
= .... , .Gens N os tra ,, 
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

JAARGANG 62 NUMMER 2 FEBRUARI 2007 
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I. Een 'misleidende' bijbelse genealogie 
In 1995 verruilden wij, Henk en Anje Bousema, voor zeven weken ons huis met 
Roger en Joyce VandenBosch in Zeeland (Michigan, usA). Voor mij een mooie 
periode om genealogisch onderzoek te doen in de archieven van Chicago (Il
linois, usA), Holland {Michigan, usA) en Grand Rapids {Michigan, usA). 
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Op zekere dag bezochten we Heritage 
Hall van Calvin College in Grand Rapids. 
Terwijl ik druk bezig was met mijn onder
zoek liep Henk door het archief te speuren. 
Hij ontdekte tientallen oude bijbels, aan 
het archief geschonken door nakomelin
gen van emigranten (vanaf circa 1845) die 
deze Nederlandse bijbels niet meer konden 
lezen. Henk bekeek de bijbels om te zien of 
er ook familiegegevens in vermeld stonden . 
Hij vond er geen, behalve een "vanDijck van 
den Bosch"-bijbel, die apart tentoongesteld 
was en hij begreep direct dat dit een bijbel 
was van de voorouders van de familie Van
denBosch in wiens huis wij logeerden. Hun 
familienaam is nog steeds welbekend in die 
omgeving. Er werd hem verteld dat in 1948 

deze bijbel op een tentoonstelling in New 
York heeft gelegen, waar het aan Koningin 
Juliana werd getoond.' Henk kopieerde de 
beschreven pagina's en nam daarbij nog 
enkele aantekeningen over, zoals: 

"Family bible van Dijck 1666-1750, sister of 
Sir Anthony. Vanden Bosch 1750 - . Owner is T. 
Corneill VandenBosch (in 1948) The mother of 
Tamme vandenBosch (1798-1874) was a van Dij
ck. She was the daughter of Susanne van Dijck, 
barn 1707," 

Dit klonk veelbelovend! Mijn gedachten 
gingen direct naar de beroemde Vlaamse 
schilder Sir Anthony van Dijck ( 1599-1641). 

Toen ik destijds de kopieën vluchtig door
nam, dacht ik een leuke opdracht te hebben 
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om deze gegevens eens te publiceren, maar toen ik het na enige jaren uit mijn bureaula haalde 
en het in de computer invoerde, bemerkte ik 'a lot of wishful thinking' van enige schrijvers. 
Nader onderzoek in de archieven van Apeldoorn, Assen, Gouda, Dordrecht, Leeuwarden, Rot
terdam, Steenwijk, Wolvega en Zwolle was onvermijdelijk. 

De bijbel heeft een formaat van 4ox27x12 cm, is voorzien van bronzen krappen en hoekstuk
ken, werd gedrukt in 1690 en was kort daarna in het bezit van Jacobus van Dijck, wonende in 
Dordrecht. Het bezit van een bijbel en het machtig zijn van de schrijfkunst in 1690 getuigt 
van welstand van de eerste bezitters, het waren namelijk kooplieden. Vanzelfsprekend zijn 
de aantekeningen in de loop der eeuwen door verschillende personen geschreven, terwijl de 
laatste gegevens in de Engelse taal zijn geschreven. De bijbel is waarschijnlijk door Tamme 
Vanden Bosch in 1848 meegenomen naar Amerika. De oudste gegevens zijn achterin de bijbel 
terug te vinden, en die vanaf Adriana van Dijck staan voorin, maar ik heb het in chronolo
gische volgorde verwerkt. Met een klein voorbeeldje van de originele tekst heb ik daarna de 
gegevens compleet vermeld en deze van commentaar voorzien, aangevuld met gegevens die 
ik in de archieven heb gevonden. 

Sommige namen zijn op een verschillende manier geschreven, al naar gelang ik ze tegen
kwam. Het is niet mijn bedoeling geweest om uitgebreid genealogisch onderzoek naar de 
familie Van Dijck of VandenBosch te doen: ik heb alleen gezocht naar verwantschap tussen 
beide families. Het leek me zinnig de gevonden genealogische gegevens van hen aan dit arti
kel toe te voegen. 

II. De eerste aantekeningen in de bijbel over de Van Dijck familie 
Jacobus van Dijck (ca. 1640-1701) schrijft: 

"Jacobus van Dijck is getrout met Marija Diepenhorst op den eerste may Ao. 1667. 
(er is in een veel later handschrift bijgeschreven: "genoemt nae Jacobus de Wael"). 
Willem van Dijck is gebooren op den 24 maert 's morgens ten 11 ure in den jare Ao. 1676 
Marija Diepenhorst stierf den 7 December Ao. 1678 in den Heere 's avons ten s uere. 
Jacobus van Dijck is getrout metAeltije Bonten den 7 junij Ao. 1679 
Marija van Dijck is geboore den 24 feberiarij Ao. 1686 
Jan van Dijck is geboore den 22 feberiarij Ao. 1692 
Aeltije Bonten stierf den 28 september 's morgens ten 7 uere in den Heere Ao. 1699". 

Zoals eerder vermeld, werd de bijbel in 1690 gedrukt en heeft Jacobus van Dijck de bijbel 
kort daarna gekocht, en direct zijn gezinsgegevens erin opgeschreven, beginnend met zijn 
eerste huwelijk in 1667. Uit dit huwelijk noteert hij maar één kind (Willem, geboren 1676) 

en het sterven (in het kraambed?) van zijn vrouw Marija (Maria) Diepenhorst twee en half 
jaar later. Hij noteert zijn tweede huwelijk met Aeltie Bonten op 7 junij Ao. 1679. Volgens het 
kerkboek van Dordrecht vond dit huwelijk plaats in juni 1680. Dochter Marije werd op haar 
geboortedag 24-2-1686 gedoopt en zoon Jan op 2-3-1692 in Dordrecht. Jacobus heeft uit het 
eerste huwelijk alleen zijn zoon Willem ingeschreven maar waarschijnlijk zijn er in het eerste 
huwelijk, dat elf jaar duurde, meerdere kinderen geboren, maar vroeg gestorven. Ik vond in 
Dordrecht uit het tweede huwelijk ook nog gedoopt: Marijcke 28-2-1683, Marrijtje 12-6-1684 
en Johanna 26-8-1690, jonggestorven kinderen die Jacobus niet heeft ingeschreven. 

62 Gens Nostra 62 (2007) 



"Proclamatie den 23 Junij 1680, Jacob Willemsse van Dijck, weduwnaer, woonende buyten de 
Vriese Poort met Aeltie Bonte j. vr. woonende buyten de Vriese Poort, geboren tot Dordrecht." 
{Aaltie Bonte was een dochter van Pieter Jacobs.) 

Zoon Willem van Dijck (1676-1746) schrijft: 

"Jacobus van Dijck stierf den 22 mej 's morgens ten half ses uere in den Heere Ao.1701, sijnde 
sondagh. 
Ao. 1701 den 6 Desember ben ickWillem van Dijck,jongeman, getrout met Helena van Ravens
bergh, jonge dochter binnen Gouda Ao 1701 op sinter Niclaes dagh sijnde de sesde Desember 
Ao. 1702 augusti 26 sondagh te half twee is gebooren ons eerste kint sijnde een soon en stierf 
den 27 augusti Ao.1702 snacht te half twee 
Ao.1703 juli 12 is geboren Jacobus van Dijck ons tweede kintsavons ten 6 uere 
Ao. 1705 maert29 is geboren Jan van Dijckna middaghs te3 uereop sondagons derdekint 
Ao. 1707 mey 4 is geboren Adrijana van Dijck smorgens te seven uere op woensdagh ons 4 kint 
Ao. 1709 den 12 janewarij is geboren Bastiaan van Dijck op saturdagh smorgens te 9 uere en 
stierf den 27 jannw. 1709 smorgens te 2 uere 
Ao. 1709 den 12 November is Jacobus van Dijck in den Heere ontslapen smorgens te half elf out 
sijnde 6 jaren en 4 maenden 
1710 den 11 janew. is geboorenJacobus van Dijck op saturdagh snaghs te een uere ons 6 kint 
1710 den 23 mej is Jacobus van Dijck in den Heere ontslapen snachs ten half twalif out sijnde4 
maenden en 12 daghen 
1711 den 22 july is gebooren Marija van Dijck op woensdagh savons ten half tien ons 7 kint 
1711 den 29 july is Marija van Dijck in den Heere ontslapen op woensdagh namiddag ten 3 
ueren 
1712 den 29 Desember is gebooren Marija van Dijck op donderdagh smorgens ten 9 ueren ons 
Skint 
1715 den 25 mej op vrijdagh savons ten half tien is geboren Jacoba van Dijck ons 9 kint en ge
doop in den Augustijne kerck van Doomane {Ds.) de la Cos te 
17 18 den 6 nove1nber op sondagh savons ten 9 ueren is geboren Jacobus van Dijck ons elfde 

kint en gedoopt in den Augustijne kerck van domene Bijstervelt. 
1719 den 14 maert is Marija van Dijck in den Heere ontslapen op dijnsdagh savons ten half 8 
ueren out 6 jaer en 2 en halve maent. 
1721 den 19 juny op donderdagh ten een uere is geboren Willem van Dijck ons 12 kint en ge
doop in den Augustijne Kerck van Domene Veckovius 
1721 den 27 juny is Willem van Dijck in den Heere ontslapen op vrijdagh smorgens ten 8 uere 
1723 den 2oseptember is gebooren ons 13 kint sijnde een meyse quam <loot ter werelt." 
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Jacob van Dijck enAeltie Bonte wonen in 1680 buiten de Friese Poort te Dordrecht 

Zonder twijfel is dit geschreven door 'ick' Willem van Dijck. Zijn vader werd op 24 mei 1701 in de Grote 
Kerk van Dordrecht begraven, diens tweede vrouw Aeltie Pieters Bonten was op 4 oktober 1699 in de
zelfde kerk bijgezet. 

Nadat Willem het overlijden van zijn vader heeft vermeld, schrijft hij zijn trouwdag in en later de 
genummerde geboortes van zijn kinderen, waarbij hij evenwel het tiende kind vergeet. Vermoedelijk 
is het direct na de geboorte overleden, want ik vond het ook niet in het doopboek van Dordrecht. De 
doopdata van zijn kinderen zijn als volgt: Jacobus werd gedoopt 15 juli 1703,Jan 1 april 1705, Andrijana 
op haar geboortedag 4 mei 1707, Bastiaan 16 januari 1709, Jacobus 15 januari 1710, Marija 25 juli 1711, 
Marija31 december 1712,Jacoba op haar geboortedag 25 mei 1715,Jacobus 8 november 1718 en Willem op 
20 juni 1721, allen te Dordrecht. 

Zijn vrouw Helena van Ravensberg is geboren 6 januari en gedoopt 7 januari 1680 in de St. Janskerk 
te Gouda, getuige hierbij was Andries Boot. Zij was een dochter van Jan(Johannes) van Ravensberg en 
Ariaentie de Boot, gehuwd te Gouda 3 januari 1668, wonende op de Gouwe te Gouda. De ondertrouw 
van Willem en Helena werd in Dordrecht ingeschreven op 20 november 1701. Willem van Dijk behoorde 
tot de Stede Broeders van het Groote Coopmansgilde te Dordrecht. Op 26 jarige leeftijd legde hij in 1702 
hiervoor de eerste eed af.' 

De genoemde predikanten in de Augustijnen kerk waren: Ds. Ludovicus de la Coste (La Rochelle 10 april 
1674- Dordrecht 27 maart 1733), Ds. Hermannus Bijstervelt (Zaltbommel 1670 - Dordrecht 1729), kwam 
in april 1700 naar Dordrecht en Ds.Johannes Veckhoven (Veckhovius) (Aalburg 13-9-1657- Dordrecht 16-8-
1727), kwam in 1706 naar Dordrecht. 

Onbekend handschrift (1): 

::/0.~ fl.t:; e✓(i;; I o:/ fl7à"n ~ ~ a,,y' V?-lY k"1//t; Ji - // ., 
"1744 Helena van Ravensbergh In den Heere ontslapen op sondags smorgens ten twee uuren, 

Den 29 Maart Ao. 1744 oudt sijnde vier en sestigjaar en twee maand en drie en twintig dagen. 
Haar overlijden werd niet door haar man ingeschreven. Helena werd begraven op 2 april 1744 in de 
Grote Kerk van Dordrecht." 
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Kleinzoon Jacob van Dijck (1718-1791) schrijft: 

:''1ttff~:·•· ;,;'.::·> 
. : .<{ : .. :??.~/ , 

"Willem van Dijk is in den Heere ontslapen op saterdag smorgens ten 11 uuren zijnde den 11 

December Ao 1746 oudt zijnde seventigjaare, agt maande en 18 daage. 
Jacob van Dijk jongeman oudt zijnde seven en twintig jaar is getrouwd met Heindriena van 
Beker jonge dochter oudt zijnde twee en dartig jaare in den egten staat verbonden door dhr. 
Weleerw. Vielingius (?) binnen de stad Rotterdam zijnde den 26 January Ao 1744. 

Ao. 1712 is geboore mijn vrouw Heindriena van Dijk ses October en gedoopt door Domene 
Tekseelius". 

Willem van Dijck werd op 16 december 1746 in de Grote Kerk te Dordrecht begraven. Jacob heeft de 
gegevens van zijn vader en hemzelf met een mooi geschoold handschrift ingeschreven. De ondertrouw 
van Jacob en Hendriena werd ook in Dordrecht ingeschreven: "Jacob van Dijck geboren te Dordrecht en 
Hendrina van Beeker, j .d. geboren wonende aan de Gelderse Kaay te Rotterdam, volgens attestatie van 
ondertrouw van Rotterdam in dato 2 januari 1744. Op 19 januari 1744 attestatie gegeven". 

Onbekend handschrift (2): 

"Jacob van Dijk is overleeden in Gouda den 11< Maart 1791 en begraven den 15' do. des 
avonds". 

Jacob van Dijck trad op 26-jarige leeftijd toe tot de Stede Broeders van het Groote Coopmansgilde te 
Dordrecht. 

Hij was evenals zijn vader koopman en naar ik vermoed handelde hij in turf, gezien de turfschuren 
die hij nalaat aan zijn zwager.' 

Jacob en Hendriena verhuizen in 1763 van Dordrecht naar Gouda, waar zij gaan wonen aan de Westha
ven. Op 25 decemben763 vertonen zij hun bewijs van lidmaatschap van de kerk vanDordrechten worden 
in het kerkboek van Gouda ingeschreven. Op 28 januari 1771 overlijdt Hendriena van Beker en zij wordt 
op 30 januari 1771 begraven in de St.Janskerk te Gouda, waar Jacob van Dijk in 1791 ook wordt bijgezet. 

Na Hendriena's overlijden doet Jacob, als haar weduwnaar en erfgenaam, volgens haar testament 
van 9 juli 1745 voor notaris Pieter van Well te Dordrecht, ter secretarie van de stad Gouda aangifte van 
haar nagelaten bezittingen vanwege den impost op de collaterale successie, ingevolge de publicatie van 
haar Ed. Gr. Mog. (= Edele Groot Mogendheden) d.d. 29 juni 1743 voor den 15' penning en 10' verhoging 
van dien.Jacob moet dus 15% successierechten betalen over het geërfde bezit van zijn vrouw en over dit 
bedrag nog eens 10%. 

Haar bezittingen bestaan uit: 
1. De helft van twee huiskens en erven, geapprobeert tot pakhuizen, staande en gelegen binnen de 

stad Dordrecht in het Keysershoff, belend aan de ene zijde het huis van Dirkje van der Kaa en aan 
de andere zijde het achterste van het huis van Cornelis de Haan. Getaxeerd op 50 carolus gulden. 

2. De helft in een huis en erve met een stalling daarnevens staande en gelegen buiten de Dijkspoort 
aan de Cingel in de stad Gouda, belend ten zuiden de Vlaamse Haven en ten Noorden Pieter van 
Rijn, strekkende voor van de straat tot achterin de stadsgracht. Getaxeerd op 1000 carolus gulden. 

3. De helft in de helft van een schuur, waarvan de wederhelft Jan van Ravensburg toebehoort, staan
de en gelegen op de Turffcingel tussen Dijks- en Potters poorten deser stad, getekend no.14, belend 
ten zuiden Jan van Ravensberg en ten noorden Willem Cluyt, strekkende voor van de Cingel tot 
achter ter halve sloot. Getaxeerd op 50 carolusgulden. 
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4. De helft in de helft van een turfschuur, waarvan de wederhelft Jan van Ravensberg toebehoort, 
staande en gelegen als vooren, strekkende voor uit de Stadsgracht tot achter ter halve sloot, belend 
ten zuiden Willem Cluyt en ten noorden Jan van Ravensberg, getekent no. 11. Getaxeerd op 50 ca
rolusgulden. 

5. De helft in de helft van rweeschuren waarvan de wederhelft Jan van Ravensberg toebehoort, staan
de en gelegen nevens de andere als voren, belend ten noorden Pieter Manshooft en ten zuiden 
Cornelis van Leeuwen, strekkende voor van de Cingel tot achter aan den Eygen van van der Starre. 
Getaxeerd op 75 carolusgulden. 

6. De helft in de helft van een custingbrieff, waarvan de andere helft Jan van Ravensberg toebehoort, 
ten laste van Teunis van Dijk, groot per reste van vijfhondert gulden capitaal, tegen 4% rente, ver
schijnende jaarlijks den 9' october onder speciaal verband van een huis en erve, staande en gelegen 
int Swaansgat, genaamt 'de Elantshoorn'. Nog een huis en erve staande en gelegen als voren, nog 
vier huizen en erven staande en gelegen op den Kortenraam en nog een huis en erve staande en ge
legen aan de zuidzijde van de Kuypersteeg over de St. Barberenkerk, strekkende an de belendende 
volgens de eigen brieven van dat is 25 april 1738, 13 juni 1764, 3 februari 1747, 14 juli 1747, 30 januari 
1750, 11 augustus 1751 en 10 augustus 1763. Getaxeerd op 125 carolusgulden. 

Het totale bedrag van de nalatenschap bedroeg 1350 gulden. Met verklaring dat Hendriena geen 
meerdere goederen heeft nagelaten. Actum Gouda 5 maart 1771 was getekend Jacob van Dijk. Op 25 
maart 1771 heeft Jacob de verschuldigde successierechten van 99 carolusgulden en 2 penningen vol
daan."' 

Jacob van Dijk en Jan van Ravensberg zijn in 1777 genegen om hun schuren staande op de Turfsingel, 
tussen de Walburg en het Moordrechtse Overlaat even buiten de stad, te vertimmeren.• 

Jacob en Hendriena zijn kinderloos overleden, want op 13 juli 1785 maakt Jacob van Dijk wonende 
buiten de Dijkspoort te Gouda een testament op voor Notaris Joh. Boers Janszn, waarin hij alle eerdere 
testamenten nietig verklaart en tot zijn enig en universeel erfgenaam, niets uitgezonderd, benoemt 
zijn zwager Jan van Ravensberg wonende te Gouda. Hij verklaart dan dat hij niet méér bezit dan 50.000 
carolusguldens. Jacob van Dijk en zijn zwager Jan van Ravensberg hebben goede zaken gedaan, want 
Jacob prelegateert aan zijn zuster Adriana van Dijk 15.000 guldens. Zijn huis wordt in 1791 getaxeerd 
op 3.300 guldens, een behoorlijke waardestijging ten opzichte van 1771. 

Hij noemt Jan van Ra vens berg zijn zwager, dat is juist want op 18 december 1757 was door de St. Jans
kerk te Gouda aan Jan van Ravensberg, jongeman, betoog gegeven om op 1 januari 1758 te Rotterdam 
te trouwen met Cornelia van Beker, geboren en wonende aan de Gelderse Kaai te Rotterdam, een zuster 
van Jacob's vrouw, Hendriena van Beker. De doopdatum van Jan (Johannes) te Gouda zou 14 januari 
1733 kunnen zijn, als zoon van Andriaan Jans van Ravensberg en Mary Dirks van Es. Ik heb het sterke 
vermoeden dat hij ook een volle neef was van Jacob van Dijk, wiens grootouders van moederszijde 
waren Jan/Johannes van Ravensberg en Ariaantje de Boot. Maar dat heb ik verder niet onderzocht. Het 
lijkt me aannemelijk dat Jan van Ravensberg als enig erfgenaam de dood van Jacob van Dijk in 1791 in de 
bijbel heeft bijgeschreven. 

Jan doet bij de secretarie van de stad Gouda aangifte van de erfenis van Jacob van Dijk, gewoond heb
bende even buiten de Dijkspoort te Gouda, waarover hij successierechten moet betalen. De bezittingen 
van Jacob van Dijk bestaan uit: 

1. no. 3440, een huis en erve met een stalling daarnevens, staande en gelegen buiten de Dijkspoort 
aan de Singel, belend aan de zuidzijde de Vlaamse Haven en aan de noordzijde Pieter van Rijn, 
strekkende voor van de straat tot achter in de Stadsgracht toe, vrij zonder iets opstaande. ge
taxeerd op 3.300 gulden; 

2. no. 3485, de helft in een schuur staande en gelegen tussen Potters en Dijkspoorten te Gouda, zijnde 
no.14, belent ten zuiden Jan van Ravensberg en ten noorden Willem Kluyt, strekkende voor van de 
singel tot achter ter halversloot, vrij zonder iets op staande, getaxeerd op 125 gulden; 

3. no. 3491, de helft in een turfschuur, staande en gelegen als voren tussen het Vlamingspoortje en 
het Moordrechtseverlaat, no. 11, strekkende voor uit de gracht tot achter in de nieuwe gegraven 
vaart, belent ten zuiden Nicolaas den Heeten en ten noorden Jan van Ravensberg, vrij zonder iets 
op staande, getaxeerd op 127 gulden en tien stuivers; 

4. no. 3493/1, de helft in een turfschuur, no. 9 met het erf daarachter en het medegebruik van de gang 
ter zijden gelegen in 't gemeen met de turfschuur gemerkt no. 8, welke gang tussen de eigenaars 
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van de schuren nos. 8 en 9 ten allen tijden in 't gemeen zal moeten worden onderhouden staande 
en gelegen mitsgaders strekkende als voren, belend ten zuiden (niet ingevuld) en ten noorden de 
volgende schuur, getaxeerd op 147 gulden en tien stuivers; 

5. no. 3493/2, de helft in een turfschuur gemerkt no. 8 met het erf daarachter en het medegebruik 
van de gang ter zijden gelegen in't gemeen met de turfschuur gemerkt no. 9, welke gang tussen de 
eigenaars van de schuren nos. 8 en 9 ten allen tijden in 't gemeen zal moeten worden onderhouden, 
belend ten zuiden (niet ingevuld) en ten noorden de voorgaande en volgende schuren, strekkende 
voor van de singel af, tot in de nieuwe vaart, vrij zonder iets opstaande, getaxeerd op 130 gulden; 

6. no. 3494, de helft in een schuur en erve staande en gelegen als voren, gemerkt no. 7 strekkende 
voor uit de gracht tot in de Weetering toe, belent ten zuiden de voorgaande schuur en ten noorden 
Johannes Ophey, vrij zonder iets opstaande, getaxeerd op 180 gulden; 

7. no. 3627 en 3631, de helft in twee schuren nevens de anderen met een gang daarnevens, staande en 
gelegen buiten de Potters poort op de voornoemde singel, belend ten noorden Pieter Manshooft en 
ten zuiden Cornelis van Leeuwen strekkende voor van de Singel tot achter aan den Eygen van van 
der Starre, vrij zonder iets opstaande, getaxeerd op 230 gulden; 

8. Een obligatie ten lasten van het Gemeene land van Holland en WestVriesland, ten comptoire dezer 
stad, groot in kapitaal zes honderd guldens, staande ten name van Jacob van Dijk te Gouda, in dato 
en geaggregeerd 1 november 1790. L. F. F. 391 no. 134, no. 6701. Reg. ten folio 672. Getaxeerd op 600 
gulden; 

9. Een dito ten laste en comptoire als voren, groot in kapitaal vijfhonderd guldens, staande ten name 
en zijnde van dato en aggregatie als vorige L.v.D folio 391, no.132, no. 6699 Reg. ten folio 672. Ge
taxeerd op 500 gulden; 

10. Een dito ten laste en comptoire als voren mede groot in kapitaal vijfhonderd guldens, staande ten 
name en zijnde van dato en aggregatie als vorige L.v.D. folio 391, no. 133, no. 6700 Reg. ten folio 
672. Getaxeerd op 500 gulden. 

Aldus aangegeven bij mij ondergetekende Jan van Ravensberg, wonende binnen deze stad, in kwa
liteit als eenige geïnstitueerde erfgenaam van wijlen de voornoemde Jacob van Dijk ingevolge zijn 
testament op den 13 juli 1785 voor notaris Joan Boers Janszn alhier gepasseerd. "En verklaar ik onder
getekende de vorenstaande specificatie deugdelijk en oprecht te zijn, zonder dat mij nes wetens door de 
voornoemde Jacob van Dijk enige andere goederen den Impost op de collaterale successie subject zijn 
nagelaten als hier voren staan gespecificeerd, bereid zijnde zulks met solemneele Eede te bevestigen. 
Wijders beloof ik ondergetekende ingeval mij nog enige meerdere goederen de voors. Impost subject 
bij Jacob van Dijk zijn nagelaten mocht voorkomen, daarvan nadere aangeving te zullen doen. Actum 
Gouda den 5• Mey 1791", was getekend Jan van Ravensberg. 

Het totale bedrag van de nalatenschap bedroeg 5.840 gulden. Hiervoor betaalde Jan van Ravensberg 
op 4 juli 1791 de 10• penning en daarover tien procent, totaal een bedrag van 643 gulden en twee stui
vers. Bij de dood van Hendriena van Beker in 1771 moest Jacob van Dijk 15% en daarover tien procent 
betalen, de successierechten waren in 1791 dus vijf procent lager.' Bovengenoemde percelen 1, 2, 3 en 
7 stemmen overeen met de percelen 2, 3, 4 en 5 van de erfenis van Hendriena in 1771. Uit bovenstaande 
zou je kunnen opmaken dat Jacob van Dijk en Jan van Ra vens berg samen een turfhandel dreven. 

