-Bataille: Lezing Vulsma op 27 januari 2007 
[met nawoord van het bestuur]; Verv. Kwst. van 
Jan Vennik [oudere generaties]; M . Dassen-Dolfs
ma: Vernoemingsreeks Dolfsma [vijf opeenvol
gende generaties Hendrik]; A. Stiksma: Kwartier
staat Jantina Willemina Klasina Boerhave [geb. 
Assen 1862, over!. Oak Harbor 1918, tr. Assen 1889 
Jurjen Streutker; -, Davids (te Vries), Dieters (te 
Assen), Strabbing]. 
Twente Genealogisch, 23e jaar, no. 2, april 2007. 
H.C. Zorn: Het Twentebestand; Van Weststelling
werf naar Twente [verslag van een lezing door G. 
Lantinga]; Verv. Parenteel van Engbert ten Tije 
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(slot) [met Heupers, Hilgenstock, Nordholt, 
Weldink, Reijmerink]. 
West Noord-Brabant, jg. 17, nr. 1, maart 2007. F. 
Buijs: Fragment Erdegaingh en Arengaey te Bre
da [17e-18e eeuw]; H.A.M. Snelders: Kwartierstaat 
Joannes Snelders [5 gen.; Snelders/Snels, Thijs/ 
Tijs (te Etten), Van Lier, Snels (te Rijsbergen)]; 
Verv. Kwst. Raats; Verv. Afstammelingen van Jan 
Willemse van Dijk, metselaar te Steenbergen (4). 
ITsseldelta, 21e jg., nr. 1, febr. 2007. H. Scholtens: 
Wie heeft ons onze familienaam geleverd? [in 
1686 werd de naam Schulte in Veendam voor het 
eerst genoteerd bij dopen van kinderen van Jan 
en Hindrick Hindricks; herkomst uit Giethoorn 
wordt vermoed]; A.J.M. van Aken: Johannes (Jan) 
Jacobs Olthe(e)ten (ca. 1745-1795) - Hendrika 
Jansen Wieten (Wijten) (ca. 1741-1811) [tr. Raalte 
1769]. Hendrik Willem Johannes van Zuiden 
(Sülse) (1763-1844)- Harmina (Hermine) Alber(t)s 
Kelder (1776-1833) [tr. 1799; Johann Heinrich 
Wilhelm Süfse, ged. Ehlen/Habichtswald 1763]; 
H. Hansma: Kwartierstaat van Hendrik Hansma 
[geb. Hoofddorp 1932; 6 gen.: Hans ma (Ambt Vol
lenhove, Ambt Ommen), Van Dalen (Ambt Vol
lenhove), Kuiper(s) (o.a. te Lonneker), Elderink 
(te Enschede)]. 
Zaanstreek-Waterland, nr. 68, maart 2007. Verv. 
Genealogie Van 't Hof(f) (2); Verv. Kwst. De Wit 
(7); Verv. Kwst. Blok (3). 

België 
Cercle Historique de Fléron, oct.-déc., 4/1994. 
Verv. Les Massar(t); Endettement commun des 
communautés de Saint-Remacle au pont à Liège; 
Prédicateurs à la collégiale Saint-Paul à Liège de 
1634 à 1699; Contestation du bourgmestre de 
Heusay Paul Debrus en 1711; Usines à Vaux-sous
Olne [met fragmenten (Ie) Bourguignon, Dom
bret, Xhardé en Ziane; 17e-18e eeuw]; Echec de 
l'établissement à Tilff des jésuites anglais en 1655 
[Simonis]; Lettres d' André Desolneuxà des révo
lutionnaires liégeois [fragment des Oneux/Desol
neux (16e-18e eeuw) en d'Heur (18e eeuw)]; Lettre 
de Nicolas Spirlet, curé de Montescourt-Lizerol
les en 1679 [met fragment Spirlet (oorspr. de Lou
veigné); eind 16e-18e eeuw]; Notes sur des familles 
Califice, Baar/Bayar, Stefné, Genot, Grisay. 