Onbekend handschrift (3): 

A 

"Anton vanDijckMariaRuthven". 
Halverwege de pagina is dit in een veel latere periode bijgeschreven en verwijst naar de beroemde 
Vlaamse schilder Sir Anthony van Dijck (1599-1641), die getrouwd was met Maria Ruth ven. Uit deze no
tities zou je kunnen veronderstellen dat de familie van Dijck hiervan afstamde. Kijken we naar de eerst 
ingeschreven Jacobus van Dijck, gehuwd in 1667, vermoedelijk geboren circa 1640, dan zou dit mogelijk 
zijn, maar ... hierover meer onder paragraafIII. 
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Onbekend handschrift (4): 

"Adriana vanDijckheeft belijdenis van haar geloof gedaan ouyt 18 jaar op woensdag 21 junius 
1725 bij dom ene De la Cos te". 

Adriana trouwde 13 januari 1729 te Dordrecht met Seger Ulkes, zoon van Ulkes Segers (Sickes) en Grietje 
Oelkes. Adriana's vader Willem was getuige en voor Seger getuigde zijn moeder Grietje, terwijl zijn 
vader hiervoor schriftelijk toestemming gaf. Seger's vader was schipper en op die dag vermoedelijk 
buitengaats. Zijn moeder werd bij dit huwelijk Grietje Oelkes genoemd, naar haar man's patroniem 
Ulkes, want haar werkelijke naam was Grietje Lolles, ook wel eens als Jolles geschreven. Seger Ulkes 
naam werd ook geschreven als Zegert of Sicke en al spoedig met de achternaam van den Broek. Ik zal 
hem verder vermelden met de naam Sicke Ulkes van den Broek. 

Adriana en Seger kregen op 6 oktober 1730 een zoon Willem, die op 28 mei 1731 overleed te Dordrecht. 
Daarna kregen ze nog zes kinderen, die allen jong zijn overleden, behalve zoon Uwlke (Ulike of Ulke) 
gedoopt 23 juli 1734 te Dordrecht. Hij trouwde als Uliken van den Broek op 20 januari 1759 te Dordrecht 
met Geertrui Maria van Pelt. 

Uit deze gegevens kunnen we dus al opmaken dat Adriana van Dijk geen dochter achterliet waarvan 
Tamme vandenBosch een kleinzoon zou zijn. Toch kan hier het verband tussen de Dordtse en Friese 
familie liggen. Tamme's grootmoeder had vermoedelijk een broer Euke of Ulke, geboren 1754, maar 
helaas kan ik dit bewijs niet vinden. En of men in die tijd na een kleine eeuw nog op de hoogte is van 
verwanten in Friesland is maar de vraag. 

Op 18 januari 1732 laten Sicke Ulkes en Adriana van Dijk, borgers te Dordrecht een mutueel testa
ment opmaken voor Notaris Pieter van Well, te Dordrecht,6 waarbij zij elkaar tot erfgenaam benoemen, 
hun eventuele kinderen zullen bij volwassenheid samen 200 guldens ontvangen. Zij secluderen de 
Weeskamer, en ondertekenen duidelijk met Sicke Ulkes en Adriana van Dijk. 

In 1791 volgen in Dordrecht drie relevante notariële akten:7 

- Op 5 augustus voor notaris François Pistorius: Insuniatie, uit naam van Adriana van Dijk, weduwe 
van Sixtus van den Broek, wonende te Dordrecht vervoegen zich ten huize van Jan Vermande, Pieter 
Tedden en Johannes van den Broek alle wonende te Dordrecht betreffende een kwitantie van Jan van 
Ravensbergen te Gouda, enig erfgenaam van wijlen haar broeder Jacob van Dijk te ontvangen 15.000 
guldens, door haar broeder aan haar gelegateerd. Met een bevende hand ondertekent Adriana van 
Dijk, weduwe van Sixtus van den Broeck, deze akte. 

-Op 24 augustus voor notaris François Pistorius: een akte van executeurschap en voogdijschap door 
juffrouw Adriana van Dijk, weduwe van de Heer Sicke van den Broek, wonende te Dordrecht. Zij 
wenst dat haar vorige testamentaire dispositie d.d.1 maart 1790 voor notaris Pieter (Roos?) wordt ver
nietigd en dat thans tot executeurs en voogden over alle minderjarige, uitlandige en andere toezicht 
behoevende personen worden benoemd: haar kleinzoon Jan van den Broek en de Weled. Heer Jan van 
der Elst en haar goede vriend Jacobus Beenhakker, alle wonende te Dordrecht. Zij secludeert de wees
meesters en ondertekent weer met een bevende hand: Adriana van Dijk, weduwe van den Broek. 

- Op 24 augustus: een akte van voogdij door Adriana's schoondochter, Geertruy Maria van Pelt weduwe 
Monsieur Ulcke van den Broek, wonende te Dordrecht. Geertruy herroept de aanstelling van voogden 
d.d. 17 maart 1783 voor notaris Leendert van der Horst en het mutueel testament d.d. 28 september 
1759 voor notaris Gerardus Verveer en benoemt thans tot voogden haar zoon Jan van den Broek en de 
Weled. Heer Jan van der Elst en haar goede vriend Jacobus Beenhakker. Zij secludeert de weeskamer 
en ondertekent met: "de weduwe van den Broek." 
Johannes van den Broek en Jan van den Broek uit de drie genoemde akten zijn één en dezelfde per

soon. 
Op 19 november 1791 overleed Adriana van Dijk op 84-jarige leeftijd te Dordrecht. Het legaat van haar 

broer Jacob zal onder haar nazaten zijn verdeeld. 
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Onbekend handschrift (s): 

"Jan van Dijck heeft zijn belijdenis geleert bij Mr. Simon van den Egen en is aangenomen bij 
Domene D.La Coste op Donderdag den 2Jan.1727, zijnde 21 jaar." 

Jan van Dijck trouwde op 25 december 1739 te Rotterdam met Sara van Beecker (Beker, Beeker ofBec
ker). Sara was een zus van Hendriena van Beecker, die vijf jaar latertrouwde metJan's jongste broer Ja
cobus. Een derde zus Cornelia van Beecker trouwde op 1 januari 1758 met Jan van Ravensberg, vermoe
delijk een neef van Jan en Jacobus van Dijck. Deze drie zussen waren dochters van Vincent van Beecker, 
die als weduwnaar, afkomstig van Dieren in Gelderland op 15 november 1707 te Dordrecht trouwde met 
(Johanna) Magdalena Mostertdijck, afkomstig van Den Briel. Bij de geboorte van haar kinderen is zij 
steeds vermeld als Magdalena, alleen bij haar trouwen is geschreven: Johanna Magdalena. 

Onbekend handschrift ( 6): 

, /4c4~ ~,.,) ~,:4n 1/- _/.7'/ .// 
"Jacob van Dijk heeft sijn belijdenis geleert bij Govert Berkman en is aangenoome bij Domene 
Bos gaart in den kerke kaamer op Dynsdag den 28 maart 17 41, zijnde 22 jaare". 

De bijbel is in het bezit gekomen van Jacob van Dijk. Zijn overlijden in 1791 was het laatste dat van de 
familie van Dijck werd ingeschreven. Ds. Martinus Bosschaart is gedoopt 13 september 1668, beroepen op 
6 maart 1697 en overleden 19 februari 1742, alles te Dordrecht. Aansluitend aan deze belijdenisgegevens 
van Jacob van Dijk schrijft Tamme vandenBosch dat deze bijbel aan hem toebehoort. 

III. Wat is waarheid, wat is fictie in deze bijbel? 
Het raadplegen van een biografie over de befaamde schilder leverde voor mij de volgende 

gegevens op: 8 

'Sir Anthony van Dijck is geboren te Antwerpen op 22 maart 1599, en de volgende dag in 
de rooms-katholieke kerk gedoopt als zoon van François van Dijck en Maria Cuypers. In 
1621 beviel zijn toenmalige vriendin in Antwerpen van een dochter Maria Theresia. Anthony 
maakte in 1621 na haar geboorte een testament waarin hij zijn bezittingen toewees aan zijn 
zus Susanna (gedoopt Antwerpen s september 1600), die zorg moest dragen voor zijn jongere 
zus Isabella (gedoopt Antwerpen 2 oktober 1606) en zijn onwettige dochter Maria Theresia. 
De beide zussen werden begijn en voedden het meisje op in het Antwerpse Begijnhof, over de 
moeder werd verder niet meer gesproken. In 1641 trouwde Maria Theresia van Dijck te Ant
werpen met Gabriel Essers, Drost van Boechout. 

In 1639 trouwde Anthonie van Dijck in Londen met Mary Ruth ven, hofdame van de Engelse 
koningin, telg uit een gerenommeerd geslacht. [Hun namen zijn vermeld bij handschrift no. 
3]. Uit dit huwelijk werd op 1 december 1641, een dochter geboren, genaamd Justiniana. Een 
week later, op 9 december 1641, stierf Sir Anthony van Dijck in Blackfriars, Engeland. Hij werd 
begraven in het koor van de St. Paul's Cathedra! in Londen. Hij was zijn dochter Maria The
resia niet vergeten, want een paar dagen voor zijn dood maakte hij opnieuw een testament 
waarin hij bezittingen toewees aan zijn zus Susanna en zijn onwettige dochter Maria There
sia. De rest verviel aan zijn vrouw en zijn pasgeboren kindJustiniana. Over andere kinderen 
werd in deze testamenten niet gesproken.' 
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Hieruit blijkt dus dat de in deze bijbel genoemde Jacobus van Dijck-familie niet afstamt 
van Sir Anthony van Dijck. Op zich kloppen de gegevens over Anthony van Dijck, die later 
toegevoegd zijn, wel. 

In het archief van Dordrecht vond ik de proclamatie van het tweede huwelijk van de eerst ge
noemde Jacob van Dijck, en zoals u in mijn aantekeningen heeft kunnen lezen, werd hij Jacob 
Willemse van Dijck, genoemd, waaruit we kunnen concluderen dat zijn vaders naam Willem 
was, bovendien noemt hij zijn oudste zoon Willem. Wie heeft de suggestie willen wekken dat 
Jacobus van Dijck van Sir Anthony afstamde? Deze persoon moet wel een genealogische be
langstelling hebben gehad, en het bijzonder interessant gevonden hebben, dat Jacobus dezelf
de familienaam had als de beroemde schilder. Maar waar vond hij /zij deze, en nog volgende, 
gegevens, die op zich juist zijn? Deze kennis zou in de 19< eeuw in Amerika niet te vergaren zijn 
geweest, en ik ben er zeker van dat het in Nederland door een Van den Bosch is bijgeschreven, 
gezien de vermelding 'van Dijck vandenBosch bijbel'. Tamme heeft zich de gegevens die in 
de Bijbel stonden niet echt eigen gemaakt, want nu duikt er weer een beetje waarheid op uit 
overleveringsverhalen van de familie dat Tamme zich schaamde voor de voorouders die in de 
rooms-katholieke kerk waren gedoopt. Hij, als lid van de afgescheiden gemeente, had moeite 
dit te verwerken. Had hij zich wel verdiept in de gegevens van de bijbel dan had hij kunnen 
weten dat de leden van de familie Van Dijck uit Dordrecht steeds in de Protestantse kerk van 
Dordrecht waren gedoopt, geen reden dus om je voor te schamen, maar hij is afgegaan op de 
gegevens over Anthony van Dijck. Gegevens die hem misschien verteld zijn door de persoon 
die het bijschreef in de bijbel in de periode van zijn jeugd. Wel kunnen we door dit overleve
ringsverhaal aannemen dat Tamme reeds in het bezit was van deze bijbel en dat hij niet beter 
wist of de bijbel kwam van zijn voorouders. In verhalen die mondeling van geslacht op ge
slacht overgeleverd worden, zit vaak wel een beetje waarheid. 

Voor zover ik dus heb kunnen traceren, is de eerste Jacobus van Dijck geen nakomeling van 
de beroemde schilder Sir Anthony van Dijck en de grootmoeder van Tamme van den Bosch 
geen dochter van Susanna van Dijck. Maar er wachten ons nog meer verrassingen in de aante
keningen die nu volgen over de familie VandenBosch. 

IV. De aantekeningen in de bijbel over de VandenBosch familie 
Tamme VandenBosch (1798-1874) schrijft: 

"Dieze bijbel beboert aan Tamme van Denbosch. 
Den 24 September 1865 is in den Heere ontslapen mijn geliefde vrouw Grietje Koenes Bond, 
67 jaar en 8 1naanden en 19 dagen.." 
Deze notitie is de eerste over de familie VandenBosch op dezelfde pagina als de laatste gegevens van de 
belijdenis van Jacob van Dijck en is vele jaren nadien in een minder geoefend handschrift, vermoedelijk 
door Tamme VandenBosch, bijgeschreven. Grietje Koenes Bond overleed in Zeeland, Michigan, USA. 
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Onbekend handschrift (7): 

"zijn moeder was een dochter van Susana van Dijck". 
Deze regel is er tussen geprutst, er kan zowel zijn als haar moeder staan; het is over elkaar heen geschre
ven. De schrijver (ster) heeft de naam van Adriana van Dij ck, geboren 1707 gelezen als Susana. 

"Den 15 February 1869 is in den Heere ontslapen mijn tweede vrouw Diewerke Spandouw oud 

56 jaar en 7 maanden. Tamme van den Bosch out 71 en 9 maand". 
Tamme was op 24 mei 1867 in Zeeland Michigan, USA, hertrouwd met Dieuwerke Spandauw. Dit is 
niet het schrift van Tamme, daarom vermoed ik dat het overlijden van "mijn vrouw" Dieuwerke door 
één van Tamme's kinderen is ingeschreven. Tamme trouwde op 3 augustus 1869 voor de derde keer met 
Grietje de Vreese (Vriese) oud 58 jaar. 

Jacob VandenBosch schrijft: 

c%m/7/a· 
"Tamme van den Bosch is ontslapen in den Heere Dezember vrijdag den 18 in het jaar 1874. 

Jacob van den Bosch." 
Kennelijk is dit door zijn zoon Jacob ingeschreven in een regelmatig handschrift. 

Onbekend handschrift (als 3): 

"Antoon van Dijck geboren te An vers (Antwerpen) Anno 1657 en stierf 1671 zondag 

Jacobus van Dijck genoemt nae Jacobus De Wael 
Marija Theresa van Dijck getrout 1641 Gabriel Essers, Drossaert van Boechout te Anvers zij 
was een echte kint van Antoon van Dijck." 

Bijna onleesbaar schrift doordat er plakband overheen zit, maar de opmerking Jacobus van Dijck ge
noemt naar Jacobus de Wael, vonden we al eerder bij zijn huwelijk {1667) bijgeschreven, in hetzelfde 
handschrift als deze andere aantekeningen in 19' eeuws schrift. De gegevens op zich kloppen en hier
mede wordt weer de suggestie gewekt dat eerst genoemde van Dijck's afstammen van Sir Anthony van 
Dijck. Vermelde Anthony van Dijck had enkele vrienden met de familienaam 'de Wael'. 
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On bekend handschrift (9 ): 

"Tamme van den Bosch 1798 - 187 4 
Grietze Koenes Bund 1798 - 1865 
Koene van den Bosch bom 19-2-1818 Wolvega Friesland, oldest of 9 children, 
married Dec. 26, 1840 at Hoogeveen by Rev. D. Vander Schuur: Marie Rooke, she is a descen
dent from Sir George Rooke, Sir William & Laurence Rooke ofEngland. 
Koen studied at the famous Kampen school 1842-1846. 
He was minister at Elburg 1846-1848, Het Loo palace of King William II, William III from 

1848- 1854, Noordeloos Netherlands 1854-1855, Paris France 1856, carne to New York May 3, 
1856, Mackinac Island, Chicago, Holland Michigan. 
Churches he served: Noordeloos Michigan, Zeeland, Grand Haven, Chicago, Passaic, New 
Yersey, Milwaukee and other places. 
Founded Western Theological college which now is Cal vin College at Grand Rapids MI. Was a 
friend of King William II and William III of Holland. 
When Koene was 20 years of age the family moved from Wolvega Friesland to Koeckange pro
vince of Drenthe. He died Nov.12, 1897 Grand Haven Michigan. 
Children of ds. Koene van den Bosch: 
Tamme van den Bosch bom Ocr. 26, 1841 
Hendrick K. van den Bosch bom Jan. 29, 1844 Elburg 
Marinus van den Bosch bom Jan. 26, 1847, died Sept.19, 1847 
Marinus van den Bosch bornJ an 3, 1849 in thePalaceHet Loo in Apeldoorn palace of William II. 
Gerardus van den Bosch bom, Sept. 8, 1851 in Palace Het Loo, Apeldoorn 
Peter Hillebertus van den Bosch bom Sept. 21, 1855, died Sept. 9, 1858 
Grietze van den Bosch bom Febr.17, 1859". 

Deze gegevens zullen vanwege de Engelse taal door een (achter-)kleinkind van Koene zijn bijgeschre
ven, die verhalen over het leven in Nederland gehoord heeft. 

Ik vraag me af hoe men aan de gegevens kwam dat Marie Rook (1817-1887) een afstammeling zou zijn 
van Sir George, William, ofLaurence Rooke van Engeland, zoals hier vermeld. Door onderzoek in Assen 
kwam ik te weten dat Marie een dochter was van Hendrik Alberts Rook en Gees jen Harms Timmerman. 
Hendrik Alberts Rook werd geboren te Ambt Vollenhove op z8 mei 1788, overleed te Meppel op 28 
januari 1880 en was een zoon van Albert] an Rook en Hilligje Ziel. Marie Rook is zelf ook geboren te Vol
lenhove op 23 mei 1817 als Marrigjen Roon; hier is door de ambtenaar een schrijffout gemaakt, verder 
wordt deze familie steeds Rook genoemd. Haar moeder wordt soms Geesje en een andere keer Grietje 
genoemd. 

Opnieuw werd door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een fout gemaakt bij de inschrijving van 
het huwelijk van Koene en Marrigjen. In plaats van de familienaam Van den Bosch werd Koene vermeld 
als van den Broek. 

"Koene van den Broek, arbeider, wonende te Havelte, geboren te Wolvega, zoon van Tamme Molles 
van den Broek en Grietje Koenen Bont trouwde op 23 december 1840 te Ruinerwold met Marrigjen 
Rook, geboren te Vollenhove, arbeidster, dochter van Hendrik Alberts Rook en Geesjen Harms Tim
merman". Zij trouwden misschien kerkelijk te Hoogeveen, zoals vermeld in de bijbel, dit heb ik niet 
gecontroleerd. Koene was schaapherder op de Drentse heide en terwijl de witgewolde kudde, trouw 
bewaakt werd door zijn hond, bestudeerde hij ijverig de bijbelboeken. 

Koene werd opgeleid door de predikanten F.A. en W.A. Kok, in 1846 was hij oefenaar te Elburg en op 
26 april 1847 werd hij tot predikant geordend en kort daarna in deze arme gemeente van Elburg beves
tigd. 
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Hij studeerde niet aan de 'famous' Theologische Hogeschool in Kampen, want deze school bestond 
in die tijd nog niet. Een medewerkster van Cal vin College had me hierop reeds attent gemaakt en dit 
werd me later bevestigd door de heer J. van Gelderen, docent kerkgeschiedenis aan de Theologische 
Universiteit van Kampen. 

Op 30 juni 1848 werd Koene predikant in Apeldoorn in de wijk Het Loo en niet zoals in de bijbel ver
meld staat op paleis Het Loo. Hij woonde in huis no. 21 in een wijk ernaast, geheten Noord-Apeldoorn 
waar ook twee van zijn kinderen werden geboren, dus niet op paleis Het Loo, zoals vermeld in de tekst. 
Koning Willem II en III begaven zich wel onder "het gewone volk" en zo heeft Koene ze misschien wel 
eens ontmoet. Enkele van zijn gemeenteleden werkten als bedienden op het paleis. 

Op 21 februari 1854 vertrok Koene met zijn gezin naar Noordeloos (ZH), waar hij twee jaar later op 13 
maart 1856 afscheid nam. Volgens de bijbelse aantekeningen werd hij in 1856 predikant in Parijs, maar 
dat is een vergissing. Misschien is hij op weg naar de boot "Fairfield" in Le Havre langs Parijs gereisd, 
want na zijn afscheid in Noordeloos kwam hij na een reis van 44 dagen, op 3 mei 1856 in New York aan. 

On bekend handschrift ( 10 ): 

. ~~_IL~ 1~~ . ~-~ -~·\t/~t,:··:· 
. . 13 ~~ J~·•. :Jq I ,t 4 1../ ;. ':~ \ , . ·\ 

"Hendrick Koene van den Bosch, bom Jan 29, 1844, Elburg, married Johanna Smit, bom Oct. 
29, 1846 in Baltimore MI. they had nine children: 
Mary van den Bosch Noodeloos Mich. 
Taneteje van den Bosch 
Koos je van den Bosch 
Heisje van den Bosch 
Grietze van den Bosch 

Hetty Johanna van den Bosch 
Koene van den Bosch 
Hillebertus 
Tamme Cornelis van den Bosch Grand Haven." 
Achter de namen van de kinderen staat hun geboorteplaats, Noodeloos moet natuurlijk zijn Noorde
loos. Het jongste bovengenoemde kind is op ongeveer 20-jarige leeftijd overleden, hij is dus niet de 
Tamme Cornelis die de bijbel aan Cal vin College schonk. 

Zelfde handschrift als (3) 
"- van Dijck van den Bosch Bijbel -
J. van Dijck". 
Dit moet door een Van den Bosch bijgeschreven zijn, gezien de koppeling van beide namen. 

V. Hoe is deze bijbel in het bezit gekomen van de familie VandenBosch? 
Hierop kan ik geen antwoord geven, maar wie weet duikt het antwoord nog eens ergens op. 
De geografische afstand tussen beide families was voor die tijd erg groot. De Van Dijck fami
lies woonden in en rond Dordrecht en de voorouders van VandenBosch woonden in het grens
gebied van Drente, Friesland en Overijssel. Ze hadden nog niet de familienaam VandenBosch, 
maar worden met patroniem vermeld in de kerkboeken tot circa 1811 en namen toen de naam 
van de Bos aan dat in Amerika als VandenBosch werd geschreven. Verwantschap met de Van 
Dijck's heb ik niet kunnen ontdekken. 

Het blijft gissen, eerst dacht ik dat Tamme VandenBosch graag een bijbel wilde meenemen 
naar de USA en kocht hij deze vóór vertrek ergens op de markt of in een boekwinkel met 
tweedehands boeken. Zij gingen te Ammerzoden aan boord van een schip, waren er misschien 
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handelaren die zich in de nabijheid van de schepen ophielden om oude bijbels aan de ver
trekkende emigranten te verkopen? Een andere mogelijkheid was dat Tamme aan zijn zoon 
Koene, toen die acht jaar later emigreerde, verzocht een bijbel voor hem mee te nemen. Koene 
zou in de gelegenheid zijn geweest gegevens over Sir Anthony op te zoeken. Maar Koene 
heeft helemaal niets in deze bijbel bijgeschreven. Cal vin College stuurde mij, op verzoek, een 
kopie van zijn handschrift en daaruit bleek mij dat dit met geen enkel schrijven uit de bijbel 
overeenkomt. Nadat ik deze conclusies getrokken had, ontving ik een e-mail van de familie 
VandenBosch uit Michigan met de vermelding van het overleveringsverhaal dat Tamme zich 
schaamde voor zijn in de bijbel genoemde rooms-katholieke voorouders. Dit is heel belang
rijk want de waarheid die hierin verscholen zit is, dat Tamme zich schaamde voor zijn roomse 
voorouders maar ook dat Tamme de bijbel in zijn bezit had toen hij emigreerde. 

Er zijn twee verschillende personen die de status van de familie behoorlijk hebben willen 
opvijzelen, en een derde die het regeltje toevoegde over de moeder van Tamme die een doch
ter zou zijn van Susane (moet zijn Adriana) van Dijck. De fraaie, verzonnen, gegevens over 
ds. Koene vandenBosch en zijn vrouw Marrigjen Rook zullen door een (achter)kleinkind van 
Koene zijn bijgeschreven, naar aanleiding van overleveringsverhalen. Het is in het Engels, in 
typisch Amerikaans handschrift, geschreven. Zeer begrijpelijk is evenwel de vergissing over 
Het Loo. 

Toch blijf ik mij verbazen hoe men aan de gegevens over Sir Anthony van Dijck en Sir Ge
orge Rooke kwam. 

VI. De emigratie in 1848 van Tamme VandenBosch 

In de boeken van Henry Steven Lucas, 'Dutch Immigrant Memoirs and related Writings' (As
sen 1955), pagina's 257-258 en Henry Steven Lucas 'Netherlanders in America' (Grand Rapids 
1989, z' druk), pagina 479, las ik het navolgende over de emigratie van Tamme VandenBosch 
en zijn gezin: 

'Drie zonen van Tamme van den Bosch gaven in 1848 te kennen dat zij naar Amerika wil
den emigreren. Hierop zei Tamme tegen zijn vrouw: "dan moeten wij ook gaan, want daar 
is godsdienst vrijheid en dat is precies wat wij willen". Maar Grietje zijn vrouw kon het niet 
verdragen om haar oudste kind, Koene, achter te laten. Koene was reeds getrouwd en juist 
begonnen aan een predikantenopleiding. Maar vader Tamme en alle kinderen wilden graag 
gaan. Op een goede morgen zei moeder Grietje bij het opstaan tegen haar man: "Ik ben er nu 
klaar voor, ik heb God gebeden of hij mij de vrijheid wil geven om weg te gaan. Hij heeft mijn 
gebed verhoord, we kunnen gaan". 