Idem, janv.-mars, 1/1995. Usines à Nessonvaux 
durant !'ancien régime [Heuze, Soumagne]; 
Verv. Lettres ... Desolneux; Règlements de 1719 et 
de 1721 pour la communauté de Grivegnée [veel 
namen van inwoners]; Endettement de la com
munauté de Grivegnée [o.a. Nossent, Mathot, Le 
Receveur, Ledent, Grandchamps]; Formation 
de la propriété de Hinnisdael à Micheroux; Essai 
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d'émancipation féminine: les jésuitesses à Liège 
de 1616 à 1630; Notes sur la familie André [Pierre 
André en Anne Mordant lieten te Jupille in 1693 
hun zoon Georges dopen; deze tr. ald.1715 Jeanne 
Cerfontaine; nageslacht]; Testament de Willem 
de Vaulx en 1440. 

Idem, mars 1996-1. Usines sur Ie ry de Mos
beux [16e-19e eeuw; genealogie Godinas, 17e-18e 
eeuw]; Tentative de 1613 pour créer une univer
sité à Liège [studenten in 1613: Bocqueau, Crois
sant, Dans, Dosquet, Taxillis, Ryckman, De Nef, 
Perpere, Hoek, Thoureaux, Fabricius, Remigii, 
Idoulle; met biografische gegevens]; Enquêtes et 
poursuites judiciaires à Soumagne de 1776 à 1790; 
L'endettement [schuldenlast] de la communauté 
de Soiron durant !'ancien régime; A propos des 
de Geer (2) [13e -15e eeuw]; Notes sur les famil
ies Charlier à Romsée au 16e siècle; Les Heuse 
de Goffontaine [Arnold Heusch (ook: Heus(r)e, 
Huisse, Heuze, uit Henri-Chapelle, geb. ca. 1555, 
zoon van Gillis Hoesch en Lucie Kemerlinck) tr. 
twee maal; nageslacht te Verviers]. 

Gentse Cadenas (VVF Gent), jg. XXVI, nr. 1, jan. 
2007. Twee dopen in hetzelfde huisgezin in één 
jaar [Ludovicus Franciscus de Pozzolo werd te 
Bredene in 1736 herdoopt, omdat hij - naar hij 
mededeelde - te Zutphen/Gelderland in 1687 
gedoopt was door een ketterse bedienaar]; Wa
penvergunning [1818 prov. Oost-Vlaanderen; na
men, beroep, woonplaats]; De officialiteit van het 
bisdom Gent. Bevoegd voor aanpassingen in de 
parochieregisters [De Jonckheere; 1665-1746]; 
Fragment van een Status Animarum uit 1688 van 
Lochristi . 

Heraldicum Disputationes. jg. 11, nr. 4, okt.-dec. 
2006. Heraldiek op het Sweertshof [ook Posthof. 
in Berchem; notariële verklaringen in 1781 over 
wapens Anthoine en De Lannoy]; C.E. Kuipers: 

KWARTAALBlAD VOOR HERALDIEK 

HERALDICUM 
DISPUTATIONES 

HOMUNCULUS 
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Geappeld en geknopt [geknopt is - bijvoorbeeld 
- het hart van een roos; bespreking van het (ge
appelde) Toulouzer kruis (bolkruis)]; G. Hauden
huyse: Heraldiek in kruisjessteek; M. Van de Cruys: 
Heraldische kunstenaars (8). Tiete van der Laars 
[geb. Leeuwarden 1861]; H. Lambrechts-Augustijns: 
Kerkelijke heraldiek. Het conopeum; H. van 
Heijningen: Over lengte-breedteverhoudingen van 
vlaggen. 

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 366, Ao. LXI, 
nov.-déc. 6/2006. L. Lindemans: Genealogie van 
der Kelen te Brussel [14e-17e eeuw]; Verv. Les 
Van Schel au Duché de Brabant [17e-18e eeuw; 
met in de noten fragmenten Van Campenhout 
(18e eeuw). Robbrechts (17e-18e eeuw), Cuyckens 
(17e eeuw)]; Verv. Mariages à Bruxelles antéri
eurs à 1696. Paroisse Saint-Nicolas [De Pape t/m 
Du Bois]; Verv. Dispenses matrimoniales pour 
l'archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle); Aanv. 
Fourmanoir [ 18e-19e eeuw te Ath]. 

Le Parchemin. No. 366, 71e année. nov.-déc. 2006. 
0. Nolet de Brauwere: Les armoiries de Mgr. Roger 
Gryson. chapelain de Sa Sainteté Ie pape [geb. 
Uccle 1938]; Verv. Familie Thomson; M. Belvaux: 
Jean-Joseph Jaumenne, un important maître de 
forges du Namurois aux XVIIIe et XIXe siècles 
[ged. Furnaux 1738];]. Cartuyvels: Une cuillère de 
service liégeoise aux armes de Libert de Flémalle; 
Héraldique vivante: Orinx; Antw. o.a. Lamine. 

De Rode Leeuw (VVF Limburg), jg. 38 (2007), afl. 
1. Neeroeterse soldaten van Napoleon (deel 2) [o.a. 
Leijskens,Petré,Reijskens/Reeskens, Telemans]; 
Verv. Kwst. Van Baelen [gen. V en VI; o.a. Len
naerts (te Simpelveld), von Werst (te Mechelen
Wittem), Teheux, Plusquin, Baeten (te Niel-bij
As). Veestraeten, Geussens (te Bree)]; Kwst. Karel 
Bovendeaarde (deel 1) [geb. Sittard-Overhoven 
1929; - . Schmeits. Hannon, Erkenbosch]. 

Duitsland 
Archiv für Familiengeschichtsforschung. 10. Jg., 
H e ft 4/2006. L von Leh.sten /G. Seibold: D as Fre und

schaftsa]bum der Louise Mittermaier. 1847-1857 
[fragmenten Walther, Schlosser. Wüstenfeld, 
Zittel, v. Itzstein, Römer, Wekker, Kierulff, 
Schwab]; G. Kruse: Die Familie des fränkischen 
Dichters und Sprachwissenschaftlers Friedrich 
Rückert und Ahnengemeinschaft mit Lenin [o.a. 
Wiethaus, Doppelmeyer, Grosschopff, Höfer]; 
Ahnentafel Friedrich von Oppeln-Bronikowski 
[1873-1936; -, Müllensiefen, Heyn, Zur Hosen]; 
Chr. Burkhart: Das Epitaph des Freiherrn Heinrich 



Hermann v. Kerckering (t 1684) in der kath. Pfar
rkirche St. Pankratius, Gde. Dossenheim, Rhein
N eckar-Kreis. 

Bentheimer Jahrbuch 2007. Das Bentheimer Land, 
Band 180. Hierin o.a.: H. Voort: Das Holz- und Mar
kengericht van Scheerhorn; J. Wilde: Oeveringen. 
Uralte Höfe am Ufer der Vechte [(erve) Wilmink, 
(erve) Ribbert, (erve) Speet, Vrielink/Frilink, 
Scheper(s), Oeverink, Roden]; Z. Kolks: Die An
wendung des Bentheimer Sandsteins aulserhalb 
der Grafschaft Bentheim (XVIII). Die Häuser Kei
zersgracht 319 und Kloveniersburgwal 29 in Am
sterdam und andere Gebäude; Idem: Zwei Kirc
hengebäude in Glane (NL) und Oostduinkerke (B) 
im Vergleich mit der St. Elisabethkirche in Nord
horn; H. Voort: Die Aussiedlung eines städtischen 
Bauernhofes im 18. Jahrhundert: Humbert in 
Schüttorf [de boerderij (oorspronkelijk Humber
dinck) was eigendom van het klooster Wietmar
schen; bewoners heetten Humbers en Humbert]; 
Die Malerin Elisabeth Prinzessin zu Bentheim 
(1886-1959); Die Grevenbrücke zwischen Neuen
haus und Veldhausen; Das Bentheimer Bad; Die 
Vollwaisen Römer aus Bentheim [één van hen, 
Carl Wilhelm Römer tr. Enschede 1826 Johanna 
Klinkers]; Ein Bliek in die Protokolle des Kir
chenrates der evangelisch-reformierten Gemein
de Bentheim in denJahren 1927 bis 1957. 