"Wij emigreerden in het voorjaar 1848 naar de staat Michigan. Wij waren het enige gezin in 
het dorp Witten, bij Assen, dat tot de Afgescheidenen behoorde. De buren brachten ons en ons 
goed naar de boot (in Ammerzooden) en o! wat een hard afscheid, ik zal het nooit vergeten. 
Wij hebben een tamelijk goede reis gehad. De naam van ons schip was Scandica en we zijn 
35 dagen op zee geweest. Eens hebben we nog een flinke storm gehad, zodat de luiken des 
avonds alle gesloten werden. Gedurende de reis zijn er drie kinderen op het schip gestorven. 

Ons voornemen was om naar Zeeland te gaan en toen wij daar aankwamen, verleende Jan 
Steketee ons onderdak, totdat vader een huis (een blokhut) gebouwd had. Vader was slager en 
kocht nu en dan een koe of een os, die hij slachtte en dan per pond verkocht; ook verkocht hij 
meel. Vader hield dat twee jaar vol, gedurende welke tijd wij het goed hadden en daarna kocht 
hij land in section 13, voor zichzelf en zijn drie zonen, die vader hielpen bij het omkappen der 
bomen. In het eerste jaar van ons verblijf op de farm werd er veel van hetgeen geplant werd 
opgegeten door de coons (= racoon-wasbeer) en ander wild gedierte. In het tweede jaar plant
ten wij vrij wat corn (mais) en dat stond er goed bij, maar in het najaar begonnen wij allen aan 
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de koorts te lijden. Ds. Cornelius van der Meulen kwam gedurig bij ons; hij was onze dokter, 
dominee en vader. Ik zal nooit vergeten hoe goed hij voor ons was, terwijl wij allen ziek te bed 
lagen. Daar wij erge dorst hadden, vroegen wij hem om ons wat water te geven. Hij zei: "dit 
water is zo lauw, ik zal naar de bron gaan om fris water te halen". Toen hij terugkwam zei hij: 
"dat ziet er niet mooi uit, de mais is rijp en allen zijn ziek". Maar de Heere maakte alles wel, 
vader werd beter en ging de mais van de stronken plukken en bracht het daarna in een zak 
naar huis en wij kinderen dopten het dan af, zodat wij nu corn hadden voor brood en wij een 
varken konden mesten", aldus in februari 1912 verteld door Tamme's dochter Grietje.' 

VII. Grafmonument in 1997 

Grafsteen 1865 van Grietje Koenes Bont 

Tamme's vrouw, Grietje Koenes Bont, 
stierf in 1865 en werd begraven op hun 
eigen land. Ook Tamme werd daar in 187 4 
begraven en mogelijk nog vijftien andere 
personen. Sommige mensen herinneren 
zich dat door de jaren heen op dat land 
drie originele grafstenen hebben gele
gen. In de loop der jaren werden deze ste
nen naar een hoek van het veld versleept 
langs de slootkant, zodat de boer niet 
meer om die stenen heen hoefde te ploe
gen. In 1997 troffen enkele VandenBosch 
nakomelingen de laatste overgebleven 
originele steen in de sloot aan. Het was 

die van Grietje Koenes Bont, vrouw van Tamme VandenBosch. De gemeente van Zeeland 
(Michigan) wilde van dit stuk land een sportveld maken voor de Zeeland Public Schools. 

VANDEN BOSCH 
fATliER 

TAMME 
1798 - 1674 

MOTttER 
GRIETJE 

1799 - 1865 

Gedenksteen 1997 in Zeeland (Michigan, USA) 

VIII. De achterblijvers 

Leden van de VandenBosch familie vroegen 
de school hun doden die daar waren begra
ven te (respect)eren. De school gaf daarna 
toestemming voor een gedenkteken op dit 
veld, waarna er een fonds werd opgericht 
waarvoor vele familieleden een bijdrage 
schonken en met behulp van de Zeelandse 
Historische Vereniging werd in september 
1997 een monument opgericht waar ach
ter het restant van de originele steen van 
Grietje Koenes Bont werd geplaatst. Met 
dank aan de familie VandenBosch voor de 
gegevens. 

Henry S. Lucas, 'Dutch Immigrant Memoirs and related writings', pagina 316, en Henry S. 
Lucas 'Netherlanders in America', pagina's 149 en 501, melden: 

'Koene van den Bosch, die in Nederland achterbleef, had sinds zijn twaalfde jaar gewerkt en 
daarmee zijn ouders geholpen om het grote gezin te onderhouden. Op zijn twintigste had hij 
een diepgaande religieuze ervaring waardoor hij het verlangen kreeg om predikant te wor
den. Een vooropleiding hiertoe had hij niet gevolgd noch bezat hij enig vermogen. Hij had 
zich intussen aangesloten bij de Afgescheidenen en was in 1840 getrouwd met Maria Rook. 
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Hij werkte als schaapherder en terwijl hij de schapen hoedde op de heidevelden bij Havelte, 
las hij de bijbel zorgvuldig. Hij studeerde bij predikanten in Ruinerwold, Dwingeloo en Koec
kange. Gedurende zijn studieperiode deed zijn vrouw naaiwerk voor anderen en heeft Koene 
vele paren sokken gebreid om in hun onderhoud te voorzien. 

Hij werd in 1846 benoemd tot predikant in Elburg. Deze gemeente bestond uit een kleine 
groep arme luiden. Ook Koene en zijn gezin leefden in armoede. 

In 1837 werd in Apeldoorn de akte van Afscheiding getekend door 67 personen onder lei
ding van ds. Brummelkamp. Toen ds. Koene van den Bosch in 1848 in Apeldoorn kwam, zal 
deze gemeente niet veel meer leden geteld hebben. Een kerkgebouw werd pas in 1855, dus 
na zijn vertrek naar Noordeloos, gebouwd. Voor die tijd kerkte men in het huis waar vroeger 
wijlen G.T.Beugel had gewoond, één van de eerste Afgescheidenen. 

Koene en zijn gezin wilden graag emigreren indien hij vandaar een beroep zou krijgen, 
maar het ontbrak hen aan geld om de overtocht te betalen. 

Godvrezende landgenoten hadden zich aangesloten bij de kerk van Zeeland in de staat 
Michigan, maar vanwege de afstand en de slechte wegen naar die kerk, had men in 1855 een 
nieuwe gemeente opgericht op enige mijlen afstand van Zeeland (Michigan). Omdat men van 
plan was Ds. Koene van den Bosch uit Noordeloos in Nederland te beroepen, noemde men 
deze plaats alvast 'Noordeloos' en bouwde een logkerk ( een vergrote blokhut). 

In 1855 ging een welgesteld lid van Koene's gemeente naar Amerika. Deze schonk hem 
duizend gulden die hij mocht gebruiken voor de overtocht. Zodoende kon hij het beroep naar 
Noordeloos (Michigan) aanvaarden. In maart 1856 vertrok hij met zijn gezin en negenentwin
tig leden van zijn gemeente en arriveerde op 3 mei 1856 in New York en reisde vandaar naar 
de omgeving van Holland (Michigan). De reis had vierenveertig dagen geduurd. Het zal een 
gelukkig weerzien zijn geweest met zijn ouders en broers en zussen. 

Er is over de 'overkomstgelden' van hem later veel te doen geweest. Zijn nieuwe gemeente 
moest deze natuurlijk terugbetalen, maar het heeft tot 1870 geduurd voordat deze zaak voor 
de laatste maal op de classis Michigan ter sprake is geweest. 

Op de dag dat Koene bevestigd werd door ds. C. van der Meulen, was de logkerk te klein 
om de menigte te bergen en dus werd uitgeweken naar buiten, waar onder de bomen van 
het woud een boerenwagen diende als preekstoel en een boomstronk als stoel. Het was een 
plechtig uur en in de bossen, waarin de stilte vroeger door niets werd afgebroken dan door 
het geluid van de wilde dieren of het woeste geschreeuw van de Indianen, weergalmden nu 
de statige tonen van de Psalmen Davids. Ds. VandenBosch was een ijverig predikant en werkte 
met veel zegen onder het volk. 

De omstandigheden waren de eerste tijd in Michigan wel zo, dat Koene genoodzaakt was op 
de akker en in het bos te werken, om in zijn onderhoud te voorzien. Zijn inkomen was gering, 
pas later kreeg hij driehonderd dollar per jaar traktement, weer iets later, vierhonderd. Wan
neer hij naar Grand Rapids moest, ging de reis per ossenwagen, waarbij hij telkens de spade 
en bijl moest gebruiken om zich een doortocht te banen. 

Ds. Koene Vanden Bosch scheidde zich in 185 7 af van de Dutch Reformed Church en stichtte 
de eerste Christian Reformed Church. Ook was hij een van de grondleggers van Calvin Col
lege, de Theologische Hoge School van de Chr. Reformed Church in Grand Rapids.' 

IX. Dankwoord 
Ik wil graag een woord van dank richten aan Roger en Joyce VandenBosch en Wendy Blanken
spoor, medewerkster van Heritage Hall van Cal vin College in Grand Rapids (Michigan, USA) 
voor op- en aanmerkingen en aanvullende gegevens. 
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Op één van mijn speurdagen in het archief van Dordrecht trof ik mevrouw M.J. Platt-de 
Kiewit te Dordrecht, zij bood aan om gegevens voor mij op te zoeken, zodat ik niet steeds naar 
Dordrecht hoefde te reizen. Alle gegevens over het nageslacht van Adriana van Dijck heeft 
ze me toegezonden. Het heeft me veel tijd bespaard, mijn heel hartelijke dank daarvoor. Van 
Internet gegevens over de familie Van den Bosch gepubliceerd door Yntze van der Honing, 

wonend te Amsterdam, heb ik met toestemming dankbaar gebruik gemaakt. 

Korte stamreeks MollesfVandenBosch 

I Otte Tammes, tr. Langezwaag (Fr.) 1-3-1690 Janke Molles, geb. Langezwaag (Fr.), dr. van 
Molle Beernds. 

Uit dit huwelijk: 

1. Molle Ottes, volgt II. 

II Molle Ottes, ged. Langezwaag (Fr.) 31-12-1693, over 1. na 1749, tr. Antie]ohannes, ged. Lange
zwaag (Fr.) 6-8-1699, dr. van Johannes Harmens en Sjouck Lenses. 
Molle deed in 1726 belijdenis te Kortezwaag. 

Uit dit huwelijk: 

1. JoukMolles, ged. Kortezwaag 21-1-1720. 
2. Otte Mol/es, geb. Langezwaag (Fr.) in het jaar 1721. 
3. Tamme Mol/es, volgtIII. 
4. Johannes Mol/es, geb. Langezwaag (Fr.) in het jaar1726. 
5. Linze Mol/es, geboren in het jaar 1728. 
6. Joukjen Mol/es, geb./ged. Kortezwaag 4/11-11-1730. 
7. Gees Mol/es, geb. in het jaar 1733. 
8. LinzeMolles, geb. in het jaar 1736. 
9. Luds Mol/es, geb. in het jaar 1740. 

10. Hylke Mol/es, geb. in het jaar 1743. 

111 Tamme Mol/es, geb. Kortezwaag (Fr.), ged. ald. 24-3-1726, tr. Kortezwaag (Fr.) 23-1-1757 
Lutske]acobs, ged. Langezwaag (Fr.) 2-4-1730, dr. van Jacob Girbes en Lipkjen Fokes. 

In mei 1762 deden zij belijdenis te Kortezwaag. 

Uit dit huwelijk: 

1. Sjouk Tammes, geb. Langezwaag (Fr.) in het jaar 1758. 
2. Molle Tamme VandenBosch, volgt IV. 
3. Linze Tammes, ged. Langezwaag (Fr.) 16-1-1766. 
4. Girbe Tammes, geb . Langezwaag (Fr.) in het jaar 1768. 

IV Molle Tamme VandenBosch, geb. Langezwaag (Fr.), ged. ald. 18-5-1760, over 1. Blesdijke (Fr.) 
19-4-1818, tr. Langezwaag (Fr.) 21-6-1789 Grietje Hanses, wonende te Kortezwaag (1789 ), Bles
dijke (1818) en Onna (1821), overl. na 1821. 

De geboorte of doop van Grietje Hanses was niet te vinden. Zij zou een dochter kunnen zijn van 
Hans Jans, hospes in de Korenbeurs van Gorredijk, en Sjouckje Sijbes, gezien de vernoeming van haar 
kinderen. Zij doet samen met haar man belijdenis te Blesdijke op 25 april 1802. Op het moment dat haar 
man Molle Tammes vandenBosch overlijdt in april 1818, woont Grietjé in Blesdijke in huis no.12. Bij het 
huwelijk van haar zoon Tamme in maart 1821 woont ze in Onna, bij Steenwijk. Op 19 april 1821 gaat ze 
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met attestatie van Blesdijke naar Steenwijk, daar is ze niet ingeschreven en niet overleden (Haar doch
ter Antje woonde in Steenwijk). Er overlijdt een Grietje Hanses te Kortezwaag (gemeente Opsterland) 
op 24 november 1827, 64 jaar oud, vrouw van Jan Lenting en dochter van Hans. 

Aangevers van het overlijden van deze Grietje Hanses waren op 26 november 1827: Popke Meindert 
Meinsma, 48 jaar, arbeider te Gorredijk enJ acob Sijbes Glas tra, oud 40 jaar, verwer te Beetsterzwaag. De 
mogelijkheid bestaat dat zij hertrouwd is met Jan Lenting, maar hun huwelijk heb ik niet kunnen vin
den. Gezien de leeftijd en de plaats van overlijden zal het vermoedelijk Grietje zijn. Op 4 juli 1829 over
leed een Jan Jelles Linting, 72 jaar oud, wieldraaier, wonende te Kortezwaag, weduwnaar van Trijntje 
Hanzes, zoon van Jelle Jans en Jitske Hendriks, beiden overleden. Aangevers zijn Sietse Alles Rinsma, 
oud 65 jaar, schoenmaker, en Hendrik van Brink, oud 77 jaar, visser. De niet verwante aangevers kun
nen de naam Grietje en Trijntje hebben verwisseld. Bovengenoemde Jan Linting was eerder gehuwd 
geweest. 

Uit dit huwelijk: 

1. Sjoukje Molles (VandenBosch), geb./ged. Kortezwaag (Fr.) 2-4/2-5-1790, tr. Langezwaag (Fr.) 
6-10-1814 Roelof Peters Oost. 

2. Antje Molles (VandenBosch), geb./ged. Kortezwaag (Fr.) 27-7/25-8-1793, over 1. Steenwijk 8-3-

1867, tr. Kortezwaag(Fr.) 27-4-1813Jan]ochems Middelwijk. 
3. Tamme Molles VandenBosch, volgt V. 

4. Hans Molles (VandenBosch), geb. Kortezwaag (Fr.) 11-1-1801, tr. Kortezwaag 3-5-1820 Rinske 
Ysebrandt Kuperus. 

5. Jacob Molles (VandenBosch), geb. Blesdijke (Fr.) 8-3-1804, over 1. voor 1807. 

6. Jacob Molles (VandenBosch), geb. Blesdijke (Fr.) 8-6-1807. 

V Tamme Molles VandenBosch, geb. Knijpe (gem. Schoterland) 20-3-1798, overl. Zeeland (MI, 

USA) 18-12-1874, tr. (1) Wolvega (gem. Weststellingwerf) 7-3-1821 Grietje Koenen Bont, geb. 
Wapserveen (gem. Havelte) circa 1799, overl. Zeeland (MI, USA) 24-9-1865, dr. van Koene Pie
ters Bont en Annechien Koenderts (Houwer); tr. (2) Zeeland (MI, USA) 24-5-1867 Dieuwerke 
Spandauw, overl. Zeeland (MI, USA) 15-2-1869; tr. (3) Zeeland (MI, USA) 3-8-1869 Grietje de 
Vreese (Vriese), geb. circa 1811. 

Uit het eerste huwelijk: 

1 Koene VandenBosch, geb. Wolvega 19-2-1818, wonende te Havelte (1840) en Noordeloos (MI, 
USA) (1856), over 1. Grand Haven (MI, USA) 12-11-1897, tr. Ruinerwold 23-12-1840 Marrigjen 
Rook ook genaamd Marie, geb. Vollenhove 23-5-1817, wonende te Ruinerwold (1840), 

overl. Grand Haven (MI, USA) circa 1887, dr. van Hendrik Alberts Rook en Geesje Harms 
Timmerman. 
In de huwelijksakte zijn de familienamen fout geschreven. Die van Koene werd ingeschreven als Van 
den Broek en die van Marrigjenals Roon. In 1856 vertrokken zij naar Noordeloos (Michigan, USA). 

2. Malle VandenBosch, geb. Wolvega (gem. Weststellingwerf) 21-8-1819, tr. Assen 5-11-1845 

Trijnije Westerbeek. 
3. Peter VandenBosch, geb. Nijensleek (gem. Vledder) 15-3-1822. 

4. Jacob VandenBosch, geb. 1822. 

5. Jacob VandenBosch, geb. Nijensleek (gem. Vledder) 5-11-1824. 

6. Anne VandenBosch, geb. 1830. 

7. Annechina VandenBosch, geb. 1833. 

8. Tollechina VandenBosch, geb. 1836. 

9 . Grietje VandenBosch, geb. Havelte 28-8-1838. 

10. Johannes VandenBosch, geb. Havelte 22-7-1841. 
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Stamreeks Van Dijck/Van den Broeck 

I Jacobus Willemsen van Dijck, geb. rond 1640, overl. Dordrecht 22-5-1701, begr. Dordrecht 
{Grote Kerk) 24-5-1701, zn. van Willem van Dijck, tr. (1) Dordrecht 1-5-1667 Mari(j)a van Die
penhorst, overl. 7-12-1678; otr. (2) Dordrecht 23-6-1680 Aeltije Pieters Bonten, geb. Dordrecht, 
wonende te Dordrecht, buiten de Friese Poort, begr. Dordrecht {Grote Kerk) 4-10-1699, dr. van 
Pieter Jacobs. 
Bij zijn tweede huwelijk woonde Jacobus buiten de Friesepoort te Dordrecht. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Willem van Dijck, volgt II. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. MarijckevanDijck, ged. Dordrecht 28-2-1683, overl. ald. voor 1700. 
3. MarrijtjevanDijck, ged. Dordrecht 12-6-1684, over!. ald. voor 1700. 
4. Mari(j)a vanDijck, geb./ged. Dordrecht 24/24-2-1686. 
5. Johanna vanDijck, geb. Dordrecht 26-8-1690, over 1. ald. voor 1700. 
6. Jan vanDijck, geb./ged. Dordrecht 24-2/2-3-1692. 

II Willem van Dijck, geb. Dordrecht 24-3-1676 (gereformeerd), overl. ald. 11-12-1746, begr. 
Dordrecht {Grote Kerk) 16-12-1746, otr./ tr. Dordrecht/Gouda 20-11/6-12-1701 Helena van Ra
vensbergh, geb. Gouda ( op de Gouwe) 6-1-1680, ged. Gouda (St. J anskerk) 7-1-1680, overl./begr. 
Dordrecht(Grote Kerk) 29-3/2-4-1744, dr. van Jan van Ravensbergh en Ariaentie de Boot. 
In het Dordtse begraafregister• is vermeld: "2-4-1744 Juffr. Helena van Ravensberg, huysvrou van hr. 
Wilm van Dijk, aan de Gevangepoort, laat kinderen na, met een koets boven 't ordinaire getal". Voor 
haar en later ook zijn begrafenis wordt zes gulden betaald. '° Hieruit blijkt een behoorlijke welstand. Bij 
de begrafenis van Willem wordt een koets boven 't ordinaire getal gebruikt." 

Uit dit huwelijk: 

1. Doodgeboren zoon, geb. Dordrecht 26-8-1702, overl. ald. 26-8-1702. 
2. Jacobus van Dijck, geb./ged. Dordrecht 12/15-7-1703, over 1. ald.12-11-1709. 
3. Jan van Dijck, geb./ged. Dordrecht 29-3/1-4-1705, otr./ tr. Rotterdam 6/25-12-1739 Sara van 

Bee(c)ker, geb. Rotterdam, ged. ald. 6-9-1709 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Gel
derse Kaay), dr. van Vincent van Beeker en Magdalena Mostertdijck. 
Jan heeft zijn belijdenis geleerd bij Mr. Simon van den Egen en is aangenomen bij ds. de la Coste 2 
januari 1727, oud 21 jaar. 

4. Adrijana van Dijck, volgt III. 
5. Bastiaan van Dijck, geb./ged. Dordrecht 12/16-1-1709, over 1. ald. 27-1-1709. 
6. JacobusvanDijck, geb./ged. Dordrecht 11/15-1-1710, overl. ald. 23-5-1710. 
7. Marija vanDijck, geb./ged. Dordrecht 22/25-7-1711, over 1. ald. 29-7-1711. 
8. Marija vanDijck, geb./ged. Dordrecht 29/31-12-1712, over 1. ald. 14-3-17 19. 

9. Jacoba van Dijck, geb./ged. Dordrecht 25/25-5-1715, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 11-9-1769. 
In het begraafboek staat dat zij ongehuwd is en woonde buiten de Vuylpoort. Er werd 
voor de begrafenis één extra koets besteld. Er moest 's morgens een half uur en 'smid
dags 3/4 uur geluid worden. 

10. N.N., geb. Dordrecht circa 1717, over!. ald. circa 1717. 
Willem van Dijck heeft vergeten dit kind in de bijbel in te schrijven, vermoedelijk is het bij de ge
boorte overleden. 

11. Jacobus van Dijck, geb./ged. Dordrecht 6/8-11-1718 (gereformeerd), overl./begr. Gouda (St. 
Janskerk) 11/15-3-1791, otr./tr. Rotterdam 5/26-1-1744 Hendriena van Bee(c)ker, geb./ged. 
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Rotterdam (Pauwesteegh) 6/7-10-1712 (gereformeerd), overl./begr. Gouda (St. Janskerk) 

28/30-1-1771, dr. van Vincent van Beeker en Magdalena Mostertdijck. 

12. Willem vanDijck, geb./ged. Dordrecht 19/21-6-1721, overl. ald. 27-6-1721. 

13. Doodgeboren dochter, geb. Dordrecht 20-9-1723, overl. ald. 20-9-1723. 

111 Adri.Jana van Dijck, geb./ged. Dordrecht 4 / 4-5-1707, overl./begr. ald. 15/19-11-1791, tr. Dor

drecht 13-1-1729 Seger Ulckes van den Broek ook genaamd Zikke Ulkes, Zegen Ulkes Broek en 

Sixtus van den Broek, ged. Dordrecht 20-12-1691, wonende te Dordrecht (bij het Groothoofd), 

over 1. Dordrecht, begr. ald. 3-11-1762, zn. van Ulcke Sickes en Grietje Lolles. 
Adrijna heeft belijdenis gedaan 25 juni 1725 bij ds. De la Coste, oud 18 jaar. Bij haar overlijden is zij ver
meld als juffrouw Adriana van Deijk, zijnde de weduwe van Sixtus van den Broek in de Prinsenstraat, 
laat kindskinderen na, met een koets extra en 3/4 uur klokken luiden. In het gaardersregister van Dor
drecht wordt bij haar begraven 30 guldens genoteerd. Voorwaar een groot bedrag, maar zij had dan ook 
kort daarvoor 15.000 gulden van haar broer Jacob van Dijk geërfd. 

Zijn ouders laten op 20 december 1691 in Dordrecht een kind dopen met de naam Sickes. Dit kan de 
doopdatum zijn van Seger(Sicke), maar het is ook mogelijk dat dit kind overleed en datSeger(Sicke) later 
geboren werd, bijvoorbeeld op 2 november 1698 wanneer het gedoopte kind wordt aangegeven als Sijke. 
Sicke werd bij zijn huwelijk Seger genoemd. Zijn vader wordt bij de doop in 1691 Elke! Sickes genoemd. 
Al spoedig nemen zij de naam van den Broek aan. In de klapper begraafboek Grote kerk van Dordrecht 
is hij vermeld als sinjeur Sictus van den Broek, in de Prinsenstraat, laat kinderen na en een koets extra. 
Het Gaardersregister (klapper 39.3) geeft aan dat zes gulden voor zijn begrafenis is betaald. Seger(soms 
wordt hij Sicke genoemd)woont bij zijn huwelijk bij hetGroothoofd teDordrechten wordt geassisteerd 
door zijn moeder Grietje Oelkes. Zij heet eigenlijk Grietje of Margrietje Lolles, maar wordt hier waar
schijnlijk bij de naam van haar man (Ulcke)of Oelkes genoemd. Seger's vader is niet aanwezig, maar 
geeft toestemming bij schriftelijk consent. Zijn vader was schipper hetgeen zijn afwezigheid verklaart. 
Adriana woonde bij de Vuylpoort in Dordrecht, zij wordt geassisteerd door haar vader Willem van Dijk. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Willem Ulkes, ged. 6-10-1730, overl. Dordrecht 28-5-1731. 

2. Willem van den Broek, ged. 26-3-1732, begr. Dordrecht 13-5-1732. 
In het begraafboek staat "het kind van van den Broek", maar het lijkt aannemelijk dat dit Willem 
is, omdat er later nog tweemaal een broertje Willem wordt geboren. 

3. Griet.Je van den Broek, ged. 7-6-1733, begr. Dordrecht 22-6-1733. 
Zij wordt in het begraafboek ingeschreven als Margrietje. 

4. Uwlke van den Broek ook genaamd Ulike, volgt IV. 

5. Margrita van den Broek, ged. 19-4-1737, begr. Dordrecht 17-7-1737. 
Zij wordt in het begraafboek ingeschreven als Margrietje. 

6. Willem van den Broek, ged. 5-3-1740, begr. Dordrecht 1-5-1741. 
In het begraafboek wordt vermeld "een kind van van den Broek", vermoedelijk is dit Willem, om
dat er later nog een Willem wordt geboren. 

7. Willem van den Broek, ged. 19-10-1742, begr. Dordrecht 8-12-1742. 
Op deze dag wordt een kind van Van den Broek begraven, dit zou Willem kunnen zijn. 

S. Si"kkevan den Broek, ged. :z.6-12-17477 overl. Dordrecht 26-12-1747. 

Begraafbroek Grote Kerk Dordrecht 26-12-1747: 'het kind van Sikke van den Broek in de Prinsen
straat doot ter wereld gekomen, met volck begr., ouders leve' . 

IV Uwlke van den Broek ook genaamd Ulike, ged. te Dordrecht 23-7-1734, overl./begr. ald. 

13/17-4-1777, otr. Dordrecht 20-1-1759 Geertrui Maria van Pelt. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Adriana van den Broek, ged. 21-10-1759. 
2. Johannes van den Broek, ged. 10-10-1761. 
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3. Susanna van den Broek, ged. 17-12-1763. 

4 . Jacoba van den Broek, ged. 31-8-1765. 

5. Zusanna van den Broek, ged. 1-12-1767. 

6. Cornelis van den Broek, ged. 7-11-1769. 

7. Willem van den Broek, ged. 20-10-1771. 

8. Christiaan van den Broek, ged. 16-11-1773. 

Noten 
1. Daarover is in de New York Herald Tribune van 26 september 1948 geschreven: 

"North Tarrytown, New York, September 25, een expositie van historische objecten, waaronder 
de vanDijck-vandenBosch bijbel, gehouden ter eere van de Nederlandse Koningin Juliana, in 
Phillipse Castle in Hollow region. T. Corneil VandenBosch is eigenaar van deze bijbel, welke oor
spronkelijk toebehoorde aan de zuster van Sir Anthony vanDijck, de beroemde Hollandse schilder. 
Het bevat, geschreven in houdbare inkt, de familiegegevens van de vanDijck familie van 1666 tot 
ongeveer 1750, waarna het in handen kwam van de VandenBosch familie. De bijbel verkeert in 
bijna perfecte conditie, het heeft koperen ornamenten op de met leer beklede houten kaft. Wijlen 
Dr. Koene VandenBosch, grootvader van de eigenaar, gebruikte deze bijbel toen hij predikant was 
voor koning Willem II en koning Willem III en woonde in het historische kasteel 'Het Loo', thans 
het geliefde huis van koningin Wilhelmina." 

2. Stadsarchief Dordrecht 16-174, deel 1, folio 9. 
3. Archief Gouda, Successierechten 3867-242. 
4. Archief Gouda, requestboek van Gouda 215, folio 169v, d.d.14 juli 1777. 
5. Archief Gouda, Successierechten 3873-095. 
6. Stadsarchief Dordrecht, Notarieel archief 20, no. 956, akte 4, folio 11, 18-1-1732. 
7. Stadsarchief Dordrecht, Notarieel archief 20, no.1274, akte 64, folio 483, d.d. 5-8-1791; idem, akte 

68, folio 493, d.d. 24-8-1791 en idem, akte 69, folio 495, d.d. 24-8-1791. 
8. Christopher Brown en Hans Vlieghe, VanDyck1599-1641 , Gent (B) 1999. 
9. Stadsarchief Dordrecht, begraafregister Grote kerk Dordrecht 11.51 over 1731-1750. 

10. Stadsarchief Dordrecht, gaardersregister 39.4(Helena) en 39.3 (Willem). 
11. Met dank aan mevrouw Platt-de Kiewit te Dordrecht voor de gegevens in deze alinea. 
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verenigingscentrum 

BIii TOO • ... ZIEL 
1'A1' ZALIGER 

1 A. N J A C O B Z D U Y N, 
Ornleden te Cromme11ie, den :i3a&d- Oc;lober 18:16 , in ~ 

do 0,aderdo,a TaD 76 Jaren ea 6 Muadm, 
.., Begnveu deu •6- dito. --~·,_____. 

.,,. ,..; pol~-... , •• ~_,,.,, ... 
.,,. ,, &lift ,af nid andn• .. ., au lut var. 

hl>XVlI"',. 

Bidprentje van Jan Jacobz Duyn (1750-1826) 
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interviews 
Interview met Jantje Steenhuis, directeur van het 

Gemeentearchief Rotterdam 
DOOR TON HOKKEN 

De historicaJamje Steenhuis werkte onder meer bij het Nationaal Archief en als concernarchi
varis bij de Nederlandse Spoorwegen, voordat zij in 1998 bij het Gemeentearchief Rotterdam 
kwam werken als adjunct-directeur. Maart 2006 volgde zij Els van den Bent op als directeur 
van datzelfde archief. 

Veel lezers van dit blad maken gebruik van internetsites van archieven om gegevens te vinden 
en binnen te halen - maar wat gebeurt daar achter de schermen? Wat voor gevolgen heeft de 
digitaliseringsgolf voor archieven? 

Wanneer zal hier de laatste bezoeker de deur achter zich dicht trekken? 
Nooit. Er zullen altijd bezoekers blijven komen. Het zal onmogelijk zijn om 17 kilometer 
archieven, anderhalf miljoen plaatjes en 200.000 boeken, tijdschriften en kranten allemaal te 
digitaliseren en via internet ter beschikking te stellen. Dat zal ik in ieder geval niet meer mee 
maken. 

Ik denk ook niet dat het zinnig is, omdat niet al het materiaal dusdanig vaak geraadpleegd 
wordt, dat het zo'n investering rechtvaardigt. Althans bij het huidige kostennivo. De syste
matiek kan natuurlijk over 10 of 20 jaar zo zijn dat je het materiaal snel kunt digitaliseren 

Jantje Steenhuis, directeur van het Gemeentearchief Rotterdam (foto auteur 2006) 
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- zonder het te beschadigen - en goedkoop kunt opslaan. Dat laatste is nu ook nog duur. Ver
der moet je bedenken dat het digitaliseringsproces ook nog andere kostbare aspecten heeft, 
zoals controle - is het wel goed gdigitaliseerd- en het beantwoorden van vragen als: hoe ga je 
het opslaan, wat voor software heb je daarvoor nodig, hoe ga je het de mensen aanbieden. En 
zo lang de digitale duurzaamheid niet is geregeld, zit je ook nog met dat probleem. 

Maar de ontwikkelingen gaan snel. En op termijn zullen natuurlijk nog geheel nieuwe 
mogelijkheden ontstaan. Zo participeren wij in het Catch programma van NWO' met een on
derzoek naar spraakherkenning, denk aan al het audiomateriaal dat wij in huis hebben. Dat 
programma heeft ook een onderdeel dat zich met handschriftherkenning bezighoudt. 

Terugkijkend kun je niet meer voorstellen dat wij, de eerste jaren dat ik hier werkte, nog 
geen email hadden. En op de Digitale Stamboom• stonden in 2001 de eerste resultaten, via een 
banenregeling van de gemeente konden wij extra mensen krijgen voor de invoer van gege
vens. Dat alles is pas vijf jaar geleden! 

Wat is het doel van al dat digitaal beschikbaar stellen van gegevens? 
In de eerste plaats het vergroten van ons publieksbereik. In 2005 brachten 4800 bezoekers 
13.000 bezoeken aan het archief (exclusief rondleidingen). Het aantal internetbezoeken ligt 
uiteraard veel hoger (in 2005 circa 800.000 hits), maar is deels onvergelijkbaar. Uit de IP
adressen3 die digitale kontakten achterlaten, kunnen we nagaan dat het aantal verschillende 
bezoekers veel groter is dan wij ooit hadden. Wij willen graag aan mensen de service geven om 
vanuit eigen plaats en op eigen tijd onderzoek te doen, niet gebonden aan fysieke aanwezig
heid in het archief. Daarom zijn we begonnen de meest geraadpleegde documenten, zoals 
toegangen op de doop-, trouw en begraafboeken, digitaal aan te bieden, gevolgd door beeld
materiaal en inmiddels vele andere zaken. We hebben nu ook al onze inventarissen (inhouds
opgaven van archieven) ingevoerd. 

Iedere keer als wij iets nieuws aanbieden, gaat het gebruik direct omhoog, zoals onlangs bij 
Rotterdam 4045. Wij verdiepen ons wat de zoekstrategieën zijn, of zouden kunnen zijn, van 
onze digitale bezoekers. De achtergrond van dit alles is dat de bestanden publiek bezit zijn, 
daar moet gebruik van worden gemaakt. 

En nevendoelen? 
Van onze bezoekers zijn 60 procent genealogen. We hopen dat als mensen, met behulp van de 
Digitale Stamboom de ruggengraat van hun familiegeschiedenis hebben gevonden, zij verder 
gaan zoeken in ruimte en tijd naar andere bronnen. Het project 'persoon index gegevens' 
(PIG) sluit daarop aan. Per persoon komt daarin informatie te staan uit andere bronnen, zoals 
adreslijsten, weeshuizen, het gevangeniswezen, leerlingenlijsten, het vreemdelingenregis
ter, affiches en kranten. 

Ten tweede willen wij door het ontsluiten van de notariële archieven historisch onderzoek 
bevorderen, bijvoorbeeld de economisch-historische geschiedenis van Rotterdam. Dat vinden 
wij van groot b elang. d a t r esulta t e n d aarva n b esd,ikbaar kome n . 

Een hoger nivo van ontsluiting leidt tot meer verdieping, zou je in het algemeen kunnen zeg
gen. 

Ten derde maak je het historici mogelijk om veel sneller onderzoek te doen, met behulp van 
een uitgebreid digitaal aanbod. Daarmee wordt het goedkoper en kunnen bedrijven en instel
lingen ook eerder opdrachten geven om historisch onderzoek te doen. 
Het bevorderen van historisch onderzoek vinden wij een belangrijk doel. 
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Welke doelgroepen willen jullie nog meer bedienen? 
1. De mensen die bouwtekeningen aanvragen vormen een heel andere categorie. Onlangs is 
hiervoor een systeem ontwikkeld, waardoor we op den duur de hele afhandeling via internet 
kunnen laten plaatsvinden. We denken nog na over de wijze waarop. 
2. Voor journalisten zouden wij, evenals ook voor andere groeperingen in Nederland, de 
resultaten van historisch onderzoek op een eenvoudiger manier toegankelijk krijgen. Nu is 
deze informatie beschikbaar in boeken. En als je op internet zoekt op de geschiedenis van 
Rotterdam, dan krijg je de site van Engelfriet4 en niet de site van het GEMEENTEARCHIEF 
ROTTERDAM. En als je bij ons op de site zoekt, wordt je geacht te denken in de structuur van 
onze collecties. 

Maar vragen als: hoe komt de Agnes Cantastraat aan die naam, wanneer overleed Erasmus, 
wanneer werd de Erasmus brug geopend zouden op een eenvoudige manier gesteld en beant
woord moeten kunnen worden. Voor een antwoord op de vraag naar Agnes Canta moet het 
straatnamen boek op internet staan, een foto van haar, vermeld worden of we een boek van 
haar hebben - zodat je uiteindelijk bij de bron komt, in plaats van daar te moeten beginnen. 
3. Een andere belangrijke doelgroep is het onderwijs. Via onze website zijn lespakketten op 
te halen voor diverse vormen van onderwijs. Wij vinden het van groot belang dat kinderen al 
jong een historisch besef ontwikkelen. 

Hebben jullie plannen je website doorzoekbaar te maken door externe zoekmachines? 
Zeker, vandaar we nu onze metadata omzetten in een XML structuur.5 Dat ontwikkelen we 
nu via het project E-depot, een digitale voorziening om er voor te zorgen dat documenten en 
bestanden binnengehaald kunnen worden, op virussen worden gecontroleerd en in de tijd 
duurzaam bewaard kunnen blijven, de zogenaamde preservering. Daartoe moeten de digitale 
documenten in een bepaald bestandsformaat staan - maar ze moeten ook bereikbaar zijn en 
geraadpleegd kunnen worden. Bij bereikbaarheid door externe zoekmachines krijg je het 
probleem hoe je het aantal hits beperkt. De vraag moet kunnen worden toegespitst, nader ge
specificeerd. Dit geldt ook in de huidige situatie. Op een eenvoudige zoekvraag als Coolsingel 
krijg je in de Beeld bank Atlantis meer dan 500 hits. 

De gebruiker leert inmiddels ook. 
Ja, dat is waar. En wij kunnen niet alles van tevoren overzien wat er gebeurt. En wij willen wel 
nieuwe technieken toepassen om zoek- en vindmogelijkheden te vergroten. 

Zijn jullie ook betrokken bij het project van de Koninklijke Bibliotheek met betrekking tot een onderzoek 
naar de mogelijkheden van archivering van websites? 6 

Dat doen wij al, wij hebben een proefproject lopen. Vorig jaar hebben wij rond de verkiezin
gen ons eerste experiment gedaan, waarbij wij de websites van de politieke partijen voor en na 
de verkiezingen hebben gedownload. We hebben de software nu verder ontwikkeld en gaan 
nu d e volgende proe f d oen door 1.00 Rotterda mse websites binnen te halen.7 

Zijn andere archieven al zo ver? 
Op het gebied van E-depot zijn we voor wat betreft de archieven koploper in Nederland, 
Wij hebben de interesse en de schaalgrootte om dit soort dingen te onderzoeken en willen 
de resultaten daarvan ook aan andere archieven ter beschikking stellen. Een verhaal apart 
is, hoe we een selectie moeten maken uit de websites die betrekking hebben op Rotterdam. 
Uiteraard de gemeentelijke websites en verder een representatieve afspiegeling van allerlei 
sectoren: sociaal, cultureel, economisch, etc. Maar wat precies wel en wat niet, en hoe vaak? En 
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hoe maak je die toegankelijk, hoe inventariseer je zo'n archief? 
Ook hier zie je weer hoe snel onze focus met betrekking tot de collectievorming is veran

derd- al vindt die natuurlijk ook nog in papieren vorm plaats. 

Hadden jullie voorzien dat de bezoekersaantallen terug zouden lopen? 
Ja. En dat zal nog verder gaan. Dat is niet erg, toch? Wat nu in de 'zelfbediening' te vinden is, 
zal op den duur op internet komen te staan en dan zullen we een studiezaal minder nodig 
hebben. Dat is toch veel publieksvriendelijker? Het is nog een kwestie van tijd voordat je de 
basis van je genealogie via internet kunt uitzoeken. Zoekend naar de familie van mijn man in 
Limburg kwam ik veel verder dan ik had verwacht. De kunst wordt om mensen te verleiden 
daarna verder te gaan zoeken. Hoe leefden ze, wat deden ze om aan de kost te komen? Het 
ontsluiten van kranten zal straks ook nog heel veel materiaal over personen en gebeurtenis
sen gaan opleveren. 

Je doelt op het project van de Koninklijke Bibliotheek om een groot aantal vroege kranten te digitaliseren?• 
Die doen niet alles, binnenkort is er een bijeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek en en
kele archieven en musea om te kijken hoe we de taken op elkaar afkunnen stemmen: wie doet 
wat, hoe regel je de ontsluiting, wie doet de landelijke kranten, de lokale kranten, hoe maak 
je dat doorzoekbaar. 

De huidige kranten worden digitaal opgemaakt, ook de archivering daarvan moet op elkaar 
aansluiten. Het is belangrijk dat de Koninklijke Bibliotheek deze zaken gezamenlijk met het 
veld doet. Ja, interessant om te bedenken dat al deze vormen van samenwerking een gevolg 
zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie. 

Hoe is het overleg met de gebruikers geregeld? 
Dat soort overleg moet nog ontstaan. De NGV is wel vertegenwoordigd in de Sectie Kwaliteit 
van DIV A9 en is op die manier nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze servicenormen. 
Verder vindt er elk jaar, ook onder auspiciën van DIVA, een uitgebreid klantenonderzoek 
plaats. Bij de forumdiscussie over internetgenealogie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van Ons Voorgeslacht (op 14 oktober 2006) heb ik interessante dingen gehoord. Onder meer 
hoe groot het belang is dat archieven tot een onderlinge standaard komen met betrekking tot 
het digitale aanbod en bijpassende zoekmethodiek. Voor de verdere ontwikkeling is kontact 
met gebruikers - ook met historici - onontbeerlijk. Daarbij is de basis, dat het een primair 
doel van ons is om historisch onderzoek te bevorderen. Te bevorderen dat mensen zich be
wust zijn van hun geschiedenis. De potentiële belangstelling voor geschiedenis is groter dan 
ooit. 

Een digitale klapper op getranscribeerde bronnen en de doorzoekbaarheid van het opmerkingenveld van 
de Digitale Stamboom zouden praktische hulpmiddelen zijn, een overzicht van historische onderzoek - in 
brede zin - m et betrekking tot Rotterdam en omstreken een wat grotere wens. 

Aangetekend! 

Krijgt het jubileum volgend jaar- 150 jaar gemeentearchief Rotterdam - nog een digitale component? 
Wij hebben een ruim scala aan activiteiten gepland, een tentoonstelling, een historische ro
man voor kinderen en een quiz. De activiteiten richten zich op Rotterdammers die ons nog 
niet kennen - de digitale vorm is nog een verrassing! 
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En een nieuwe naam? 
Nee, dat gaan we niet doen. Die vraag hebben wij wel gekregen, maar wij willen niet- bijvoor
beeld - het archief zijn van Ridderkerk in Rotterdam. Wij bewaren de archivalia, het materi
aal is hier raadpleegbaar. Maar het draagvlak moet in de gemeente zelfliggen, de historische 
infrastructuur in de de eigen gemeente met een eigen historische vereniging is van belang. 
Wij kunnen wel ondersteuning aanbieden bij de digitale informatie die zij willen aanbieden. 
Maar de gemeenten moeten zelf met de vragen komen. 

Ik mis op jullie website een overzicht van publicaties en activiteiten, die plaats hebben kunnen vinden dank 
zij de faciliteiten van het Gemeentearchief 
Daar zijn we inderdaad niet goed in, het is zo vanzelfsprekend. Daar zouden we meer aan 
kunnen doen. In de papieren jaarverslagen vroeger gebeurde dat wel in een simpele vorm. 

Hoe denken jullie over betalen voorwebdiensten?'0 

Voor het raadplegen en verder afhandelen van bouwtekeningen zouden wij een business case 
kunnen maken. Ook makelaars en projectontwikkelaars maken er gebruik van, en het scheelt 
een hoop tijd als je bouwtekeningen vanuit je kantoor kunt inzien en binnenhalen. 
Datzelfde kun je je voorstellen voor - bijvoorbeeld - huwelijksbijlagen. Nu staan die over de 
periode 1811-1852 vrij toegankelijk op internet en zijn gratis binnen te halen op de eigen com
puter- ook voor inwoners van andere landen. Wij kunnen het niet betalen om dat ook voor de 
periode tot 1921 te doen en te blijven doen. Nu bestellen mensen ook afdrukken bij ons, tegen 
betaling. Dat zou straks automatisch afgehandeld kunnen worden. Het is mooi dat Schiedam 
de gehele Burgerlijke Stand gratis kan doen, maar dat gaat over veel kleinere aantallen. 
Vanzelfsprekend blijft het recht op vrije inzage hier ter plaatse van toepassing. 
En uiteindelijk is het een politiek besluit hoe het met die kosten zal komen te liggen. 

Kunnen jullie op een gegeven moment niet met minder personeel toe? 
Voor al de zaken die wij doen, hebben we eerder meer dan minder personeel nodig. Wel treedt 
er een verschuiving op in competenties. Het hele gebeuren waar we het nu over hebben heeft 
natuurlijk enorme consequenties voor de organisatie. We hebben nu de analoge en digitale 
kanalen naast elkaar en lopen tegen onze grenzen aan. Wij zullen, als wij dit verder gaan ont
wikkelen, ook naar aanvullende financiële bronnen moeten zoeken. 

Adverteren op de website? 
Nee, wij behoren tot de overheid en ik denk niet dat de overheid advertenties moet gaan toela
ten van niet-overheidsinstellingen, maar dat zeg ik als burger. Voor een deel is er een analogie 
met de discussie rond de al dan niet gratis toegankelijkheid van musea. Het gemeentebestuur 
zal in ons geval moeten besluiten, hoeveel zij willen bijdragen aan het verdere vergroten van 
ons publieksbereik. Als zij daarvoor de middelen niet hebben, vragen wij hen ons te onder
steunen in het zoeken van andere fondsen. Ja, de vraag naar ons ambitienivo wordt door de 
gemeente steeds gesteld. En die uitdaging gaan wij graag aan, maar voorop staat de uitvoe
ring van onze wettelijke taken. Restauratie van bedreigde archiefstukken is een kostbare 
noodzaak. 

Stukken verkopen, zoals de musea doen? Als ze toch gedigitaliseerd zi:fn. 
Dat is wat mij betreft geen optie. Deze stukken, de originelen, bevinden zich in het publieke 
domein en moeten daar blijven. Archivarissen hebben een beroepscode. Daarin is onder an
dere vermeld dat archivarissen niet handelen in archiefstukken. Als je archiefstukken tot 
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handelswaar maakt, verhoog je het risico op diefstal en verminder je de aantrekkelijkheid van 
schenking. Bovendien heb je een naam op te houden als betrouwbare instelling. Het gaat niet 
aan om stukken te verkopen die je eerder geschonken hebt gekregen vanuit de verwachting 
van de schenker dat zijn of haar materiaal veilig bewaard zal worden in het publieke domein. 

Tot slot. 
De laagdrempelige digitale toegang tot archieven kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
het democratisch recht van de burger om de overheid te controleren en tot kennisname van 
geschiedenis in brede zin. Ik geloof in geschiedenis als beschavingselement, als element om 
besef van eigen verantwoordelijkheid te creëren. Wij vormen met elkaar een samenleving die 
voortbouwt op die van vroeger. Wij moeten daarmee ook verder en elkaar niet het samenleven 
onmogelijk maken. Ongelooflijk dat Erasmus dat al in de 15< eeuw heeft bedacht. 

Noten 
1. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, zie voor het genoemde onderzoeks

programma: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP _5XSKYG 
2. http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/ 
3. Het unieke nummer van een computer aangesloten op internet, zie bijvoorbeeld: http:// 

nl. wiki pedia.org/wiki/IP-adres 
4. http://www.engelfriet.net/ 
5. XML, een computertaal om informatie te beschrijven. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/XML 
6. Zie: http://www.kb.nl/dnp/e-depot/e-depot.html. Voor een kort overzicht: T. Hokken, 'Over in

ternetarchivering en digitaal erfgoed', in: Computergeneaal 4 (2006), pag. 168-170. 
Op de website http://www.archipol.nl/ is uitgebreide informatie te vinden over dit onderwerp, 

zie ook de links. 
7. Op de website van het GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM wordt onder 'Vakgenoten' verslag 

gedaan van dit ontwikkelingsproces. 
8. Zie nu al historische kranten in beeld: http:/ /kranten.kb.nl/index.html 
9. Vereniging voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen. 

10. Raad voor Cultuur http://www.cultuur.nl/cultuurnota.html?cult_content3.php?id=89&deel=3 

rubrret hantwijzer (18) 
DeConinck
Verstappen 

Amsterdam, ondertrouw 24 februari 1601 (DTB 409, f. 339); Claes de Koningh [tekende: Nico
laes de Koninck] van Antwerpen, leertouwer, oudtxxxiij [= 33]jaren, 12 ans. [= annos = jaren] 
woonende in de Pijlsteech, geasst. met Lysbeth Verstappen syne moeder, en Anneken Rid
ders van Bruessele, weduwe van Servaes van Beem, verclarende zeven jaren weduwe geweest 
te hebben, 11 ans. wonen. buyten de gasthuyspoort in de nieustadt. 

Antwerpen, otr./tr. Walburgiskerk (PR 231, f. 209verso) 27-9/9-10-1568: Jan de Coninck? Ely
zabeth Verstappen, 'nostri' [= beiden behorend tot onze parochie]. Getuigen: Henrick van 
N oulant en Pee ter Vervloet 

[M.V-K] 
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rubriek wegwijs 
De fabel van de tien procent - Reactie 

DOOR C. R EVET 

In Gens Nostra van september 2006 gaat B. van Dooren in op de stelling, dat in tien procent 
van alle gevallen de vermeende vader niet de werkelijke vader van een kind zou zijn. Hij 
concludeert dat deze stelling een fabel is. Als ik de auteur goed heb begrepen, baseert hij zich 
vooral op het ontbreken van bronnen die deze tien procent zouden staven. 

Ik denk dat de conclusie ('een fabel') te snel is getrokken. Ik heb ook proberen te achterhalen 
waar die tien procent-stelling vandaan komt. Anders dan B. van Dooren heb ik echter diverse 
bronnen gevonden die de tien procent onderschrijven. Leest u met me mee? 

Over de vraag, wie de biologische moeder van een kind is, bestaat in de regel weinig twijfel. 
Dat de echtgenoot van de moeder ook de vader (verwekker) van haar kinderen is, is echter 
geen vanzelfsprekendheid. In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw deed de 
Engelse gynaecoloog dr. E. E. Philipp met een aantal collega's een bloedtest bij ruim tweehon
derd echtparen en hun kinderen. De bedoeling van het onderzoek was om de relaties tussen 
de verschillende bloedgroepen van ouders en kinderen vast te kunnen stellen. De onderzoe
kers kwamen echter tot de ontdekking dat dertig procent van de mannen niet de vader van 
één of meer kinderen uit zijn gezin kon zijn. Dit was aanleiding om het onderzoek onmiddel
lijk te stoppen.' 