Computergenealogie, 21. Jg., 4/2006. Thema: 
Ortsfamilienbücher. M. Weidenbach: Kirchenbuch
Bearbei tung mi t Methode. Lesefehler, falsche ader 
fehlende Verknüpfungen sind häufige Fallstricke 
bei der Verkartung. Eine methodische Vorgehens
weise ob mit ader ohne Computer - hilft Fehler 
zu vermeiden; G.Junkers: Van der Verkartung zum 
Ortsfamilienbuch. Mehrere genealogische Ver
eine haben Anleitungen und Empfehlungen für 
die Gestaltung van Ortsfamilienbüchern gegeben 
- ein Überblick und eine kritische Bewertung; 
Ortsfamilienbücher im Bahnhof [in het hoofdsta
tion van Ludwigshafen bevindt zich het centrale 
archief van de Stiftung Bahn-Sozialwerk, waarin 
ook de bibliotheek met de grootste verzameling 
Ortsfamilienbücher in Duitsland; http://www.ge
nealogienetz.de/vereine/GFW]; Online-Auftritt 
für gedruckte Ortsfamilienbücher. Das GenWiki 
hilft gedruckte OFB zu linden und ständig ak
tuell zu halten; Programmtest Ortifamilienbuch 
Flexibles Werkzeug für Ortsfamilienbuch-Auto
ren; Software: Taxo 2 Map, Orte an den richtigen 
Platz rücken; Website Genealogie.de [waarschu
wing]; Bliek über den Zaun: Donauschwaben; Si
cheres surfen im In temet - wie geht das? 
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Der Eisenbahner-Genealoge. Band 6, Jg. 33, Folge 
6, Okt. 2006. M. Berndt: Amtsbezeichnungen der 
Beamten und sonstige Berufsbezeichnungen bei 
den deutschen Eisenbahnen; R. Thalweger: Der 
Weiler Thalweg [Adelssitz und die Ritter von 
Thalweg (ook Thalberg, Thalbach, Thalbeck; 
'bach' werd wel als 'beek' uitgesproken; 14e-15e 
eeuw; Boerderijen en boeren, o.a. Mölterer, Of
fenheimer, 16e eeuw; latere eigenaren/bewoners 
werden Thalweger - naar de boerderij - ge
noemd. Bijlage: naamreeks Thalweger (afstam
ming van de auteur van Ägid Thalweger, over!. 
1717, tr. 1663 Elisabeth Kaltenmarkner, via Wi
mer en Prinsthaller]; W. Schiller: Gelegenheits
funde im Kirchenbuch Haynau (Niederschlesien) 
- 2. Teil [Schilder, Schielder, werd later Schiller]; 
Lasten der oberpfälzischen Geistlichen (urn 1630 ); 
Verv. Ehestiftungen des Kirchspiels riten [Hacke
roth t/m Hepken; met o.a. Hagemann, Harnisch
macher, Hasenbein, Hennigs(en), Hennifs]. 