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit Engelse onderzoek representatief is en vertaald mag 
worden naar bijvoorbeeld Nederland. Op internet-sites2 wordt melding gedaan van ongeveer 
dertig van dergelijke studies, waarbij bloed van families onderzocht werd voor een ander 
doel en de onderzoekers heimelijk in de gaten hielden welke kinderen niet van de vader wa
ren. Sommige onderzoeken beslaan maar enkele tientallen mensen, het grootste onderzoek 
heeft betrekking op drieduizend families. De resultaten variëren tussen de twee en de dertig 
procent buitenechtelijke kinderen; de meest voorkomende 'scores' liggen tussen de tien en 
twintig procent. Een cijfer dat merkwaardig sterk overeenstemt met wat is waargenomen bij 
zogenaamde 'monogame' vogelsoorten zoals zwaluwen en mezen. De Britse bioloog Robin 
Baker schat het aantal 'onechte' kinderen rond de tien procent.3 Ook onderzoek in Nederland 
heeft geleid tot de conclusie dat bij circa tien procent van alle wettig geboren kinderen de (ju
ridische) vader niet de verwekker is.4 

Noten 
1. G. P. Hoefnagels, (niet) TROUWEN en (niet) SCHEIDEN, Rotterdam 1976, pag. 41 en volgende. 
2. Bijvoorbeeld http://members.lycos.nl/babyinfo/HoeWerktSex.html en http://www.nrc.nl/W2/ 

Lab/Profiel/Trouwen/inhoud.html. 
3. Robin Baker, De sperma-oorlog; Amsterdam 1996. 
4. M.J. C. Koens e.a., Het hedendaags personen-en familierecht, Zwolle1995, pag. 141. 
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Meten is weten 
DOORB. VANDOOREN 

Bel een willekeurig bureau dat DNA-onderzoek doet naar vaderschap eens op en vraag hoe
veel procent van de kinderen uit hun onderzoek een andere vader heeft dan men denkt. Ze 
zullen altijd antwoorden: rond de dertig procent. Is dat even schrikken. Bijna één op de drie 
kinderen is van een andere vader dan men verwacht. Als genealoog kun je nu je kwartierstaat 
wel in de prullenbak gooien. 

Of wordt de soep toch niet zo heet gegeten? Als je doorvraagt, blijkt dat de groep mensen die 
zich voor onderzoek aanmeldt al van tevoren gerede twijfel heeft omtrent vaderschap. Er 
meldt zich dus een beperkte groep die geen getrouwe afspiegeling is van de hele samenleving. 
Die dertig procent mag dus nooit toegepast worden op de hele bevolking. 

Welk percentage is dan wel van toepassing? Tien procent, hoor je overal. Wordt hier de soep 
ook niet te heet gegeten, vroeg ik mij af. Om dat te kunnen beoordelen, dook ik de literatuur 
in om eens te kijken welk onderzoek men had uitgevoerd, hoe men het had uitgevoerd, bij 
welke groepen, en of de resultaten representatief waren voor de hele bevolking. Ik kwam van 
een koude kermis thuis,' zoals ik beschreef in het stukje waarop C. Revet nu een reactie zendt. 
Want er is in de stukken wel sprake van onderzoek, maar nergens wordt vermeld waar die 
onderzoeken zijn gepubliceerd. Er is dus niets te controleren. Revet heeft nog meer bronnen 
gevonden; maar helaas bleken die bij controle hetzelfde beeld te geven: uitspraken zonder 
verwijzing naar het oorspronkelijke onderzoek. 

Voor ik mijn stukje schreef, was ik van plan diepgaander onderzoek te doen om de oor
spronkelijke bronnen te vinden op basis waarvan men een goed oordeel kan vellen. Toen 
bleek uit een stukje in de NRC dat een Amerikaans antropoloog dat al gedaan had, een we
tenschapper die zich met vaderschap bezig hield, en die had géén onderzoek kunnen vinden 
waarop die tien procent was gebaseerd. 

Nu is dit één deskundige tegenover al die andere schrijvers. Ik was daarom blij ook al het ci
taat te hebben van P. de Knijff, hoofd van het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek 
van de Leidse Universiteit. Hij bevestigde mij nog eens per mail dat er maar één betrouwbaar 
onderzoek naar vaderschap gedaan is zoals het hoort, maar dat het onethisch is om dit soort 
onderzoek uit te voeren en dat het daarom verder niet gedaan wordt. Hoe ziet zo'n onderzoek 
er dan uit? Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen die op de gehele Nederlandse be
volking betrekking heeft, moet je op een volstrekt willekeurige manier zonder aanziens des 
persoons overal in Nederland mensen van de straat gaan plukken voor je onderzoek. Bij al die 
mensen ga je kijken of hun vader ook werkelijk hun vader is of (bij mannen) eventueel hun 
kind werkelijk hun kind. Stati:>tici kunnen wel uitrekenen hoe groot de groep moet z ijn om 

tot een resultaat te komen dat representatief is voor de hele bevolking. Er is dus één onder
zoek bekend dat aan deze eisen voldoet: een Zwitsers onderzoek met als resultaat één procent. 
Alleen met deze methode kun je tot definitieve uitspraken komen die niet gebaseerd zijn op 
geloof maar op wetenschap. 

Revet en veel van zijn bronnen verwijzen naar Robin Baker. Nu geeft Baker een interessante 
verklaring voor menselijk sexueel gedrag, maar zijn verhaal is vooral beschrijvend en verkla
rend. Wat hij beschrijft is niet meetbaar zoals bijvoorbeeld met DNA-onderzoek vaderschap 
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wel te bepalen is. Ik citeer Baker even zelf: 'Er zijn mensen, vooraanstaande wetenschappers 
op hun eigen gebied, die dit hele boek als fictie zullen beschouwen, zowel de interpretaties als 
de scenes. Dat moet dan maar. Ik heb gekozen voor het vertellen van een verhaal, een verhaal 
gebaseerd op een zuivere wetenschappelijke interpretatie van recent onderzoek.'3 Met dit 
citaat wordt in een keer duidelijk dat het bij hem een kwestie is van geloven. Ik houd het liever 
bij meten en weten en met het huidige DNA-onderzoek is dat mogelijk. Als heel veel genealo
gisch geïnteresseerden hetzelfde doen als Van Wimersma Greidanus,4 die liet bepalen dat zijn 
neef in de 18< graad in mannelijke lijn verwant aan hem is, kunnen we misschien ooit nog eens 
wat hardere uitspraken over vaderschap doen. 

Met dank aan P. de Knijff te Leiden. 

Noten 
1a. M.J. C. Koens et al, Het hedendaagse personen-en familierecht, Deventer 1998, pag.171, die verwijst naar 

Engels onderzoek bij 200 echtparen en 30% noemt, maar geen bron. 
b. G.P. Hoefnagels, (Niet) Trouwen en (niet)Scheiden. Rotterdam 1976, pag. 41: " ..... onderzoek in Neder

land heeft geleid tot de conclusie dat bij circa 10% van alle binnen huwelijk geboren kinderen de 
(juridische) vader niet de verwekker is". Geen verwijzing naar een publicatie van dit onderzoek. 

2a. www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Trouwen/inhoud.html: "De bioloog Robin Baker schat in zijn recent 
ver-schenen boek De sperma-oorlog dat tien procent van de kinderen uit overspel is voortgekomen". 

b. http://members/lycos.nl/babyinfo/HoeWerktSex.html: "Er zijn ongeveer dertig van dergelijke 
studies. Sommige beslaan maar enkele tientallen mensen, de grootste (een bloedonderzoek in 
Londen) heeft betrekking op drieduizend families. De resultaten variëren tussen 2 en 30 procent. 
Buss: "De schatting is negen procent. Ik sprak laatst iemand die in Michigan een groot onderzoek 
naar het voorkomen van borstkanker in families had gedaan, en ook zij vond tien procent onechte 
kinderen" . Met verwijzing naar Robin Baker, maar zonder verwijzingen naar de publicaties van 
die dertig onderzoeken. En is er misschien 2% gevonden bij 3000 mensen en 30% bij enige tiental
len? Wat is dan de waarde van die getallen? 

c. Robin Baker, De sperma-oorlog, Amsterdam 1996, pag. 76: "Op basis van onderzoek naar bloedgroe
pen is berekend dat ongeveer tien procent van de kinderen over de hele wereld in feite niet verwekt 
is door de man die denkt dat hij de vader is. Dit is ook het cijfer dat in geïndustrialiseerde westerse 
samenlevingen is gevonden". Geen verdere verwijzingen. 

d. id., pag. 155: "De cijfers variëren van één procent voor de mannen met een hoge status in Zwitser
land en de Verenigde Staten, via vier tot zes procent voor mannen met een gemiddelde status in 
Groot-Brittanie en de Verenigde Staten tot 10 tot 30 procent voor mannen met een lage status in 
Groot-Brittannie, Frankrijk en de Verenigde Staten" . Geen verdere verwijzingen. 

3. pag. 13/14; n.b.: hij spreekt niet over zuiver wetenschappelijk onderzoek maar een zuiver weten
schappelijke interpretatie! 

4. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, eerste losbladige 
aanvulling (maart 2002): met behulp van het Forensisch Lab voor DNA-onderzoek te Leiden werd 
bewezen dat een 18-graads neef van de auteur, Roel Alexander Greidanus, in mannelijke lijn ver

want aan de auteur was. 

rub, tcli uit Antwerpse bron 
(123) 

Antwerpen, contraxerunt [= zijn getrouwd] 27-1-1566: Lenaert Adriaen Pauwels, van Ooster
wyck-Tanneken Willems 

[Stadsarchief Antwerpen, Sint Jacob, PR 215, f. 39verso] [M.V-K] 
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Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid: € 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid:€ 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 8,50 per jaar; 
voor de functionele afdelingen Computergenealogie, Heraldiek en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse leden 
€ 45,-. per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machtiging 
tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco aan 
de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB0666363366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN: NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen N G v te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester N G v op IN G bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst,Dienstinformatie, CommunicatieenPromotie(vrcP): p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. 
Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. 
Afd.Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CHUtrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

Wijziging openingstijden GemeentearchiefWageningen 

Het Gemeentearchief Wageningen is met ingang van het nieuwe jaar op maandag, dinsdag en 
woensdag ook tussen de middag open. Tot nu toe konden bezoekers tussen de middag geen 
gebruik maken van de studiezaal van het archief en moesten zij tussen 12 en 1 uur ergens an
ders heen. Met ingang van 2 januari 2007 kunt u voortaan op maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 16.00 uur ononderbroken de rijke archieven van de stad Wageningen raadplegen! 
De nieuwe openingstijden zijn: maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur. 
Gemeentearchief Wageningen, Markt 22, Wageningen.gemeentearchief@wageningen.nl 
<mail to: gemeen tearchief@wageningen.nl> 

Twentse Voorouderdag 2007 op 11 maart 

Op zondag 11 maart 2007 organiseert de NGV Twente weer haar Twentse Voorouderdag. Deze 
vindt plaats in de Bibliotheek Hengelo. Beursstraat 34, 7551 HV te Hengelo. 
Deze dag staat in het teken van informatie-uitwisseling en het aanbieden van zaken die be
ginnende en gevorderde genealogen kunnen gebruiken bij hun hobby. Er staan standhouders 
met verschillende onderwerpen: computergenealogie, heraldiek, genealogische databanken, 
antiquariaten en archieven. 
Naast de grotere organisaties zijn er natuurlijk vele plaatselijke en regionale heemkunde- en 
historisch verenigingen. Ook zijn er deelnemers met gegevens over aangrenzende Duitse 
regio's. 
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Studiezaal RHC Eindhoven vijf maanden dicht 

In verband met verbouwingswerkzaamheden sluit het RHC Eindhoven in de periode van 5 
februari tot 2 juli 2007 haar deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen tijdens de werkzaam
heden geen gebruik maken van de studiezaalfaciliteiten van het RHC Eindhoven, maar wel 
uitwijken naar het Historisch Informatiecentrum Helmond (HICh) aan de Molenstraat in 
Helmond. Meer informatie: www.rhc-eindhoven.nl 

Limburgse Genealogische Contactdag op 4 maart 

Op zondag 4 maart 2007 wordt te Roermond de 9e Limburgse Genealogische Contactdag 
georganiseerd door de Sectie Genealogie van het LGOG en twee Limburgse afdelingen van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). 
Samenvatting van het programma: 
• presentatie door circa 35 standhouders met belangrijke zaken voor genealogen, zoals onder 

meer computergenealogie, streekgeschiedenis, bidprentjes, heraldiek, genealogische be
standen, genealogische en geschiedkundige boeken; 

• lezingen waarin wordt ingegaan op de unieke positie die Limburg heeft bij genealogisch 
onderzoek (met aanpak onderzoek, Limburgse bronnen en naamgeving); 

• workshops voor de jeugd, stamboomonderzoek en heraldiek (in samenwerking met scho
len); 

• leggen van contacten met collega-genealogen via speciale contactbalie; 
• de Commissaris van de Koningin, de heer L.J.P.M. Frissen, zal aan de auteur van het beste 

genealogische werk (beoordeeld door een deskundige jury) de Limburgse Genealogische 
Prijs uitreiken. 

Locatie: De oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041JA Roermond, telefoon 0475-391491. 
Op drie minuten loopafstand van NS- en busstation. Parkeergarage naast De Oranjerie. 
Open: van 10.00 uur tot 17.00 uur; entreeprijs:€ 4,00 (inclusief gratis cd-rom, kinderen tot 12 
jaar gratis). U bent van harte welkom. 
Sectie Genealogie van het LGOG (inlichtingen email: hoofnwstadt@home.nl), Afdeling Zuid 
Limburg van de NGV en Afdeling Kempen- en Peelland van de NGV. 

Vlamingen en Walen in de Noordelijke Nederlanden voor 1700 

De samenwerking tussen V.V.F. (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) en de NGV heeft er
toe geleid dat beide besturen hebben besloten gezamenlijke projecten op te starten. Vlaande
ren en Nederland delen een stuk geschiedenis, een taal en bovendien zijn de mogelijkheden 
voor onderzoek alsmede de onderzoeksmethoden vrijwel gelijk. Een s tukj e inte rn a tionale 
samenwerking leek dan ook voor de hand te liggen. 

Zo zal de V.V.F. zich in het komende jaar zich concentreren op de personen uit de Noorde
lijke Nederlanden die zich voor 1715 in de barrièresteden hebben opgehouden. Als tegenpres
tatie heeft ons bestuur voorgesteld de Zuid Nederlandse immigratie tussen 1572 en 1700 in 
kaart te brengen. 

We denken hierbij aan het invoeren in een database van Vlamingen en Walen die voor 1700 
in allerlei archiefbronnen voorkomen. We betrekken hierbij ook de Noord Franse steden die 
gedeeltelijk ook tot het oude Vlaanderen behoorden zoals Rijssel, Calais en Duinkerken. 
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Het ligt in de bedoeling eind 2007 een eerste deel in druk uit te brengen. Dit zou Rotterdam 

kunnen zijn. Hierbij valt dankbaar gebruik te maken van de geïndexeerde periode van trouw

boeken, poorterboeken, rechterlijk en notarieel archief. Voor Rotterdam moeten we echter 

constateren dat de periode Gereformeerde trouw voor 1570 niet is geklapperd. 

Om een en ander te realiseren willen we in december 2006 een database op internet hebben 

om een identieke uitvoering veilig te stellen. Deze database is voorlopig uitsluitend toegan

kelijk voor medewerkers van het project d.m.v. een unieke persoonlijke toegangscode. 

We realiseren ons dat dit een zeer omvangrijk en ambitieus plan is dat mogelijk nog een 

groot aantal jaren zal voortduren. 

Geschat is dat in de periode 1572-1630 al zo'n 135.000 personen naar de Noordelijke Ne

derlanden zijn vertrokken. Meestal kwamen ze in de grote steden van Holland en Zeeland 

terecht, waarvan toen de belangrijkste waren: Alkmaar, Amsterdam, Delft, Dordrecht, Gouda, 

Haarlem, Leiden, Rotterdam en Middelburg. Ook in de periode 1631-1700 zijn nog veel perso

nen uit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden getrokken, zodat een globale schatting 

zeker op 200.000 personen komt. 

Het eindresultaat kan een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek zijn voor zowel 

Belgen als Nederlanders. 

Voor vragen of aanmeldingen ben ik meestal na 18.00 uur te bereiken onder telefoonnum

mer 010-4790668 of e-mailadres roelof.vennik@tiscali.nl. 

Met vriendelijke groet, 

RoelofVennik, lid Hoofdbestuur NG v. Rotterdam, december 2006 

Nieuwe leden 

Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

131233 Dhr. H.A.M. de Wit, Hoge Akker 15, 5825 JX Overloon 
131234 Mw.J. van Bekkem-van der Meer, Duivenkamp 791, 3607 WB Maarssen 
131235 Mw.M.A. Baai jens, Koperwiek 3, 3766 AM Soest 
131237 Dhr.J.W.J. Suidgeest, Hoofdweg 1424, 2153 NA Nieuw Vennep 
131238 Dhr.J. Bijlsma, Praamstraat 149, 1784 NE Den Helder 
131239 Dhr.J. Streep, Czaar Peterstraat 101, 1018 PEAmsterdam 
131240 Dhr.J. Cuperus, Sienalaan 44, 5632 TV Eindhoven 
131241 Dhr. P. P. F. Kok, Mathilde Wibautstraat 18, 4003 zs Tiel 
131242 Dhr. T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
131243 Mw.D.Planting, Spoorstraat 9, 1601 GG Enkhuizen 
131244 Dhr.J.M. van Veen, Leonard Bramerstraat 9, 1816 TRAlkmaar 
131245 Dhr. M. 0 . Brouwer, Maanstraat 65, 7521 GT Enschede 
131246 Dhr.J.H.N. Kapteijn, Parklaan 29, 4702 xA Roosendaal 
131247 Dhr.H. Hamstra,J van 't Hoffstraat 13, 6533 MR Nijmegen 
131248 Dhr. B. P. van Berk, Tetterodestraat 71, 2023 X L Haarlem 
131249 Dhr.J. Vink, Herengracht 21, 1382 AG Weesp 
131250 Dhr.H.J. Huizing, Wapendrager 38, 7943 RP Meppel 
131251 Dhr. H. Schripsema, C H Petersstraat3ia, 9714 CH Groningen 
131252 Dhr.A. Bonis, Boergoensevliet 17, 3082 KG Rotterdam 
131253 Mw. C. M. E. Geurts, Keurvorststraat 4, 6584 EH Molenhoek 
131254 Mw.H.A. Bleeker-Buijs, Einthovendreef 83, 3146 VH Maassluis 
131255 Mw.M. de Zwart-Nes, De Waranda 32, 3972 x z Driebergen Rijsenburg 
131256 Mw.S. Cameron, Grote Koppel 49, 3813 AB Amersfoort 
131257 Dhr.J.E. Tebbe, Zoutsloot 77-79, 8861 sw Harlingen 
131258 Dhr.J.G. Haas noot, Oranjelaan 36, 2161 KE Lisse 
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Agenda 
1 maart 20.00 uur.Afd. Groningen 

RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. 
Spreker: de heer H. Feenstra. Onderwerp: "Geweldpleging in de 16e en 17e eeuw". 

6 maart 20.00 uur.Afd. 's-Hertogenboschen Tilburg 
Café-restaurant Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg. 
Spreker: de heer J. van der Zande. Onderwerp: "HAZA 21 met zijn vele mogelijkheden op genealogisch 
maar ook bijvoorbeeld op heemkundegebied". 

10 maart 11.00 uur. Familieorganisaties 
De Akker, Melk pad 12, Hilversum. 
Spreker: de heer J. Cuperus. Onderwerp: "Genealogisch onderzoek in het voormalig Nederlands Indië 
respectievelijk de republiekindonesië". 

10 maart 13.30 uur. Afd. Friesland 
Zalencentrum FryskeAkademy "ItAljemint", Doelestraat 2-4, Leeuwarden. 
Spreker: de heer dr. H. Oldenhof. Onderwerp: "Schuilkerken in Friesland". 

10 maart 10.30-16.00 uur.Afd.Amerifoorte.o. 
Rondleiding in het Verenigingscentrum (VC) te Weesp. 
Aanmelding en info: hans.faber@planet.nl of 033-2453455. 

13 maart 19.30 uur.Afd.Apeldoorn e.o. 
Wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn (wijk de Maten). 
Spreker: de heer J. Bel. Onderwerp: "Koning Lodewijk Napoleon". 

13 maart 20.00 uur. Afd. Koggenland 
Berkhouter Kerk, Kerke buurt 172, Berkhout. 
Spreker: de heer David Barnouw. Onderwerp: 'Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie'. 

13 maart 20.00 uur. Afd. Kempen en Pee/land 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven. 
Spreker: de heer H. de Ruijter. Onderwerp: "Zoekprogramma voor huwelijken in Noord-Brabant 
1811-1922". 

13 maart 20.00 uur.Afd. Gooiland 
Het Vierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum. 
Spreker: de heer ing.J. W. van Maren. Onderwerp: Genealogie: gemakkelijk en moeilijk 

14 maart 19.30 uur. Afd. Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar. 
Spreker: mevrouw E.A. Reijngoud-Posthuma. Onderwerp: "Alkmaarse schooljuffrouwen". 

14 maart 20.00 uur.Afd.Amerifoorte.o. 
Restaurant Oud Leusden (zaal Leusder hof), Vlooswijkseweg 1, Leusden. 
Spreker: de heer dr. H.C. Ploos van Amstel. Onderwerp: "Beter één Y dan geen Y, DNA-onderzoek en 
afstamming". 

14 maart 20.00 uur.Afd. Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof.Suringarlaan 1, Utrecht. 
Spreker: de heer J. Blom. Onderwerp: "Het Historisch Archief van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht". 

19 maart 19.00 uur.Afd. Zuid-Limburg 
"Zaal Keulen", Schoolstraat 3, Klimmen. 
Spreker: de heer J. Coenen. Onderwerp: "Soldaten van Napoleon". 

21 maart 20.00 uur.Afd.Amsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. 
Spreker: de heer J. Dehé. Onderwerp: 'Trekschuiten en postvervoer in het verleden". 

21 maart 20.00 uur. Afd. Groningen 
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. 
Spreker: de heer A. Beuse. Onderwerp: "Belastingbronnen in Groningen tussen 1594 en 1795 en hun 
belang voor genealogisch onderzoek". 

30 maart 20.00 uur. Afd. Den Helder e.o. 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. 
Spreker: de heer J. J oor. Onderwerp: "Echtscheidingen ten tijden van het Ancien Regime". 

31 maart 14.00-16.00 uur.Afd.Amerifoorte.o. 

8 

Restaurant Oud Leusden (zaal Leusder hof), Vlooswijkseweg 1, Leusden. 
Computergenealogie. "Kennismaken met programma's en hulp bij het oplossen van problemen". 
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De opening van de leeszaal in het nieuwe Stadsarchief van 
Antwerpen 

DOOR M. VULSMA-KAPPERS 

Uiteraard werd het reeds geruime tijd verwacht, maar op vrijdag 10 november 2006 was het 
dan zover, de leeszaal van het nieuwe Antwerpse Stadsarchief opende zijn deuren. Voorzien 
van een vriendelijke en attente uitnodiging mocht ik mij 's middags onder de gasten begeven, 
gasten die direct bij de ontvangst werden verrast met een drankje, een broodje en met pas
sende klassieke pianoklanken. 

In de conferentiezaal volgde een welkomstwoord door stadsarchivaris mevrouw Inge 
Schoups. Daarna sprak prof. dr. Herman van Goethem, die als titel voor zijn interessante voor
dracht had gekozen 'Passie, microben en archieven'. Voor de Antwerpse Schepen van Cultuur 
Philip Heylen was - na zijn toespraak - de eervolle taak weggelegd om de leeszaal officieel te 
openen door het doorknippen van een lint. 

Nu dit was gebeurd, kon een rondgang door het nieuwe archief worden gemaakt. 
Graag laat ik hierna nog enige meer technische informatie volgen. 

De zestien kilometer stadsarchieven vonden een nieuwe, veilige plek in het Sint-Felixpak
huis. Dit verklaart meteen waarom het archief nu FelixArchief wordt genoemd. 

Eerder (sinds 1956) was het stadsarchief in de Venusstraat gevestigd, nu iets verder richting 
havens, voorbij het Hessenhuis, op de Oudeleeuwenrui. 

Het thans in gebruik genomen pakhuis is een gerenoveerde negentiende-eeuwse stapel
plaats van de Antwerpse haven. De verhuizing betekent een belangrijke verbetering. O.a. 
door betere klimaatbeheersing in afzonderlijke archiefcontainers, opslag in zuurvrije dozen, 
beschermd tegen daglicht en verbeterde brand- en diefstaldetectie is een volwaardige archief
ruimte ontstaan. 

Er is een nieuwe ordening aangebracht: vroeger was die thematisch en chronologisch, 
waardoor veel ruimte verloren ging door de verschillende formaten; nu zijn de stukken te
rugvindbaar door een nieuwe nummering. 
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Op straatniveau komen rechts winkeltjes en 
een horeca-gelegenheid. Links is een filiaal 
van de openbare bibliotheek gevestigd. De 
overdekte straat wordt een passage, een ver
binding tussen de oude stad en de haven. Vijf 
verdiepingen zijn bestemd voor de magazij
nen van het archief. Op de zesde verdieping 
zijn de lees- en studiezalen en kantoren. 

Deze binnenstraat is eigenlijk een zeven 
meter brede brandgang om beide vleugels 
van het stapelgebouw te beschermen tegen 
vuur. Het eerste pakhuis is namelijk in 1861 

door een enorme brand vernield. Bulkgoe
deren als granen, koffie en tabak werden 
er opgeslagen. De stad nam het complex in 
1912 over; in 1972 werd het een beschermd 
monument. 
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Archivaris is mevrouw Inge Schoups; sinds haar aantreden 
is het archief gemoderniseerd: onder meer kwam er in 1995 
een eigen website, en toegangen en dienstverlening onder
gingen een duidelijke verbetering 

Met de lift aangekomen op de zesde verdieping komt men 
in de linker vleugel van het pand in een ruimte, waar u uw 
bagage in één van de 88 kluisjes (inclusief kleerhanger!) 
kunt opbergen. In het slot passen zowel een 1-Euro als een 
2-Euro munt, dieu na opening weer terug krijgt. 

Vóórdat u de leeszaal in de rechter vleugel betreedt, 'schrijft' u zich eerst in via de computer. 
U vult onder andere een gebruikersnaam en een password in, die u wel dient te onthouden, 
want u heeft ze nodig om archiefstukken aan te vragen. En uiteraard voor volgende bezoeken 
aan het archief. 