Familienkunde N iedersachsen, Rund brief 2/2006. 
In de rubriek Leserbriefe reacties op de in de vorige 
Rundbrief gepubliceerde bijdrage van H. Reine, 
Unglaublich! Oder wahr? i.z. de omstreden theo
rie over nakomelingen van Jesus; behartenswaar
dige opmerkingen en literatuurverwijzingen. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 59, Band V, 15. 
Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2006. Das Adam-Ries-Erbe 
in Annaberg-Buchholz; 20 Jahre Genealogisches 
Verein Chemnitz; 10 Jahre Arbeitskreis Fami
lienforschung in Altenburg; K.-P. Herschel: Die 
Familie Höffer und ihre Textilunternehmen in 
Tannenberg; Ein Schneider aus Grünhain [Her
mann Richard Hennig, 1865-1945]; E. Kühnrich: 
Grolseltern als Verwandte [dwarsverbindingen in 
de families Kühnrich, Höppner, Seidler, Ranft, 
Seifert Schütz; 16e-17e eeuw]; Die Zöglinge des 
Waisenhauses in Langendorf bei Weilsenfels im 
Jahre 1748; Die Familiennamen der Einwohner 
von Frotschau im Vogtland. 

Genealogie,BandXXVIII, 55.J g., Heft4, Okt.-Dez. 
2006. Themenheft: Justiz in der frühen Neuzeit. 
H. Metzke: Thüringische Gerichtsdienerfamilien 
im 17. und 18. Jahrhundert [Herkner, Baumann, 
Heinze, Liebau]; U. Bollmann: Das älteste Gefan
genenbuch des Hamburger Spinnhauses van 1699 
bis 1688. Eine sozialgeschichtliche Betrachtung 
aus dem Blickwinkel eines Familienforschers. 
Alphabetische Liste der Hamburger Spinnhaus
Gefangenen van 1669-1688 [A t/m H]; I. Schu
mann: Scharfrichter und Abdecker in Berlin. Teil 
IV (Schluls): Strafjustiz im alten Berlin; R. Friese: 
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Die Verurteilung und Hinrichtung der Barbara 
Schlumpf, geb. voo Gera [1620]; Verv. Ambts
juristen. 5. Kurhannoversche Amtsjuristen in 
Fallingbostel [voo Estorff, Bockelmann, Hede
mann, Meyer; von Wittorf, Wackerhageo, Palm, 
von Engelbrechten, Tusch, enz.; 18e-19e eeuw]. 

Herold-Tahrbuch, N.F. 11. Band (2006). L. Aller: 
Friedrich Wilhelm von Steubeo als Ritter des 
Markgräflich badischen Ordens der Treue. Der 
Fall einer durch Adelsanma8ung erlangten Or
densmitgliedschaft im 18. Jahrhundert; Quel
len zu Lehrerinnen und Lehrern an preu8ischen 
Volksschulen und Gymnasien des 19. und 20. 
Jahrhunderts in Archiv und Bibliotheek für Bil
dungsgeschichtliche Forschung des Deutschen 
Instituts für Internationale Pädagogische For
schung in Berlin; L.F. Beek: Wappen, Siegel und 
Wappensiegel. Herrschaftsrepräsentation wer
dendes Landesherren an Beispielen aus Branden
burg und Sachsen; Der Briefwechsel zwischen 
Theodor Steozel und Leopold voo Ledebur zum 
Frecklebener Münzfund von 1860; Wappen auf 
Geldscheinen: Sozialistische und islamische Sym
bole in Aserbaidschan/Transkaukasien; K. Her
mann: Die Siegel- und Wappensammlungen der 
Sächsischen Landesbibliothek- Staats- und Uni
versitätsbibliothek Dresden; R. Lippert: Grund
züge der Nobilitierungspolitik in Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz; M. Richau: 
Am Anfang stand ein 'Ariernachweis'. Ein Erfah
rungsbericht nach 25 Jahren familiengeschichtli
cherForschung [o.a. onderzoek in Silezië en West
Pruissen; problemen, ervaringen enz.]; E. Schöler: 
Heraldik im Lehrbuch. Ein Vergleich neuerer 
Einführungen; G. Seibold: Das Stammbuch des 
Braunschweiger Patriziers Philipp voo Damm 
(1557-1599) und sein ehemaliger Besitzer in Wien, 
Rudolf Ritter voo Gutmaoo (1880-1966) [met 
namen van circa 260 scribenten, enkele afbeel
dingen in kleur]; K.-H. Steinbruch: Zur Geschichte 
der Staatsheraldik der Vorgängerterritorien der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland. Teil 
5: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein
land-Pfalz und Saarland [met illustraties]. 