De leeszaal is véél ruimer dan in de oude locatie (19 plekken); er is plaats voor 120 personen! 
Is men de leeszaal 'archieven' doorgelopen, dan komt men in een ruimte voor het raadplegen 
van microfilms en computers. Achteraan staan de kasten met de inventarissen (nieuw-fris in
gebonden), de kopieën van de parochieregisters, de handbibliotheek en de kaartenbakken. 
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Platte grond Felixarchief te Antwerpen 

De archiefstukken dient u digitaal aan te vragen: tik uw bezoekersgegevens in, het nummer 
van uw leeszaaltafel en de nummers van de gewenste stukken met een korte omschrijving. 
Zo nodig wordt u geholpen door de medewerkers van het FelixArchief. De stukken kunnen 
worden aangevraagd tussen 8.30 en 15.30 uur, doorlopend, zónder middagonderbreking! U 
krijgt maximaal één archiefstuk op tafel. Men wordt in elk geval geacht met niets anders te 
schrijven dan met een ouderwets potlood. 

Komt u de volgende dag terug? Dan worden de documenten in een speciaal geklimatiseerde 
cel vlakbij de leeszaal bewaard, zodat u de volgende morgen meteen verder kunt werken. 

Zelf foto's maken kan onder bepaalde voorwaarden, maar men moet eerst toestemming 
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vragen aan de leeszaal voorzitter en een formulier tekenen. Dit formulier staat op internet of 
is bij de balie te verkrijgen. 

Bezoekers raadplegen zelf de inventarissen voor de benodigde informatie. De medewer
kers helpen u eventueel op weg. De volledige zoektocht voor u maken, kunnen zij niet. Heeft 
u geen tijd of kunt u niet naar het FelixArchief komen, dan kunt u een zgn. externe partij 
inschakelen om het onderzoek voor u te verrichten. De rubriek 'opzoekingen' op het digitale 
forum www.geschiedenisvanantwerpen.be geeft u alvast de mogelijkheid om met onderzoe
kers in contact te komen. Het FelixArchief is niet verantwoordelijk voor de afspraken met 
deze helpers of de resultaten via hen verkregen. 

Er zijn voldoende aansluitingen voor een laptop; het gebouw is rolstoel toegankelijk. 
Een gratis leeszaalbrochure kunt u aanvragen, of downloaden van de website. 

Als een minpuntje moet worden gemeld dat er weliswaar een kantine met fraai uitzicht is 
aangebracht, maar dat deze aantrekkelijke ruimte niet toegankelijk zal zijn voor bezoekers. 
Een aparte hoek met bijvoorbeeld een water- en/of koffieapparaat en een zitje om iets te nut
tigen en even te pauzeren, óf openstelling van de kantine voor bezoekers gedurende een be
paalde tijd is misschien het overwegen waard. 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) 
Twee vrijdagen (de eerste en de derde) per maand zal van 14-16 uur een vertegenwoordiger 
van de VVF in de leeszaal aanwezig zijn. Afwisselend wordt een les voor beginners en een alge
mene informatiesessie georganiseerd. 

Adres: Sint-Felixpakhuis, Oudeleeuwenrui 29, B-2000 Antwerpen 
Openingsuren: dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 
Op maandag is het archief wel bereikbaar via telefoon en e-mail 
Tel.: oo 32 (0)32929411 
Fax: oo 32 ( o )32929410 
E-mail: stadsarchief@stad.antwerpen.be 
Website: www.felixarchief.be 
Buslijnen met halte bij het archief: 6, 34, 501 en 502, en bus 9 in de omgeving 
De tramlijnen 4 en 7 maken de lus via de Melkmarkt, maar blijven op 500 meter afstand. 
Centraalstation op 1700 meter afstand. Lopend gaat men het snelste via de Rooseveltplaats 
[busstation], de Italiëlei oversteken, dan de Korte en de Lange Winkelstraat, en de Vekestraat 
uitlopen, de Paardenmarkt oversteken, en rechts langs het Hessenhuis doorlopen. 
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Het portret van ... 1 

[Jantje Slump] 
DOOR}. RIENSTRA 

Jantje Slump, geb. Appelscha (gem. Ooststellingwerf) 4-8-1845 (aan boord van een schip), over 1. 
Amsterdam 16-2-1918, dr. van Jan Slump en Hilligje Johannes Jaspers, tr. Sneek 7-6-1863 IJs
brand Rienstra, geb. Sneek 9-9-1840, potschipper, koopman, kastelein en viskoper, overl. Am
sterdam 7-6-1900, zn. van Sjoerd Rienstra en Wijpkje Bruinsma. 

Uit dit huwelijk zijn russen 1863 en 1885 acht kinderen Rienstra geboren: te Sneek vijf en te 
Idskenhuizen, Lemmer en Amsterdam elk één. Het betreft: Sjoerd (1863-1919 ), Hiltje (1866-na 
1915), Jan (1870-1928), Wiepkje (1872-1955), Hitje (1875-1949), Hinke (1879-1967), Anna (1881-
1881) en IJsbrand (1885-1960. 
Zeven van deze acht kinderen zijn getrouwd. 

De foto van de onbekende fotograaf dateert van ongeveer 1865. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (zoo6), pag. 644. 
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rubrie~ archiefnieuws 
RHC Groninger Archieven 

Studiezaal: nieuwe toegangen beschikbaar 
323 Hervormde gemeente Westerbroek, 

1660-2005 (herzien) 
362 Doopsgezinde gemeente Humsterland/ 

Noordhoorn, 1757-1968 (herzien) 
1620 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in 

de gemeente Adorp, 1811-1942 

2194 Hervormde gemeente Westerbroek, 
1966-1995 (niet openbaar) 

2235 Landbouwvereniging Veendam, 1871-

1958 
2237 Landbouwvereniging Ommelander

wijk, 1898-1991 

2244 Winschoter Voetbal Vereniging (WVV), 
1903-2005 

2245 R.J. de Boer-Wijnholds, 1948-1969 

Poparchief krijgt eigen site: 

www.poparchiefgroningen.nl 

Op zaterdag 18 november is het nieuwe di
gitale poparchief www.poparchiefgronin
gen.nl gelanceerd. Op deze site wordt alles 
met betrekking tot de Groninger popmuziek 
verzameld. De in de Groninger Archieven 
aanwezige collecties posters, flyers, geluids
opnames, video- en filmmateriaal vormen de 
basis van de website. 

[Groningen, Nieuwsbrief Cultureel 
Erfgoed, jg. 6, winter 2006, pag. 6] 

Stadsarchief Antwerpen 

Nieuw in de leeszaal 
Wegens de grote vraag naar de kadastrale lig
ger van 1800 (het archiefnummer PK 2344) 

kunnen leeszaalbezoekers hiervan voortaan 
een kopie raadplegen in onze handbiblio
theek. Hierin vindt u informatie, zoals de 
laatste eigenaar, van Antwerpse huizen uit 
die periode. 

Ook het veel gevraagde 'Groot Werck' (PK 
2338-2340) is voortaan terug te vinden in 
onze handbibliotheek. Dit is ook een interes-

sant document voor wie huizenonderzoek 
doet. Eigendomsveranderingen tussen 1561 

en 1614 worden in het Groot Werck beschre
ven. Meer weten? Lees de folder huizenge
schiedenis op de website 

www.felixarchief.be 
onder de rubriek 'Uw huis, uw familie, uw 
stad' of vraag ernaar in onze leeszaal. 

[NieuwsbriefFelixarchief Antwerpen, 
nr.12/2006, pag. 1] 

Indexering Bommelerwaardse Bevolkingsregisters 

Het Streekarchief Bommelerwaard is gestart 
met een project om alle bevolkingsregisters 
van alle voormalige gemeenten van de Bom
melerwaard uit de jaren 1810, 1826-1938 te 
indexeren en die index op de website van de 
dienst aan te bieden. Daarmee komt geleide-
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lijk aan een overzicht van alle inwoners van 
de Bommelerwaard ter beschikking. Interes
sant voor al degene die geïnteresseerd zijn in 
stamboomonderzoek, maar ook voor lokale 
en regionale historici. 
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Oude indexen ontbreken of zijn onvolledig 
Waren die bevolkingsregisters dan niet al eer
der van een toegang voorzien? Voor een deel 
was dat inderdaad niet het geval; bovendien 
zijn er in de loop van de tijden indexen ver
loren gegaan. Voor zover er in het verleden 
door de gemeentelijke administraties wel 
indexen werden gemaakt, waren die handge
schreven en vaak alleen op de gezinshoofden 
en niet op alle inwoners. 

Enkele jaren geleden maakte het streekar
chief een begin met het opnieuw en nu vol
ledig indexeren van alle registers. Dat is een 
omvangrijk project. De prioriteit van bewer
king is daarbij gelegd op de registers waarop 
geen of een zeer onvolledige eigentijdse toe
gang aanwezig is. Zo zijn nu al 22 registers 
van Brakel, Nederhemert, Hedel en Hurwe
nen bewerkt en beschikbaar gekomen op de 
website. 

Volkstellingen als basis 
Het bevolkingsregister registreert per pand 
wie er woonden in een bepaalde periode, 
vaak per tien jaar. Meestal legde de gemeen
ten bij de destijds elke tien jaar gehouden 
volkstelling een nieuw register aan, waarin 
de mutaties voor de komende tien jaar wer
den bijgehouden. Verhuisde men binnen de 
woonplaats of binnen de Bommelerwaard 
dan komt men daarom meerdere keren voor 
in de totaalindex. Personen komen ook 
meerdere keren voor omdat zij in elk nieuw 
bevolkingsregister weer opnieuw werden ge
registreerd, als zij bij de nieuwe volkstelling 
nog in de gemeente woonden. 

40.000 inschrijvingen 
De eerste resultaten zijn beschikbaar geko
men op de website van het archief (>digitale 
studiezaal > toegangen > index bevolkings
registers). Het betreft zo'n 40.000 inschrij
vingen, van bijna 25.000 Bommelerwaar
ders. Belangstellenden kunnen zoeken door 
alle registers tegelijk, door alle registers per 
gemeente of per register over een bepaalde 
periode zoeken. Speurwerk in een aantal re
gisters van Brakel, Nederhemert, Hedel, Ga
meren en Hurwenen is nu een fluitje van een 
cent! 

De index bevat voor- en achternamen, ge
boortedata, een verwijzing naar de gemeen
te, het register en het paginanummer bin
nen het register. Voor het inzien van alle van 
zo'n persoon geregistreerde gegevens moet 
men naar het streekarchief. Daar kunnen op 
microfiche de registers worden bestudeerd. 
De index verwijst rechtstreeks naar het fiche
nummer dat men moet raadplegen. 

De komende tijd zal de index geleidelijk 
aangevuld worden, totdat alle registers ge
indexeerd zijn, maar dat zal nog geruime 
tijd duren. De doorlooptijd van het project is 
sterk afhankelijk van vrijwilligers die helpen 
bij het indexeren. Van de ruim 200 aanwezige 
registers zijn er nu 22 bewerkt. Maar gezien 
de grote hulp voor onderzoekers en de lange 
doorlooptijd van het project, wil het streek
archief niet wachten met het ter beschikking 
stellen van de resultaten tot nu toe. 

[informatie Streekarchief 
Bommelerwaard, oktober 2006] 

rubriek uit Antwerpse bron 
(124) 

Antwerpen, contraxerunt [= zijn getrouwd] 9-10-1569: Henric Willems Berkers (Nuenensis) 
- Hey lken Smits. Testibus [ = getuigen]: Jan Smits, Jacob van Roij 

[ Stadsarchief Antwerpen, Sint Jacob, PR 215, f. 95verso] [M. V-K] 
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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 

M. Brits-Oversteegen, Genealogie Brits, Hilver
sum 2006, 51 pp., ill. + index. 

De oudste generaties van de familie Brits 
waren soldaten, waardoor het onderzoek 
moeizaam is. Dat is uitstekend te illustreren 
met de stamvader: Joannes Georgius (Juri
aan) Brits werd geboren te Schierstein {D) 
rond 1717, trouwde te Venlo in 1746 en werd 
begraven te Amersfoort in 1797. Dankzij de 
onvolprezen collectie Wolters is het toch ge
lukt deze gegevens bijeen te brengen. Ook 
zoon Hendrik Bathazar is ten tijde van zijn 
huwelijk nog soldaat, maar werd op latere 
leeftijd kleermaker. Zijn nageslacht heeft 
daarna veelal in de textiel gewerkt als spin
ner, wever en dergelijke beroepen. 

A.C. Brouwer, Het nageslacht van Arij Jansz 
Brouweruit Sint Pancras, Muiderberg 2006, 23 7 

pp. ill. + index (verkrijgbaar door overnaking 
van€ 28,50 incl. porto op giro 5861025 t.n.v. 
de auteur te Muiderberg). 

HET NAGESLACHT 
VAN 

ARIJ JANSZ. BROUWER 
UIT SINT PANCRAS 

De naam Brouwer komt veelvuldig voor. Het 
is niet eens gezegd dat een voorvader het be-
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roep van brouwer ook daadwerkelijk uitoe
fende. Ook bij deze familie is het vooralsnog 
niet achterhaald, al kan het nooit worden uit
gesloten. Wel bracht de familie enige herber
giers voort, die in ieder geval indirect met het 
gerstennat verbonden kunnen worden. Hoe 
het ook zij, het is een aardig boek geworden 
over een Noord-Hollandse familie Brouwer. 
Stamvader is een zeker Jan Brouwer, gehuwd 
met ene Antje. Zoon Arij (circa 1745-1804) is 
de voorvader vermeld in de titel. Vooraf aan 
elk hoofdstuk staat telkens een schema met 
de afstamming van deze tak. Handig is ook 
de vermelding bovenaan elke bladzijde over 
welke tak het gaat. Al met al een leuk boek. 

B. Huenges Wajer en T. Wajer, Geschiedenis 
van de Medemblikse familie Wajer. Oorsprong en 
ontwikkeling, Sweikhuizen/Oegstgeest 2005, 

139 PP· 

GESCHrl<:DENIS VAN DE 
MIWEMBLIKS!é FAMILIE WAJER 

Oorsprong en Ontwikkeling 

Een Medemblikse familie met een oorsprong 
in Zwolle. Te Zwolle trouwde namelijk op 
1724 de tapper Otto Waijers met Geertruid 
Koster. De eerste drie generaties bleven te 
Zwolle. Mogelijk wegens godsdienstige 
redenen, vertrokken drie kinderen van Jan 
Wayer eind 18< eeuw naar Wervershoof in 
West-Friesland, om vandaaruit in Medem
blik terecht te komen. De familie is rooms-
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katholiek en verwantschap met een protes
tantse familie Waijer te Zwolle is vooralsnog 
niet aangetoond. 

Th.A. Neerings, Genealogie van de familie 
Ne(e)rings 1625-2006. Voorkomend in Noord-Bra
bant/Noord-Holland/Overijssel/Zuid-Holland 
en de Amerikaanse staat Utah (VS), Amsterdam 
2006, 98 pp. ill. + index. 

Voorkomend in: 
Noord-Brabant/ Nuord-Holland 

Overijssel/ Zuid-Holland 
en de 

Amerikaanse staat Utab (VS) 

Stamvader van de familie Nerings is Johan
nes Neerincx (1652-circa 1720). Hoewel hij 
te Zundert is gedoopt, lijken zijn ouders uit 
noordelijker streken te komen, namelijk uit 
Vollenhove. Een grote tak vestigde zich in 
Dordrecht, uit welke tak eveneens de Ameri
kaanse tak is gesproten. 

A. Reijmerink, Om 't lijnwaad. De familie Re
ijmerink te 's-Graveland, meer dan 200 jaar klee
renbleekers, Ede 2005, 242 pp. ill. + index (ver
krijgbaar door overmaking van € 27,50 incl. 
porto op rek.nr. 93.35.97.215 t.n.v. de auteur 
te Ede). 

Terecht geeft de auteur aan, dat we hier te 
maken hebben met een echte klerenblekers-

familie. Als een bepaald beroep zo dominant 
is binnen een familie, dan mag je daarvan 
rustig spreken. De oudst gevonden voorva
der Harmanus Reimerinck was reeds was
meester van beroep. Hij trouwde, afkomstig 
van Haaksbergen, in 1743 te 's-Graveland 
met Jannetje van der Horst. Ook zoon Lam
mert was wasmeester van beroep, terwijl de 
drie opvolgende generaties (allen Frederik 
geheten) kleerbleker waren. MetJ acob en uit
eindelijk Jan Reijmerink die als wasindustri
eel bekend staan, wordt deze reeks van zeven 
generaties afgesloten. 

A. Tak, Onderzoek naar het geslacht Ta(c)k uitOos
terhout (NBr), Berkel en Rodenrijs 2005, 231 
pp., ill. + index. 

Een Noord-Brabantse familie Tack (ook 
Tak) stamt af van Henricus Cornelis Aertsen 
alias Tack, die in 1619 in Zevenbergse akte 
wordt vermeld als wonende te Oosterhout. 
Vanaf 1620 zijn er kinderen van Henricus en 
zijn vrouw Dymphna gedoopt te Oosterhout, 
maar er zijn voor aanvang van het doopboek 
al meerdere kinderen geboren. Diverse nako
melingen waren schipper of op andere wijze 
verbonden met de scheepvaart. 

M. Voorwinden, Genealogie Voorwinde(n) 1535-

2006. Van koopman en schipper in Stad a/h Haring
vliet tot ... , Berg aan de Maas 2006, 237 pp. ill. 
+index. 

Een artikel over de familie Voorwinde in 
Gens Nostra was in 1980 aanleiding voor het 
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starten van een onderzoek dat zo'n kwart 
eeuw in beslag zou nemen. Reeds eerder zijn 
er versies van deze genealogie verschenen, 
maar nieuw onderzoek heeft met name in de 
diepte (oudste generaties) meer informatie 
opgeleverd. Volgens de huidige stand van 
kennis is een zekere Adriaen de stamvader. 
Zijn beide zonen Jan en Leendert zijn ergens 
midden 16e eeuw geboren en voorden reeds 
de toenaam Voorwinden. Uiteindelijk stam
men alle nog levende naamgenoten af van 
Jan. 

L. T. de Weerd, De genealogie van de familie Peus
ken. Van Stokkum via Deventer naar Castricum, 
Castricum 2006, 42 pp. ill. + index. 

Ter gelegenheid van het afscheid van Han 
Peusken, docent Nederlands aan het Jac. P. 
Thijsse College te Castricum, heeft de auteur 
dit boek samengesteld. Stamvader van de fa
milie Peusken is Jan Hendricksz Paascher uit 
Stokkum. De familienaam is via Pusger en 
Peusscher uiteindelijk verworden tot Peus
ken. Veel generaties zijn blijven wonen in 
Overijssel, waar ook de hoofdpersoon, van
daan kwam. 

L. T. de Weerd, De genealogie van de Joodse fami
lie De Haas. Ter gelegenheid van het afscheid van 
Pieter Johannes de Haas als rector van het Jac. P. 
Thijsse College te Castricum, Castricum 2006, 68 
pp. ill. 

De koopman Hartog Levi is de stamvader 
van het geslacht De Haas. Hij overleed in 
Meppel in 1797 op 47-jarige leeftijd. Over zijn 
herkomst is niets met zekerheid bekend. Via 
Vriezenveen, Wierden is de tak van de schei
dende rector in Amsterdam gekomen. Het 
boekje is verlucht met vele foto 's. Achterin is 
een kwartierstaat De Haas met kwartieren De 
Haas/Muller, Lindeman/Schaap, Bregman/ 
Modder en Vroman/Commenee. 

Parenteel 
H. Leenes, Groningen, stad van Albertus Francis
cus Gevers en Hinderika Christina Wilbrink, Hoo
gezand 2005, 69 pp. ill. + index. 

De parenteel Gevers vangt aan met het 
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echtpaar Franciscus Gevers en MariaJosepha 
Busch, dat woonde te Groningen waar Fran
ciscus als landbouwer en molenaar te boek 
staat. De acht bekende kinderen zijn rooms
katholiek gedoopt. Dit echtpaar wordt ge
zien als de ouders van Gezina Gevers, die in 
1830 te Groningen ongehuwd moeder werd 
van een zoon Johannes Josephus Gevers. Uit 
hem zijn vele nakomelingen bekend, on
der meer met de naam Leenes. Het geslacht 
Wilbrink is eveneens rooms-katholiek en is 
afkomstig uit de omgeving van Hoogezand
Sappemeer. Stamvader is Johannes Antonius 
Wilbrink (circa 1750-1831). 

J. Vos-Bogaard, Stamboomboekje van de nazaten 
van: Carl Ludwigh Hüfener, z.pl. 2006, 68 pp., 
ill.+index. 

Hoewel de auteur het presenteert als een 
parenteel, is het meer een afgeknot paren
teel: de vrouwelijke lijnen gaan slechts één 
generatie door. Je zou het dus ook kunnen 
zien als een genealogie met wat extra's. 
De stamvader Carl Ludwigh Hüfener is af
komstig uit Berlijn als hij in 1748 trouwt 
met de weduwe Bartie Stoffels van Katten
broek. Uit haar eerste huwelijk met Ernst 
Westervliet had ze enkele kinderen, maar 
uit het huwelijk met Carl werden geen kin
deren geboren. Na Bartie's dood wilde Carl 
in 1762 hertrouwen met zijn aanbehuwde 
schoondochter, ofwel de weduwe van zijn 
stiefzoon. En dat heeft nogal wat voeten in 
aarde gehad met bemoeienis op hoog ni
veau. Uiteindelijk is het in 1765 toch gelukt 
en dankzij dit huwelijk zijn er heden ten 
dage nog steeds nazaten van de Berlijnse 
Carl. 

Kwartierstaat 
J. Timmermans, YDY Boek s Brouwer, Amstel
veen 2006, 76 pp., ill. 

Het werk begint met een inleiding waarin 
heit en mem worden vermeld, waarmee we 
denken met een Friese familie te doen te 
hebben. Niets is minder waar. De rechte 
mannelijke lijn leidt namelijk naar Donde
ren, een klein plaatsje nabij Vries in Dren-
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the. Jan Hindriks Brouwer (in dit werk tel
kens ten onrechte zonder familienaam ver
meld) was landbouwer te Donderen, waar 
zijn weduwe Geessien Hendriks Denting in 
1798 met haar kinderen uit beide huwe
lijken nog woonde. De overige kwartieren 
zijn uit verschillende delen van het land 
afkomstig: Leiden, Friesland, Groningen, 
Zuid-Holland en andere delen. Ook Zwi
terse doopsgezinde families ontbreken in 
deze kwartierstaat niet. 

T.W.J. Witberg, Van Waelen en andere Uytlan
ders. Een geschiedenis van de voorouders van het 
echtpaar Hendricus Joh. Adr. Le Maitre (1899-1978) 

en Anna Möller (1898-1979), Nieuwerkerk aan 
den IJssel 2005, 341 pp., ill. + index. 

Het boek is een beschrijving van de voor
ouders van de echtgenote van de auteur. Het 
boek is rijkelijk geïllustreerd en valt voor 
het grootste deel uiteen in twee gedeelten. 
Het eerste gedeelte gaat over de Waalse fa
milies, waaronder gegevens betreffende de 
families Le Maître, Piqural, Krull, Simonis 
en De Haan. In het tweede gedeelte over de 
uitlanders komen we families als Möller, Van 
Leenhoff, Eykhout, Klijnis en Van der Meer 
tegen. De familie Le Maître stamt af van de 
uit Henegouwen afkomstige Ariaen le Mai
stre (t 1698), terwijl de familie Möller (ook 
Muller) afstamt van Jan Wilhelm Möller (t 
1797). 

H. Zanting, Gerrietdina. Over voorouders in 
Daarle, Den Ham, Heemse, Ommen en Dedems
vaart, Maartensdijk 2006, 90 pp., ill. + index 
( verkrijgbaar door overmaking van€ 8,- incl. 
porto op giro 349088 t.n.v. de auteur te Maar
tensdijk). 

De Gerrietdina uit de titel betreft de over
grootmoeder van de auteur: Gerrietdina Ek
kel. De zoektocht naar de voorvaderen van 
deze vrouw leidde de auteur voornamelijk 
naar Overijssel, waar de meeste kwartieren 
woonden. Namen als Blotens, Wessels, Eskes/ 
ten Have, Noordink en Oostendorp komen 
veelvuldig voor. 
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Bronnenuitgaven 
P. Harthoorn, Handmerken. Persoonl[jke tekens 
uit het verleden. Een beschrijving van een systeem 
voor het classificeren, coderen en digitaliseren van 
handmerken, Amsterdam 2005, 76 pp. ill. + in
dex. 

Jarenlang is de auteur met andere men
sen bezig geweest met handmerken. Vrijwel 
iedereen heeft ze wel eens gezien onder de 
akten van voorouders, die in plaats van een 
handtekening een merk plaatsten. Iemand 
anders zette er vaak nog bij 'dit is 't marck 
van .. .'. Overigens is het een misvatting, 
dat iemand die een merk zette ook niet kon 
schrijven. Weliswaar zal het vaak gelijklo
pen met elkaar, maar er zijn voorbeelden van 
mensen die wel degelijk konden schrijven en 
toch een merk plaatsten. 

Lange tijd zijn handmerken een onderge
schoven kindje geweest in de beoefening van 
geschiedenis èn genealogie. En dat terwijl er 
ook in de heraldiek voldoende familiewapens 
zijn met handmerken. In het decembernum
mer van Gens Nostra van 2006 komt er één 
voor: Kloosterman,' terwijl ook het CBG er in 
2006 één registreerde: Van Wieringen.' Wie 
in oude middeleeuwse kerken in Nederland 
niet alleen de vaak prachtige ramen bekijkt, 
maar tevens de zerken vloer waarop hij of 
zij loopt, zal merken dat de vloer letterlijk 
bezaaid ligt met handmerken. Deze merken 
zijn veelal eenvoudig van vorm, bestaande 
uit meerdere, parallelle of gekruiste stre
pen. Vaak, maar lang niet altijd, lijkt er een 
4-vorm in het merk verscholen te zitten. Een 
enkele keer is aantoonbaar, dat merken bin
nen families een rol hebben gespeeld, waar
bij zonen een zelfde dan wel gelijkend merk 
zetten dan de vader! 