Hessische Ahnenlisten, Band 5, Heft 5/2006. D. 
Schneider: Ahnenliste Schoeider aus Elz [Schnei
der (te Oberzeuzheim, Elz), Michel (te Elz), Kai
ser (te Lindenholzhausen), Eis(en) (te Niederha
damar), Kolb (te Hohenzell), Diehl (te Berkach, 
Goddelau), Noll (te Niederlahnstein), Brück
mann (te Limburg); voorts o.a. Caltenbach (te 
Pfungstadt)]. 
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Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für 
Familienkunde, Band 42,Jg. 94, Heft 8, Okt.-Dez. 
2006. M. Richau: Nicolaus Elffeo SJ - ein Predi
ger im Kölner Dom mit protestantischer mosel
ländischer Abstammung [1627-1706; Heorichs 
(te Traben), Zillesius; kwst. terug tot in de 15e 
eeuw]; F. Heiderich: Spurensuche zum Familienna
men Georg im Raum Birkenfeld/Idar-Oberstein; 
Der ArztJakob Lauterbach zu Gruiten, Teil z. VI. 
Stammfolge Lauterbach (Luterbach, Lutterbeck) 
[17e-18e eeuw]. 

Mosaik, 3-4/2006. Verv. Beckers-Halber-Hof; M. 
Slinkman: Fragmentgenealogie Slinckman te 
Emmerich [17e-18e eeuw]; Verv. Inventaris fami
liearchiefDe Nerée tot Babberich. 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVII, 54. 
Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2006. Die Mühle in Glam
beck/Neumark und die Familie Perlitz; Verv. 
Briefen Paul voo Collas [1870-73]; Die Herkunft 
und Bedeutung des Familiennamens Schmerse; 
Herder-Institut übernimmt die Archive der Bal
tischen Ritterschaft; Ostdeutsche als Lehrer am 
Städtischen Realgymnasium zu Düsseldorf im 19. 
Jahrhundert; Die deutsche Inschriften auf dem 
Friedhof zu Bad Königswart in Böhmen; Inschrif
ten deutscher Gräber auf dem Stadtfriedhof von 
Dylau in Mähren. 



Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milie- und Wappenkunde. ~5- Jg. (2006), Heft 3. 
A. R. Köller: Vonder Mittelweser nach Ostfriesland. 
Die Grafen von Hoya und das nierderadlige Ge
schlecht der Frese in spätmittelalterlicher Zeit 
[15e-16e eeuw]. 

Idem. 55. Jg. (2006). Heft 4. S. Krijger-de Grave: 
Die Grabsteine [m]einer Familie erzählen [Anna 
van Jever (1551-1621); Ehmen, Emen, Emmen, 
Grave; met schema]; Änderungen zum OSB Vic
torbur; Th. Vofl: Victorbur. Privatabendmahl aus 
dem Buch Communicanten 1860 bis 1913; Ver
schiedene Schatzungen aus Jarssum und Wid
delswehr (1606-1730 ). 

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wap
penkunde. Band 24, Heft 12, Dez. 2006. 0.-G. 

Lonhard: Die neue Pfründ in Zuffenhausen und 
ihre Stifterfamilie. Neues zur Genealogie Vautt II 
[15e-16e eeuw; met Löffler, Schweicker, Vogler]; 
W. Caesar: Vorfahren und Verwandte des Fabrikan
ten Charles Pfizer (1824-1906) aus Ludwigsburg 
[kwst. (63 kwn.): -, Heininger, Colmar, Diem, 
Klotz, Spörle, Böhringer. Henninger]; 0.-G. Lon
hard: Die Vaut in Zuffenhausen im 15. Jahrhun
dert. Neues zur Genealogie Vaut 111 [Fogt, Vot, 
Vogt, Faut]. 

Noord-Amerika 
The British Columbia Genealogist (Canada; 
http://www.bcgs.ca), Vol. 35, No. 1, March 2006. 
Idem. No. 2, June 2006. C. Whitmore: Swedish fa
milytrees now easier to build. Idem. No. 3, Sept. 
2006. The Search for Ada Philomena Dowling 
[geb. Fredericton 1860; exm. Mclaughlan]; Van
couver's Marine Disaster - March 6, 1945 [namen 
van doden en gewonden]; Genealogical Societies 
around British Columbia [www.bcgs.ca]; British 
Columbia Strays, Death reported. Idem. No. 4, 
Dec. 2006. Scottish Certificates for Births, Mari
ages and Death 1855-2005 [www.scotlandspeople. 
gov.uk]. 
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New Netherland Connections, Vol.11, Nr. 2, April
June 2006. Chr.A. Brooks: The Life of Arent Teu
nissen Pier [ged. Amsterdam 1637, otr. ald. 1660 
GeesjeJans];Antw. o.a. Oosterhoudt. 

Idem. Nr. 3, July-Sept. 2006. H.B. Hojf: Cors 
Janszen of Brazil and New Amsterdam, Founder 
of the Corsen Family ofNewYork City, Westches
ter County, and New Jersey; Idem: The Family of 
Teunis Cray and Tryntje Van Campen [Teunis 
Geurtsen Cray, van Venlo, geb. ca. 1601]; E. Wonder 
Lamison: Cornelis Lambertsen's Wives [Cool; be
gin 17e eeuw]. 

Idem. Nr. 4, Oct.-Dec. 2006.R.C. tenEyck: Newly 
Established Ancestry of some Rockland County, 
New York, Ten Eycks [nageslacht van Wilhelm an 
gen Eick (geb. Moers ca. 1590), tr. (2) Moers 1614 
Michele Puitzen; tr. (3) Amsterdam 1628 Griet 
Huten; zoon Coenraad (geb. ca. 1617) tr. Amstel
veen 1645 Maria Boele; negen generaties]. 

The New York Genealogical and Biographical Re
cord. Vol. 137, Nr. 2, April 2006. Bijdragen betr. 
Kanski [ uit Warschau]. Dewers, Kim bark [Grim
berg uit Amt Beilstein], Griggs, Mott, Purple 
[vervolg]; Verv. Deaths recorded ... New York City 
[1789-90]. 

Idem. Nr. 3, July 2006. Bijdr. betr. Mills; P.J. 
Sears: Thomas Frederickszen and Maritje Adri
aens: Origins of the Cadmus Family in Amster
dam revealed [otr. ald. 1646; en hun verwanten 
aldaar]; 1761 Assessment List of Flatbush; Verv. 
Kanski, Dewers/Duers, Purple; Deaths .. . New 
York City [1790-92]. 

Idem. Nr. 4, Oct. 2006. Bijdr. betr. een fami
lie Moore [17e eeuw]; 0. Schutte: The Origins of 
the Van Beuren Family of New York and New 
Jersey [eind 17e eeuw te Amsterdam; afk. van Ker
vendonk]; Genealogie Piffard [uit de Dauphiné, 
te Genève, Parijs en Londen; 16e-19e eeuw]; Verv. 
Mills en Kanski; The 1781 Tax List of Flatbush, 
Kings County; Indentures of the Poor Children of 
Orange County, 1829-1847, 1871. 1884, 1885; Deaths 
Recorded by the First Presbyterian Church, New 
York City [1792]. 

The New York Researcher. Vol. 17, No. 2, Spring 
2006. Idem. No. 3, Summer 2006. Hints to an 
Emigrant [manuscript, geschreven in 1823 door 
George Grimston Cookman]; NYG&B Member
ship helps uncover facts about major Douw Fon
dey [ook: Fonda, Fondy; 1759-1806]. Idem. No. 4, 
Fall 2006. Methodist Protestants and the Union 
Cemetries ofBrooklyn (1844-1894); Centra! Libra
ry ofRochester and Monroe County, New York. 