In de loop van de jaren is er door een werk
groep veel tijd gestoken in het beschrijven 
van merken. J.W. Pallada deed in het verle
den reeds een poging om handmerken te 
beschrijven, maar daarbij waren ingewik
kelde formules noodzakelijk. Auteur heeft 
een nieuwe methode ontwikkeld om hand
merken te catalogiseren. Uitgaande van zo'n 
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500 basismerken, verdeeld over 25 typen of 
klassen is het mogelijk om nagenoeg alle be
staande merken te duiden. Hierbij moeten 
we denken aan de hierboven genoemde 4-
merken, maar ook aan geometrische figuren 
(cirkels, driehoeken, ruit, ster) of aan vormen 
die lijken op een stuk gereedschap (anker, 
molenijzer, hark). Alle vijfentwintig typen 
hebben een afkorting, die afgeleid is van de 
hoofdvorm. Uitgaande van de basismerken 
kunnen alle andere merken dan worden toe
gevoegd. 

Voor de beschrijving van de merken is een 
grid gemaakt van negen bij negen lijnen, 
waardoor er 81 kruisende punten ontstaan. 
De horizontale as heeft daarbij letters ge
kregen (a-i van links naar rechts), terwijl de 
verticale as wordt aangeduid met cijfers (1-9 

van onder naar boven). Elk punt ligt derhalve 
vast en dankzij dit grid kan een merk een
voudig worden beschreven. Voor de exacte 
manier van beschrijven is het noodzakelijk 
om met behulp van het boek enkele voorbeel
den te maken. Door de wijze van beschrij
ven, waarbij de coördinaten van elk van de 
lijnen worden vastgelegd, kan het merk ook 
in de computer worden opgeslagen. Met een 
database van duizenden beschrijvingen kun
nen mogelijk verbanden worden gelegd, die 
nu nog niet mogelijk zijn. Immers, gekeken 
kan worden wie waar welk zette, maar ook 
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of gelijknamige mensen redelijk gelijke mer
ken zetten. Kortom, het handmerk kan door 
de werkzaamheden van de heer Harthoorn 
wel eens een volwaardige plaats krijgen in de 
lijst met historische disciplines: genealogie, 
heraldiek, zegelkunde, oud schrift en hand
merken. 

Noten 
1. Gens Nostra 61 (2006), pag. 737: Kloosterman 

( Oud woude, Friesland). 
2. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 

60 (2006), pag. 271: Van Wieringen. 

A.C. Zeven, Twee eeuwen handmerken van Wa
geningers 1586-1771, Wageningen 2006, 25 pp., 
ill. (verkrijgbaar door overmaking van€ 6,50 

incl. porto op giro 2946125 t.n.v. Historische 
Vereniging Wageningen aldaar). 

Handmerlcen zijn eeuwenlang gebruikt om 

als ondertekening van akten te dienen. In dit 
eenvoudig uitgegeven boekje zijn 135 mer
ken van Wageningers uitgetekend. De lijst is 
alfabetisch opgemaakt, waardoor een naam 
snel te vinden is. Voorkomende namen zijn 
onder meer: Van den Beeck, Kosten en Vos. 

CdG 
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Het portret van ... 1 

[Theodorus Johannes Vonk 
en Anthonia Wilhelmina Koster] 

DOOR DR. C. M. HOGEN STIJN 

Theodorus Johannes Vonk, geb. Renkum 21-9-1823, aanvankelijk tapper en logementhouder, 
later koetsier op de postkoets Wageningen-Arnhem v. v., over 1. Wageningen 16-5-1888, zn. van 
Jan Vonk en Johanna van Sichem, tr. Wageningen 3-5-1856 Anthonia Wilhelmina (ten onrechte 
ook wel: Anthonia Harmina) Koster, geb. Drempt (gemeente Hummelo en Keppel) 24-1-1824, 

overl. Deventer 27-1-1908, dr. van Johannes Hendrikus Koster en Johanna Schutte. 

Uit dit huwelijk zijn te Wageningen kinderen geboren. Dochter Theodora Johanna Wilhel
mina Vonk (Wageningen 14-7-1865 - Deventer 27-3-1946) huwde (Wageningen 14-10-1889) 
met Bernardus Johannes Beijer (Deventer 26-6-1859 - Deventer 22-1-1947). In het gezin van 
deze dochter en schoonzoon, woonachtig in Café 'Het Roode Hert' aan de Rielerweg nabij de 
Beestenmarkt te Deventer, brachtAnthonia Wilhelmina haar laatste levensjaren door. 

De foto's, pendant portretten, zijn omstreeks 1875/1880 door D. Ramaer te Wageningen ge
maakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
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r 111 ,-·1· l 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 
Amstelodamum, jaarboek 97 (2005) [2006]. C.L. 
Verkerk: De dood van schepen Reine. 'Partijstrijd' 
in Amsterdam in de eerste helft van de veertiende 
eeuw; A.C. de Kruijf 'Gods mirakel mach men sien'. 
Het mirakel van Amsterdam in woord en beeld in 
de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw; M. 
Heli: Jan Coenensz: Van oude geus tot Leicestri
aan. Gefnuikte carrières en politiek activisme tij
dens de opstand (1564-1573); H. Kaal!]. van Lottum: 
Duitse boeren onder de rook van Amsterdam. 
Duitse immigranten in de agrarische geschiede
nis van de gemeente Watergraafsmeer (1629-1921) 

[ ... 'de Watergraafsmeer (was) een van de belang
rijkste producenten van allerhande groenten voor 
de Amsterdamse markten ... ; samen met andere 
landelijke gemeenten als Sloten, Ouder- en Nieu
wer-Amstel verzorgden zij een belangrijk deel 
van de voedselvoorziening van de stad.'; de rol 
van immigranten]; Th.H. von der Dunk: De bouw 
van de Papegaai: Amsterdams eerste neogotische 
katholieke kerk; I. Matthey: Een plek onder de zon. 
Carrière en marketingstrategie van de componist 
Aron Wolff Berlijn (1817-1870) [geb. Amsterdam, 
zoon van Wolff Israël Berlijn en Elisa Mozes]; M. 
Hameleers: De atlas met de verdeeling der Stad Amster
dam in 50 Buurten, gemerkt A-ZZ.1850; Kroniek van 
Amsterdam over 2004. 

Arneklanken, jg. 11, nr. 3, sept. 2006. L. van Belzen: 
De VLI 15 opgebracht naar Calais [in 1916; schipper 
Jacob Schroevers]; Verv. Aspecten van het econo
misch en maatschappelijk leven van Arnemuiden 
(24). Een rondleiding door de stad omstreeks het 
jaar 1584; A. L. Kort: Veldwachters in Arnemuiden; 
Uit de kerkenraadsnotulen van Arnemuiden (10) 
[1587-88]; G.-J. Wondergem: Dominee W.L. Tukker, 
statig, beginselvast, priesterlijk en edel, maar 
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vaak worstelend met eigen geestelijke nood (1909-

1988) [geb. Hoek van Holland]; A.H.G. Verouden: 
De kerk in het midden van de samenleving [rond 
1600; Claes Sael]. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden, deel 121 (2006), nr. 2. 
P. Dhondt: De verloren strijd voor één universiteit 
in België, 1814-1835; E. Witte: Het natiebegrip in 
het zuidelijke krantendiscours. 

Idem. 2006-3. K. Buyens: Muziek en natievorming 
in België: het muziekleven te Brussel, 1830-1850; 
M. ' t Hart; Gewetenloze kapitalisten, handige 
fiscalisten, strategische huisvaders of gediscipli
neerde calvinisten? De Nederlandse Republiek als 
casestudy [in dit recensieartikel worden de Engels
talige publicaties van vier historisch-sociologen 
besproken]; Discussie over het Oera Linda-boek. 
Twee besprekingen van de dissertatie van G.Th. 
Jensma (2004), De gemaskerde God. Fran§ois Haver
Schmidt en het Oera Linda-boek, door W. Prevenier en 
H. te Velde, met een reactie van auteur Jensma. 
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Caert-Thresoor, jg. 25, 2006-3. In Memoriam Prof. 
dr. ir. C. Koeman 1918-2006; D. Blonk: De Ortelius 
- Van Deventer kaart van Zeeland, een kaart met 
veel staten [omdat het etsen van koperplaten veel 
tijd vergde, waren de kaarten duur. Daarom wer
den de platen lang gebruikt; ze versleten, maar 
werden bijgewerkt en 'ge-updated'. Er zijn nu ne
gen versies (staten) bekend]; J.M. Mohrmann: De 
wereldwijde primaire triangulatie als 'onfeilbare 
grondslag' voor negentiende-eeuwse kaarten; L. 
van Empe/en: Kunst en Kaart: De Civitas Hierusalem 
1538 van Herman van Borculo; @ la Carte: Ge
digitaliseerde kaarten van de Universiteitsbiblio
theek Utrecht [http://kaarten.library.uu.nl]. 
The Caledonian Society, Med., 3oe jg., no. 3, sept. 
2006. R. Vennik: De oudste generaties Murray in 
de Noordelijke Nederlanden [16e-17e eeuw]; Verv. 
Schotse zeelui op de oorlogsschepen van de Admi
raliteit van Zeeland in de 17e eeuw (deel 6}; R. Ven
nik: Schotse militairen in Noordeuropese legers. 

Computergeneaal, 4e jg., nr. 5, okt. 2006.J. Mulde
rij: Werken met foto's in PRO-GEN; GP/Familie. 
Genealogieprogramma; T. Hokken: Over internet
archi vering en digitaal erfgoed; De homepage van 
de HCC!Genealogie gebruikersgroep; Nieuwe 
gratis dienst Geneanet; Geneaducatie; Scheeps
soldijboeken onrsloten. 

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis 
(red.: Zwemmerslaan 11, 2036 KA Haarlem; losse 
nummers te bestellen door overmaking van€ 3,40 
naar postbanknummer 577.99.25 t.n.v. Documen
tatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem 
o.v.v. de gewenste aflevering), nr. 34 (2006). Th.A. 
Fafté: De Lutheraan Mr. W.F. Lichtenauer (1900-
1987), van bedrijfsleven naar politiek [atkomst, 
studiejaren, in dienst van de Kamer van Koop
handel Rotterdam; kerkelijke activiteiten, lid 
Raad van State]; M.L. van wij·ngaarden: Luther in de 
Erasmusstad Rotterdam; Ter nagedachtenis Jan 
Brouwer (1922-2006) [bouwkundig opzichter, tr. 
1957 Nannyvan Hylckama Vlieg]. 

Eigen Perk, 26e jg., nr. 3, sept. 2006. M. van Aalst: 
Hanrath's gebouwen in Hilvcrsu1n [Johan Wil

helm Hanrath, geb. Amsterdam 1867 (exm. 
Fentener van Vlissingen), architect, tr. Doetin
chem 1895 Johanna H. Pasteur]; De Vereniging 
Sint Nicolaas - Hilversum 1920-1994; I. de Ronde: 
Van macht, strijd en sieraden [onderzoek naar 
een extra bepaling in een (ver)koopcontract van 
een huis te Hilversum door Kornelis Koort aan 
Willem Clement i.z. het geven van een sieraad 
' tot een verering' aan de vrouw van de koper door 

104 

de verkoper; secretaris Winckler, schout Bitter; 
veerschipper Perk]. 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: 
mw. E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 
26, 3255 VJ Oude Tonge; elassing@planet.nl; ht
tp://www.genealogie-flakkee.nl), nieuwsbrief, ne 
jg., nr. 3, dec. 2006. E. Lassing- van Gameren: Een 
Ouddorper trekt ten strijde [George Spee (1812-
1881} schreef 11-8-1831 een brief aan zijn ouders tij
dens de Tiendaagse Veldtocht; de brief vererfde in 
de familie via Both naar Van Bochove; fragment 
Spee - Both]; Idem: Honderdjarigen. Johannis de 
Koning, 1833-1935 [geb. Hoogvliet (exm. Kuip), 
tr. Oude-Tonge 1853 Aartje Sluimer; zes genera
ties De Koning]. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 12, nr. 3, 
aug. 2006. Een eeuw geleden in 's-Gravendeel, het 
jaar 1906 [met o.a. de namen van caféhouders en 
werkgevers van loopjongens]; De vroedvrouwen 
(2) [Leenheer, Van Meeuwen, De Leeuw, Troost]; 
Burt Groenewoud vertelt (III}; Oud nieuws; Jan 
van der Linden in het Armbestuur [1865]. 

Hasselt Historiael (www.historischevereniging
hasselt.nl), jg. 23, 3e kw. 2006. In Memoriam Wil
lem Brandenburg (1946-2006}; Hasseltenaren 
overzee; H. Gloerich: Het Erfgenamensluisje in 
Hasselt (1832-1931). Bijlage: De 18 ondertekenaars 
van de petitie van 5 september 1829 aan koning 
Willem I; Uit de Meppeler Courant van 1956; Le
ven anno 1946. 

Heemkunde Hattem, nr. 108, sept. 2006. ]. Ande
weg-Holland/D. Jonker: Postbestellers in de tweede 
helft van de twintigste eeuw [Klaas Admiraal 
(1923-1990), Henk Pannekoek (geb. 1937)]; Reac
ties en commentaren op het artikel: Een onder
duiker tijdens de tweede wereldoorlog; Historisch 
kadaster van het schependom van Hattem (afl. 2) 
[eigenaren van de percelen 209-213 t/m 1832]. 

Heemtijdinghen, 42e jg. (2006), nr. 2. G. de Klerk: 
Beeldenstorm in de Nederlanden en in Woerden; 
L.C. Mijdcrwijk: Schinkels in de grond [archeolo
gie]; B. van Ringelensteijn: Een rondje Linschoten 
te voet. 

Idem, nr. 3, sept. 2006. J. C.A. van der Lubbe: 'Die 
man heb ik toen zien tobben en blokken, maar hij 
is er toch gekomen .. .' [François Pieter ter Meulen, 
geb. Bodegraven 1843 (exm. Bohn), schilder, tr. 
Voorburg 1881 Augusta Wijnaendts]; W.R. C. Alke
made: Jan van der Weijden, veldwachter en volks
vertegenwoordiger te Waarder: een aan vulling. 
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Heraldisch Tijdschrift (www.heraldiek-ngv.nl), 
jg. 12, nr. 3, juli-sept. 2006. W. van Ham: Heraldiek 
van de nieuwe dorps- en stadswapens in Noord
Brabant. Dorps-en stadswapens in Nederland, afl. 
2; A.C. Zeven: Geveltekens met wapens in de stad 
Utrecht; Heraldische filatelie (8): stadswapens in 
Letland; J.A. de Boo: Een kritische beschouwing 
van enkele Noord-Nederlandse waterschapswa
pens. 't Zijn de kleine dingen die 't hem doen 
['traditie en artistieke vrijheid staan soms op ge
spannen voet met elkaar']; Verv. Identificatie van 
onbekende wapenzegels in de zegelcollectie van 
deNGV(3). 

HistorischeKringEemnes(www.historischekring
eemnes.nl), jg. 28, nr. 2, juni 2006. R. Prins: De 
geschiedenis van de Openbare Bibliotheek Eem
nes; E. van Andel: De Eemnesser eendenkooi; W. 

Hilhorst: Interview met Gerard Bos (75). 
Idem, nr. 3, sept. 2006. C. van Rijsdam: Wiebe 

van de Kuinder: van bakker tot rustend burger 
[geb. Eemnes 1927 (exm. Prinsen); interview]; J. 
Groeneveld: De oostgrens van het Gooi. De geschie
denis van de verschillende grensvakken; H. van 
Hees: Met genealogie de wereld rond, of: Hoe de 
genealoog op een bijzondere manier kan helpen 
[Lecourt, Pommer, Nagel]. 

Historische Kring Loosdrecht. nr. 153, 33e jg., 
herfst 2006. In Memoriam Alida Cornelia Mol
Roodhart (1940-2006); In gesprek met Corrie 
Lamme [geb. Oud-Loosdrecht 1920]; Verv. Van Al
tena vertelt-4(1938). Willem van der Roesten z'n 
echtgenotes [tr. (1) 1867 Maria Christina Weber, 
tr. (2) Stijntje Wolfstang]; B. de Ligt: Loosdrecht 
mies the waves, een beetje [schepen met de naam 
Loosdrecht]; Idem: Het mysterie van de verdwe
nen lakens [Dirckjen Claes Bruijnen, dienstmeid 
van Jan Hendriks de Jonge; 1676]; Vertrouwde 
zeilschepen. 14. De Regenboog deel 2. 

Historische Kring West-Betuwe, Med., 34e jg., no. 
2, sept. 2006. C.A. van Burik: Van verpondingko
hier tot een historisch kadaster. De reconstructie 
van de bevolking van Avezaath tot 1650 [naarmate 
het onderzoek naar de familie Vosch van Avcsacc 

vorderde, bleek een bredere kennis van de bevol
king van Avezaath noodzakelijk; moeilijkheden, 
mogelijkheden en bronnen om gegevens over de 
bevolking en haar grondbezit te achterhalen. Drie 
voorbeelden: Keldonkshofstad (Van de Keldonck, 
Van Beynum, Pieck, Van Ommeren), leengoed 
'De Blaasbalg' te Oud-Avezaath (Van der Mue
ren, Van Bijler, Noest), en land in het Nieuwland 
(Van den Weghe, Van Lienden)]; Herinnerin-
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gen van dijkgraaf mr. M. Kolff [1848-1931]; R. van 
Maanen: Varikse tuinbouw voor de Tweede We
reldoorlog. Nieuwsbrief, sept. 2006. 

Historisch Geografisch Tijdschrift, 23e jg. (2005), 
nr. 4. Thema: 20 jaar Historisch Geografische 
Vereniging Utrecht. Hierin o.a. H. Renes: Kansen 
voor water en cultuurhistorie in kaart gebracht; 
A. Haartsen: De bizarre geschiedenis van Bijleveld 
en Heicop [bij Kockengen; twee waterlopen naast 
elkaar]. 

Historisch Overijssel. jg. 2, nr. 3, okt. 2006. F. te 
Dorsthorst-de Muij: De Machinefabriek Gebr. Stork 
& Co in Hengelo. De geschiedenis van Stork in 
beeld [grondlegger van het bedrijf Charles Theo
dorus Stork (1822-1855)]; G. Buist: De middeleeuw
se wapenhoroscoop [géén heraldiek; Arabische 
geleerden leverden een belangrijke bijdrage aan 
de westerse astrologie; voor het berekenen van 
een horoscoop zijn exacte geboortetijden essen
tieel. Voor veel gewone Arabieren ontbraken deze 
gegevens vaak. In de Arabische wereld is daarom 
een alternatief systeem ontwikkeld > uitleg; met 
afbeeldingen uit de wapencollectie van Kasteel 
Twickel]; P. Brood: Lodewijk Napoleon in Overijs
sel [in 1809]; R.A. Koman: Geloof en bijgeloof in 
Dalfsen en omstreken; Identiteit in Overijssel. 
Een interview met Bert Loo per. 

Holland (www.verenigingholland.nl), 38e jg. 
(2006), nr. 3. Thema: Hollandse vis. R.C.G.M. Lau
werier(F.J. Laarman: Hollandse nieuwe en de mythe 
van Willem Beukelszoon [betekenis van haring 
in de periode vóór het haringkaken; de ambach
telijke handelingen van het haringkaken lieten 
sporen na; archeologie als bron van informatie 
over het kaken]; C. Richter: Hollandse vishoeken. 
De onweerstaanbare kracht van de afbeelding 
[manuscripten van Adriaen Coenen(szoon van 
Schilperoort) (1514-1587) en Johannes Cornelis 
Uterverius (uit Delft; ging in 1592 plantkunde 
studeren in Bologna)]; B. van Sighem: Vis op het 
droge. Visstillevens in Holland en Utrecht in de 
17de eeuw; ]. ter Brugge: 'Een eigen Hollandsch 
feest'. Gebruiken rondon.1. de Nieuwe Haring; L. 

Mutsaers: Paling als muzikaal symbool. Geschie
denis en identiteit van de Volendamse popsound; 
De wonderlijke onderwaterwereld van Adriaen 
Coenen. Interview met Florike Egmond; De ar
chievenman: Het Meertens Instituut: vissen naar 
visliederen; Artis Aquarium te Amsterdam. 

In de Gloriosa (Ankeveen.'s-Graveland. Korten
hoef; www.historischekringkortenhoef.nl), 23e 
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jg., nr. 2, mei 2006. D. Buitenhuis: De lange levens
loop van een onvermoeide wandelaar, Willem 
Kuiper uit 's-Graveland [1924-2005]; Goos Glijn 
vertelt [in 1983; geb.1904]. 

Idem, nr. 3, aug. 2006. Een vrouw verdronken 
[Johanna Theodora Visjers, geb. Breda, 40 jaar, 
gehuwd met Cornelis J. Verhaart; door het ijs 
gezakt 1929]; Brand aan de Dorpsweg [Ankeveen 
1905, o.a. bij metselaar Piet Logge en bakker Hein 
Veldijk]. 

Idem, nr. 4, nov. 2006. W.J. Fecken: Nogmaals 
enkele verdrinkingsgevallen [Willem Otten 
(1866-1897; exm. Snooij); Jannetje Luijer (1891-
1897; exm. Smallenburg); Israël Frederikstadt 
(geb. Amsterdam 1885 (exm. Metz), overl. 1913]; 
Gesprek met de heer Jan van Asselt [in 1983; geb. 
1904];]. Immerzeel: Kortenhoef 850 jaar 1156-2006; 
Jacht in Ankeveen. 

De Indische Navorscher, jg. 19 (2006), nr. 3. P.Th. 
]. Tellings: Genealogie Tellings in Nederlandsch
Indië [afk. van Maastricht; oorspr. Tallem of 
andere spellingen; 17e eeuw- heden]; P.A. Chris
tiaans: Een aanzet tot de genealogie Soesman 
[oudst bekende: Soesman Isaac Rudelsum, geb. 
Rüsselsheim/Hessen ca. 1693, over!. Amsterdam 
1780; drie generaties in Suriname; begin 19e eeuw 
naar Indië]; Idem: De familie Zeekaf [Quirinus 
L.H. Zeekaf (geb. Maastricht 1846), kinderen en 
kleinkinderen]; R.G. de Neve: Genealogie Budach 
[afk. van Frankfurt a/d Oder; drie generaties 18e-
19e eeuw]; L.M. Janssen: Niemandsverdriet [Cle
ment Niemandsverdriet (ged. Oud-Beijerland 
1777) en zijn gezin]; A.A. Lutter: Hess Busselaar 
[Hess afk. van Bernburg/Anhalt; 19e-20e eeuw]; 
R.M. Dumas: Genealogie van een geslacht Hul
scher in Nederlands-Indië [te Nederhorst den 
Berg, Naarden en Batavia enz.; 18e-20e eeuw. 
Generatie II: (Kort) Gerrit Hulscher werd niet 
geboren te Tecklenburg 1700, maar gedoopt te 
Lengerich i.W. 13-2-1701 als Johan Cord. Duitse 
voornaamgeving en -vastlegging in die tijd levert 
voor ons soms problemen op. Naar mijn ervaring 
'beschikte' men over drie voornamen, die in wis
selend aantal en in wisselende volgorde werden 
gebruikt, maar niet alk in het doopregiscer vast
gelegd. Gerrit Hendriks Hulscher werd slechts 
één maal aangetroffen met de naam Kort. Hier
door én gecombineerd met de namen van zijn 
naar de Vechtstreek meegekomen zusters Anna 
en Trijntje, en zijn broer Evert, kon het gezin van 
zijn ouders worden vastgesteld. Hinrich Höl
scher huwde Lengerich i.W. 14-7-1700 Catharina 
Westhoven. Zij lieten aldaar zeven of negen kin
deren dopen {twee 'aus Hölschers (bak)haus'). 
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Anna kan gedoopt zijn 16-7-1703 als Anna El
sabe, 17-3-1706 als Anna Maria of 19-3-1709 als 
Anna Catharina. Deze laatste kan ook Trijntje 
zijn, evenals de op 14-5-1710 gedoopte Catharina 
Margaretha. Evert tenslotte werd gedoopt 23-10-
1712 als Johan Everd. Generatie III: Jan Hulscher 
overleed 's-Graveland 3-2-1831, was koehouder 
en huwde Weesp 3-4-1784 met Johanna Blok, 
ged. Amsterdam 18-8-1754, over!. Naarden 9-5-
1820, dochter van Hans Jacob Blo(c)k en Heijltje 
de Wit]; R.G. de Neve: Genealogie Bouberg (Bou
berg Wilson) [nageslacht van Sijbrand Jacobus 
Bouberg (geb. Amsterdam 1763)'s dochter Olym
pia Maria tr. Soerabaja 1815 William F. Wilson]; 
A.A. Lutter: Von Gabain [uit Graudenz/Pruissen; 
19e-20e eeuw]; R.G. de Neve: Matrilineaire afstam
ming Barkmeijer - Kal [Barkmeijer, du Puy 
resp. Kal, Keuchenius, Bik, du Puy > Breton van 
Groll, Obreen, Teisseire, Kok, Draakman]; D. 
van Dij.k: Heijligers [Johann Heinrich Heijligers 
(geb. Rayen/Neukirchen bij Moers ca. 1761/63), 
tr. Amsterdam 1794 Maria Catharina Geestman; 
nageslacht]; P.A. Christiaans: Families uit Macao 
[naamlijst]; Gelegenheidsvondsten: Teruggekeer
den in Amsterdam 1710. 

DE INDISCHE NAVORSCHER 
OflllM.~ VAKDEL,bDCHED6>.T.AJJXD;'Kl; • 'llf;.'10IS(I 

Jurpng 19 (2006) m. 3 

De Kleine Meijerij (www.do.nl/heemkunde; secr.: 
H. van Helvert, Plataanlaan 6, 5076 ED Haaren), 
57e jg. (2006), nr. 2. W. de Bakker: Het V.V.V.-huisje 
van Oisterwijk. Een voorbeeld van het gebruik 
van kadastrale bescheiden. 

Idem, nr. 3/2006. In Memoriam Leo van der 
Pijl; If. van der Linden: Herinneringen aan de twee
de Wereldoorlog en de bevrijding van Oisterwijk 
in oktober 1944 van Kees van der Linden en de 
kinderen van Christen Sjef van der Aa; Frans van 
Ierse! (1936-2006). 