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 Nostra). 

antwoorden 

69. HAVENAAR-VANDER VEER(62(2007), pag. 59) 
Jacob Gerritsz Havenaar werd ged. Alphen aan den Rijn 6-11-1675 als zn. van Gerrit Jacobsz 
Havenaar die tr. Alphen aan den Rijn 5-5-1669 Geertje (Geertruida) Kroeger (van Amsterdam). 
Het paar kreeg nog twee kinderen: Jannetje, ged. Alphen aan den Rijn 9-1-1678 en Gerritje, 
ged. Oudshoorn 10-11-1680. 

C. de Bruin, Zeist 

vragen 

584. VELTHUIJSEN 
Joannes (Jan) van Velthuijsen, geb. ca. 1705 in de omgeving van Schalkwijk, tr. Werkhoven 
(r.-k.) 22-1-1732 Maria Huijgsdr van Scherpenseel, geb. Werkhoven ca. 1706, dr. van Huijg 
Janz van Scherpenzeel en Mayke Baersdr van Malsen. Uit dit huwelijk 12 kinderen, allen ged. 
Schalkwijk (r.-k.): Cornelia (1730), Maria (1732), Johanna (1735), Wilhelmus (17737), Joannes 
(1738), Hugo Huijbert (1740), Elisabeth (1741), Willemina (1743),Joanna (1745), Cornelia (1748), 
Wilhelmus (1748) (tweeling), Antonia (1751). 

Gevraagd: ouders, broer(s) of zus(sen) van Joannes (Jan) Velthuijsen en mogelijk verdere 
verwijzingen. 

G. Veldhuizen, Nieuwegein 

Gezocht: naamgenoten en/of ..... . 

Kapitein REINDERT DE JONG 
Nadere informatie gevraagd betreffende kapitein Reindert de Jong, die volgens het dagver
haal van mijn familielid Gerrit Metzon in juni 1814 met zijn kofschip Vigilantie werd over
meesterd door de Barbarijse zeerovers en als slaaf naar Algiers werd gebracht. Wellicht was hij 
afkomstig uit Woudsend/Leeuwarden. 

P. Hollander, Heemstede, 023-5282115, phollander@planet.nl 
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Familiebijbel VAN VELSEN 
Voor zijn familie is beschikbaar de familiebijbel van Johannes van Velsen, tr. Maria Bastiaan
tje Rietdijk. Hun zes kinderen zijn geboren tussen 1931 en 1948. 

C.J.W.A. Klerken, Burg. Gommansstraat 149, 5922 AH Blerick, 077-3821506 

Familie boek HAVEN AAR 
Laatste versie van het Familieboek Havenaar, samengesteld door de heer P. Havenaar te Bad
hoevedorp gaarne ter inzage gevraagd i.v.m. familieonderzoek Havenaar. Wie kan mij daar
mee helpen? 

J.D. Mulder, Van Renesseborch 54, 3341 RD Hendrik Ido Ambacht, 078-6814780 

Onbekend WAPEN 

In mijn bezit is een kastje 
waarop een wapen is afgebeeld, 
houtsnijwerk circa 80 x 80 cm. 
Graag zou ik willen weten van 
welke familie dit wapen is. 

A. Rooijakkers, Deurne, 
rooijakkersbeijers @hetnet.nl 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

Arno Griens, Brikkebekker 32, 6372 DP Landgraaf 
C. T. M. Horn, Christiaan Kannemansstraat 22, 5246 AM Hintham 
P.J.W. Schüller, Eikenlaan 2, 5175 BV Loon op Zand 
Wout Spies, Cornelis Krusemanstraat 27 III, 1075 ND Amsterdam 
Hetty Venema-Braam, Groenekanseweg139, 3731 AD De Bilt 
A..J. Vcnnculcn, Meidoorn 36,267.1 PN Naaldwijk 

R.F. Vulsma(t ) 
J.F. Wendte, Sarphatipark 124, 1073 ED Amsterdam 

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

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