Kleine Reeks. Bijdragen tot de geschiedenis van 
Stad en Heerlijkheid Borculo, deel 12 (2006). L.J. 
Keunen: ' ... der grosse und kleine hoff undt darauf 
bestehendes dorpff Neede .. .'. De ontwikkeling 
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van de hof en het dorp Neede [hof van een relatief 
onbekende middeleeuwse grootgrondbezitter, 
het stift überwasser te Münster; de eerste vermel
ding dateert uit de elfde eeuw; met deze studie 
wil de auteur de kennislacune over de nederzet
tingsontwikkeling in Oost-Nederland wat verder 
dichten; als onderzoeksvraag werd geformuleerd: 
hoe verliep de sociaal-economische ontwikkeling 
van de hof te Neede en wat was de wisselwerking 
tussen de hof en het omringende landschap?). 

Krommenieër Kroniek, no. 43, sept. 2006. G. Palm
boom: 't Blauwe End, Padlaan 7 [eigenaren/bewo
ners: Frans Koster (1723; zijn dochter Bregje tr. 
1746 Gerrit Rood), Dirk Hekelaar (1774; klein
dochter Maartje tr. 1834 Jan Schaap), Kaars Sij
pesteijn (1903), Hondema (1982)); W. Dijkstra: 
Melkboeren in Krommenie; C. Tuijn: Het melk
fabriekje van Krommeniedijk [van Jan Rol];J. van 
der Weide: Het Mennoniete of doopsgezind wees
huis te Krommenie [o.a. Jan de Wolk, 1744 tot 
weesvader benoemd]. 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort, jg. 8, 
nr. 3, sept. 2006. Afscheid Fred van Kan, directeur 
Archief Eemland; Boerderij Kraaijkamp authen
tiek hersteld [ca. 150 jaar bewoond door de familie 
Van Weerhorst; gebouwd rond 1820 voor Willem 
Kraaijkamp (1777-1854)]; Kamp Amersfoort en 
de Nederlandsche Seintoestellenfabriek; Verloren 
gewaande Portugese begraafplaats teruggevon
den. 

Lek en Huibert Kroniek, Se jg., nr. 3, aug. 2006. W. 

van Zij'derveld: Hei- en Boeicop in de Tweede we
reldoorlog. Periode juli 1944-december 1944; Uit 
de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; P. de Pater: 
Lakerveld. Van paard tot tractor en nog veel meer 
paarden [met een lijst van eigenaren van in de ge
meente beschikbare paarden en boerenwagens in 
1828; eigenaren van trekkers rond 1950]. 

Jl.ek en ~uibert Itroniek 

& j11a11:1U1g nr. ·1, ;mgusius 2006 
ütr.1 1nolennurnma 

~ •. ..,.,..v...,.;p1, 11i>liuri,J,Lo.un)l>d.1111ffri.""Buciollp 
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Idem, nr. 4, aug. 2006. Extra molennummer. W. 

van Zijderveld: Polders en molens van Lexmond 
en Hei- en Boeicop [met lijst van molens 18e-2oe 
eeuw]; C. Spek: Beschrijving van het ontstaan van 
de bemalingsgeschiedenis in de Vijfheerenlan
den; W. van Zijderveld: Johannis van Zijl, een be
kende Lexmondse molenmaker [ged. Lexmond 
1704, zoon van Hendrick van Zijl en Teuntje Hen
drickse de Bruijn, tr. Amsterdam 1733 Aafje Koel, 
van Ilpendam); Idem: Korenmolen Lexmond 
[eigenaars Rekoert (1824-25), Van Wighen/van 
Weggen (1825), Van Eck (1843), Wink (1872), Den 
Buurman (1873); huurders Den Dekker (1869-
72), Slob]. 

De Maasgouw, jg. 125 (2006), nr. 2. P. Seelen: Oost
wegel, redder van Limburgse monumenten: Al
les moet bevochten worden [Camille Oostwegel 
(geb. 1950), horeca-ondernemer]; W. Tiemes: Een 
contract is (g)een contract. Het praalgraf van Her
man Frederik van den Bergh en Josina Walbur
gis in Maastricht; G.H.A. Venner: Het zegel van 
Jutta van Limburg (1275); J. Welten: Vechten voor 
een bruid. Het leven van de militaire comman
dant van Roermond in de Franse Tijd [Bonaven
ture Richard (geb. Lay/Beaujolais 1749/50; Maria 
Josepha Kneepkens (geb. Weert); 1804]. 

Mars et Historia, 4oe jg., nr. 4, okt./dec. 2006. 
Med.= Het jubile umboek 'Militair vervoer ver

beeld' neemt de plaats in van 'Mars et Historia' 
nr. 3-2006. L. Sicking: Het ontstaan van de marine 
en de admiraliteit in de Nederlanden; Op bezoek 
bij ... Bas Kreuger. Directeur Vestingmuseum 
Naarden; S.J. de Groot: De mars van het Staatse 
Auxiliaire Korps in 1743; V. Kramers: Belangenbe
hartiging door Nederland in China en de eerste 
wereldoorlog. 
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Met Gansen Trou (Onsenoort), 56e jg., nr. 5, mei 
2006. P.C. de]ongh: Uit het nieuw archief van Vlij
men [o.a. Van de Wiel, De Wijs, Stuppers, Van 
Vugt (1845), Van der Vorst, Heesbeen (1849), 
Bruurmijn (1849), Neijssen (1850), Eekels, Ki
vits (1851), Van de Dellen (1852)]; Berichten uit de 
Noordbrabander (Brabants Dagblad 1900). 

Idem, nr. 6, juni 2006. P.C. de]ongh: Zo waar
lijk helpe mij God almachtig [drie generaties De 
Jongh in dienst van de posterijen. 

Idem, [nr. 7/8], aug. 2006. Speciale aflevering: 
Elshoutse Zeedijk. Historie en Natuur [met veel 
afbeeldingen van kaarten]. 

Idem, nr. 9, sept. 2006. P.C. de]ongh: Handboog
vereniging Ons Genoegen te Herpt [opgericht 
circa 1876; met namen van bestuurders]. Plekbord, 
27e jg. (2006),juni, aug., sept. 

Nationaal Archief Magazine, 2006/3. R. van Dies
sen: De 'Atlas Amsterdam' herontdekt. Verborgen 
VOC-atlas voor het eerst gepubliceerd [kaarten
maker Isaak de Graaf, 1691 klerk in dienst van 
de Kamer van Amsterdam); G. Molemans: KNIL
stamboek 18331 [Jan Molemans, geb. Womsom/ 
ZA 1817]; Eerste politieke biografie Annelien Kap
peyne van de Coppello;]. Bervoets: In onderzoek 
[interview met T. Landheer, schreef biografie 
over Christiaan Antonij Ver Huell]; Uit het dag
boek van een restaurator [Barbara Bovenberg]; 
Op bezoek [bij het archief van De Nederlandsche 
Bank]. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxn1, No. 5, okt. 
2006. Ph.J. van Dael: De oudste generaties Millet/ 
de St. Aubin/Milet de St. Aubin [afk. van Parijs; 
via Thionville en Suriname naar Nederland; 17e-
18e eeuw; fragment Bunge te Tribsees en Neu
enkirchen, 18e eeuw]; P.Janssens: De Nederlandse 
en de Belgische adel door de eeuwen heen [o.a. 
de ridderslag, vorstelijke inmenging, demilita
risering, adelbrieven, nieuwe waarden]; Z. van 
Ruyven-Zeman: Twee glaspanelen uit Hoorn, door 
Veronica Johans De Hubert en Geertien Matthijs 
d'Ens in 1620 geschonken [Veronica de Huybert 
(geb. ca. 1580-85; exm. Vierling); Geertje Mathijs 
Ens (geb. ca. 15 80-85 ), zuster van Elbert Ens, die 

tr. Hoorn 1608 Lucretia de Huybert]; C.P. Briët: He
raldische vondst in Amsterdam; S. Craft-Giepmans: 
Uit de collecties van het Iconografisch Bureau. 
Portretten van Jan van Walré (1759-1837) [boek
verkoper, uitgever en dichter (geb. Haarlem; exm. 
Van Westerkappel), tr. ald. 1782 Maria Kops]; 
Corr. Voorouders van Annette Sekreve [De Jongh 
te Zoelen]. 
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Een nieuwe chronyke van het Schermereiland,jg. 
23, nr. 3, sept. 2006. Speciale uitgave: Zij haalden 
hun bruiden uit het thuisland. De actualiteit van 
het verleden. H. Keuning: Een muur door De Rijp 
[de scheidslijn tussen katholieken en niet-katho
lieken; jaren '50]; Interviews over het leven in de 
jaren '40-'50 [Jan Kaptein (1934), het echtpaar 
Pielage (1924/1922), Wim Schermerhorn (1938), 
het echtpaar Ter Beek (1927/1931), C. Kuys (1935), 
Jaap Los (1937), Peter Leegwater (1949) en de 
heren Van Harskamp (1923) en Dekker (1926)]; 
Het kerkelijk leven in De Rijp in de dertiger ja
ren; C. Booy: De Rijp, Beverwijk en Schagen, dat 
zijn Noord-Hollands plagen; T. Schermerhorn: Hoe 
pastoor ingreep in het leven van een protestantse 
huisarts. 

Nijmeegs Katern, jg. 20, nr. 4, sept. 2006. The
manummer: Muziek. Hierin o.a.; M. Hageman: 
Willem Gruyter, slachtoffer van een spotliedje 
[kanunnik, 1557]; L. Stapper: Een muziekinstru
mentenbouwer in het Nijmegen van de 18e eeuw 
[Robert Wijne, 1698-1774, dwars- en blokfluiten, 
hobo's, zoon van Hendrik Wijne en Aaltje Tim
mer/Temmen, Tremmer; tr. 1724 Engelina van 
Negeren/van Egeren]; Oeuvre Carl Friedrich 
Müller herontdekt [geb. Nijmegen ca. 1790]; Or
geldraaier Peter van Embden vertelt; Eddie Van 
Halen [Edward Lodewijk van Halen, geb. Nijme
gen 1955; gitaarkoning in Amerika] . 

't Onderschoer, jg. 28, nr. 3, herfst 2006. H. Boink: 
Zeventig jaar geleden. Motorspuit van brandweer 
in Denekamp vloog in 1936 uit elkaar [betrok
kenen o.a. Albrink, Sneujink, Fruke, Olde Dub
belink, Severijn]; Idem: Onderwijzer Cornelis 
Scholtens uit Tilligte heefr zich in 1856 van het 
leven beroofd [geb. 1813, tr. Hoogeveen 1835 Hen
drika ten Kleij]; Vledderstraat [winkelstraat; si
tuatie in 1832, circa 1950 en in 2006]; Eerste inter
lokale telefoon in Denekamp 100 jaar geleden; H. 
Boink: Op stap bij onze oosterburen. Drievorden, 
een boerengemeenschap achter Engden; Jan ten 
Dam uit Tilligte vertelt [geb. ald.1912]. 

Ons Voorgeslacht, No. 583, 61e jg., okt. 2006. H.M. 

Kuypers: Een onjuiste bron, een bron van inspira
tie, de voorouders van Joost Fredericx2. Trom
pert [ged. Moordrecht 1667; kwartieren Trom
pen (steenbakkersfamilie), Croon, Boer, (Trom
pen) x Cuijp; met uitvoerige annotatie]; B. van 
Dooren: 'Het vergezochte moge anderen behagen 
.. .'. Overpeinzingen bij 'Erasmus ook van ons!' 
[beschouwing over hypothese en bewijs, betrouw
baarheid van bronnen, vernoeming, huwelijk, 
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echtscheiding en celibaat in de middeleeuwen]; 
H.N. Berghuis: Het haardstedengeld in Bleiswijk; 
Antw. Verloop. 

Oud Rhenen (www.oudrhenen.nl), 25e jg., no. 1, 
jan. 2006. H .P. Deys: De grens tussen Amerongen 
en Rhenen [o.a. kwesties in de 16e-19e eeuw];Idem: 
De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhe
nen en Omstreken sinds 1980; A.J. de Jong: Rhe
nen en de familie Van Amerongen [ in de 15e-17e 
eeuw; Borre, Van Gerixham; zegels]; W.H. Strous: 
Zoektocht naar een tweetal verzetsdaden te Rhe
nen [Jan Willem Schouten (Bergen op Zoom 1912 
- Rhenen 1943; Jonathan B. Nijhoff (Zeist 1918 
- Gross Rosen 1945); Paul Morel]; H. Dekker: Heel 
Rhenen op de schop [vervening, steenfabrieken, 
zand- en leemafgraving, enz.]; H.C. Boe/houwer: 
Het jongenskoor van Euphonia tijdens de oor
logsjaren en vlak erna [dirigent Henk van Eck, 
die in 1947 of 1948 naar Afrika emigreerde]. 

Idem, no. 2, mei 2006. H.P. Deys: 25 jaar spoor
lijn Rhenen - Utrecht; J. Schouten m.m.v. A.J. de 
Jong: De geschiedenis van de Rhenense Radiocen
trale; H.P. Deys: Een krijgsgevangenschap in Elst 
(Rhenen) in 1945; F. Almekinders: De ontstaansge
schiedenis van het Gezondheidscentrum Rhenen. 

Oud-Wageningen, jg. 34, nr. 3, sept. 2006. A.C. 
Zeven: De Voorburgten. De naam voor een steeg 
en een sloot; Idem: Uit het Wagenings Gemeen
tearchief (24); S. Zwart: Theodorus Petrus Elsne
rus. Achttiende eeuwse predikant in Wageningen 
[geb. Gogh 1710]; De Rijks Hoogere Burgerschool. 

Idem, nr. 4, nov. 2006. A.G. Steenbergen: Een por
tret van Mietje Jacobs [geb. Wageningen 1792, tr. 
1814 met de Almelose textielfabrikant Joseph Sa
lomonson]; Uit het Wagenings Gemeentearchief 
(25) [Aliven (1720); Struijs (1764)]; T.g.v. negentig 
jaar scouting in Wageningen; Re-actie [o.a. Antw. 
Willem Gorter (geb. Wolverhampton 1949)]. 

Oud Woudenberg. 2002-1; Idem. 2002-2. Van 
bakkerij naar elektra-installatiebedrijf Blokhuis 
[interview met Mien en Gerrit Blokhuis (exm. 
Van de Wetering)]. Idem. 2003-1. W. de Greef Azn: 
Oud-Woudenbergse families (1): De Bree [met be-

knopt fragment 1600-1750]; W. Schipper: De Mof 
[herberg, al vermeld in 1609; Willem Moy (1626), 
Aart van de Wetering (ca. 1750), Anthonie van de 
Lagemaat (1821), Arnoud Jan de Beaufort (1901)]. 
Idem, 2003-2. E. Veldhuis: Terug in de tijd met ... 
Cees en J anny van Ekris; Verv. Oud-Woudenberg
se families (2): Van Dijk [met fragment 18e eeuw]. 
Idem. 2003-3. Verv. Oud-Woudenbergse families 
(3): Van Egdom [met stamreeks 1618-1905]. Idem, 
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2003-4. Idem. 2004-1. Verv. Oud-Woudenbergse 
families (4): Van Ginkel [met fragment 17e-18e 
eeuw]. Idem, 2004-3. Steenhof(f)s in Woudenberg 
[Jan Hendriks Steenhof, smid, tr. ca. 1676/1677 
Gosentje Roelofs]. 

Overijsselse Historische Bijdragen. 95e stuk 
(1980). Zwolle in de middeleeuwen. Enkele aspec
ten; Wat betekent de naam Zwolle? Van Karel de 
Grote tot Karel de Vijfde. Een archeologisch on
derzoek in het oudste gedeelte van Zwolle; Het 
oude stadhuis van Zwolle; De veertiende-eeuwse 
woonhuizen in Zwolle; Het Heilige-Geestgast
huis te Zwolle in de late middeleeuwen: stich
ting en ontwikkeling; met lijst van procuratoren 
der armen 1306-1515]; De groei van middeleeuws 
Zwolle naar zelfstandigheid. 

Idem, 97e stuk (1982). G.J. van Kolmeschate: De 
eerste predikanten van Zwartsluis [o.a. Jacob 
Strijdonck (Stridongh)]; Deventer en zijn ge
miste universiteit. Het Atheneum in de sociaal
culturele geschiedenis van Overijssel [bijlage: 
studiecurriculum van de te Deventer geboren le
den van de families Jacobson en Ten Brink, eind 
17e-18e eeuw]; Verzet tegen markedelingen: be
houdzucht of zelfbehoud? De ontwikkeling van 
de huishouding te Borne in de tweede helft van 
de negentiende eeuw [en te Bornerbroek]; Volks
huisvesting en volksgezondheid in Zwolle in de 
tweede helft van de 19de eeuw. 

De Proosdij koerier. jg. 22, nr. 3, sept. 2006.D. Koele
man/S. Veerhuis: Historische scheepmakerijen in 
De ronde Venen [opkomst en verdwijnen; namen 
van scheepswerven (o.a. Veerhuis, Stofberg, Ha
ring, Kok, Houweling) en gebouwde boottypen]; 
Uit het Vinkeveen van toen [1937-38]; Verzamelen 
als hobby: Floor Groenendijk; De gemeentepa
gina uit 1795. 

De Ratel (Historische Kring Huizen), 25e jg., nr. 3, 
sept. 2004. De oude kerk van Huizen; Jacob Prins 
en zijn 'aantekeningen', deel 2 [geschreven 1823-
66; in 1854 benoemd tot havenmeester, overl. 
1870]; Aanvullingen op lijst scheepsongevallen in 
Huizen; D. Schaap; J.L. van Os.straat z; de geschie-

denis van een huis [in 1871 kocht Lambert Jacobs 
Schaap (1829-1910) een stuk bouwland, waarop 
hij een woon-en pakhuis liet bouwen]. 

Idem, nr. 4, dec. 2004. H. Kos: Huizen in Gooi
land, vissersplaats aan de zuid wal van de Zuider
zee; Verv.Jacob Prins, deel 3. 

Idem. 26e jg., nr.1, febr. 2005.A. Kruijning-Teeuw
issen: Het nieuw vriendinnetje [familie Pront on
dergedoken als Wittebol bij buurvrouw Vos]; K. 
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Schaap: Een bijzonder verhaal uit de Mei-dagen 
van 1945 [J.J.G. Boot, burgemeester van Wisch, 
ondergedoken in Huizen]. 

Het Schokker Erf, nr. 63, sept. 2006. B. Klappe: Het 
kerkhof op Emmeloord (historie; reglement; de 
opgraving van Joannes (12 jaar), zoon van Teunis 
Klaasen Klappe in 1803; onderhoud]; Wie niet wil 
wijken moet dijken (z); De fotogalerij: Thijmen 
Alberts Klappe (1831-1922) [er. Vollenhove 1857 Jo
hanna Mossel, en hun kinderen]. 

Idem, nr. 63a, nov. 2006. Schokkerdag 2006 
[verslag]; Portret van een 'Schokkernazaat' nr. 31 
(Inge van Hooff er. Flip Bakker]; Portret van drie 
Schokkerdames nr. 32. 

Steengoed (Utrechts Monumentenfonds). nr. 42, 
april 2006. B. van Spanje: Nieuwe Gracht 19, van 
deftig herenhuis tot katholieke jongensschool 
[met o.a. kopers in 1617 van percelen van de Run
nebaan en eigenaren in 1693; Van Blankendaal 
(1617), Van Hardenbroek (1626), Van der Nij poort 
(1629), Roëll(1715); bewoners 19e eeuw]. 

Idem. nr. 43, okt. 2006. J. van Markesteijn: Ca
tharijnesingel 78, oud worden in een jong mo
nument (tussen 1902 en 1904 betrokken de eerste 
bewoners hun huizen, die gebouwd waren op de 
gronden van de voormalige buitenplaats annex 
steen- en pannenfabriek 'Voorzorg'; Laag-Catha
rijne]. 

Terebinth, sept. 2006. In Memoriam Thijs IJzer
man [1954-2006]. Idem. dec. 2006. Graven op in
ternet [www.nacuurbegraafplaats.nl]; R. Wobbes: 
Grafculcuur in Groningerland; B. Jagt: Tweede 
gouden eeuw en Kamerlingh Onnes [herstelde 
grafmonumenten te Voorschoten]. 

Van ' t Erf van Ermel. nr. 41, aug. 2006. G.J. Garrit
sen: 'De Dennenkamp', fraaie woonwijk boorde
vol Ermelose historie (II); Verv. Versterkerstation; 
Boerenbond Ermelo van 1914 tot 1966 (5, slot); 
Verv. Wandeling door oud-Ermelo. Tussen Telg
terhoek en Putterweg 1940-1950; Joodse onder
duikers in Ermelo (III) [ met namen van gastgezin
nen en onderduikers]. 

Vittepraetje, 10e jg., nr. 3, sept. 2006. Wat Harder
wijkse kranten precies 100 jaar geleden schreven; 
R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en-of Hierders 
(28) [stamreeks van Jan Cornelis Dwars (1862-
1949, er. 1888 Geertje Wegen)> Meijns Berents er. 
1635 Trijntje Wolters]. 

Idem. nr. 4, dec. 2006. Slavenhandel in Harder
wijk in 1777. Een toevalsvondst in het gemeente-
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archief van Harderwijk; Verv. Wat Harderwijkse 
kranten ... (31); T. Numan m.m.v. K. Uittien: Via ge
nealogie naar een klein maar interessant stukje 
Harderwijkse geschiedenis [Gerrit Hendricksen, 
knecht van de weduwe van Hartger Westhoven 
werd in 1727 ontvoerd vanwege zijn lengte door 
Pruisische soldaten t.b.v. de Riesengarde van de 
Pruisische koning]; R. Uittien-Jacobs: Harderwie
kers en-ofHierders (29) (fragment West( en)hoven; 
eind 17e-18e eeuw]. 

Westerwolde (http://members.tripod.com/-wes
terwolde; westerwolde@gmail.com), jg. 27, nr. 2 
+ 3, okt. 2006. K.F. Beumee/M.J. Hofman: De Lutje 
Meulen in Blijham [eigenaren 1822-1945 leden 
van de familie Hazelhoff; laatste molenaar was 
Derk Poel]. Kwartierstaat van de kinderen van 
Derk Poel [(1888-1973) en Henderika Hekman 
(1893-1972), tr. Wedde 1913; Poel, Poort, Hage
man, Bosboom, Hekman, Dorgeloos, Kenter, Ot
tjes ]; Verv. Twee stammen of toch twee loten uit 
dezelfde stam? (II) [mee o.a. Garstman, Schmaal, 
Hillenius, Graver, Engels, Bruggers, Bregen
beek]; Kwartierstaat van Harm Kraai, schrijver 
in Westerwolde [1866-1928, er. Beerta 1895 Tjaakje 
Harms Buiskool;-, Tammes, Buirs, Meems ]. 

Zeeuws Archief Nieuws (www.zeeuwsarchief.nl), 
nr. 31, sept. 2006. Weerwolven in Zeeland [iemand 
die telkens van beroep veranderde maar nergens 
slaagde; bijv. Johannes Deuning (33) in 1814]; In
richting van hoogaarzen eindelijk bekend [vondst 
van een tekening uit 1908]. 

Idem, nr. 32, dec. 2006. Tijdreizen met reis jour
naals [Radermacher, Spoor, Sprenger]; 'Regi
stre van den Criminele Saecken' uit Veere terug 
in het archief [1552-1663; uit het archief van de 
vierschaar]; Vreemdelingen in het ziekenhuis (de 
stamboeken van het Gasthuis in Middelburg be
vatten een schat aan gegevens over bijvoorbeeld 
arbeiders, dienstbodes en armlastigen; raadpleeg 
de databank Zeeuws ArchiefISIS]; Overlopers van 
de Polder Walcheren [voorgangers van het kadas
ter; tips]; De gezondheid van Walcheren en N-Be
veland [in het archief van de Gezondheidscom-
missie zetel Veere; leefomstandigheden., huisves-

ting (hoeveel kamers, huisdieren) enz.]. 

Zeeuws Erfgoed (www.scez.nl), jg. 5, nr. 3, sept. 
2006. Heemkundig rondje: Heemkundige Kring 
Philippuslandt (www.sint-philipsland.nl); Unie
ke inventarisatie van historische boerderijen in 
Zeeland. 

Idem. nr. 4, dec. 2006. nieuwe gegevens over 
moerneringscentrum Casu(w)ele en omgeving; 
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Over gekrompen dorpen in de gemeente Veere; 
Heemkundig rondje: Heemkundige Vereniging 
Terneuzen [www.heemkundeterneuzen.nl]; 
Nieuw project voor collectieregistratie. Schilde
rijen, kunstnijverheid, porselein en meer Zeeuw
se schatten online. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 77, sept. 2004. I. Mal
lekoote-Slinger: Kwartierstaat van Kees Mallekoote 
[1887-1983; -, Vervenne, Hollestelle, Wagenaar]; 
]. Jansen-van der Waals: Kwartierstaat van Tanne
tje Slabbekoorn [1913-1985; -, Van den Dorpel, 
Hollestelle, Paauwe]; M. van der Sluij·s-S/abber: 
Kwartierstaat van Maria Slabber [geb. Westkapel
le 1933, tr. Veere 1957 Arnold Kees van der Sluijs; 
Slabbaerts, Lievense, Kaland, Verhage, Van Veer
degem, Brasser Roelse, Gabrielse]; H. Sacré: Aanv. 
Kwst. Jacoba Johanna Rottier [in nr. 74; kwn. Jo
hanna Jacoba van de Vijver, 1795 Groede 1866; -, 
De Voogt, Orlebeeke/van Horlebeke, La Cour(t)]. 

Idem, Nr. 78, nov. 2004 [laatste aflevering]. Ch. 
Korstanje: Kwartierstaat van Chris Korstanje [geb. 
Goes 1937, tr. Hellevoetsluis 1966 Helena Oud
kerk; Kwartier 4 is verder uitgewerkt: Christiaan 
Korstanje, 1872 Goes 1924; -, De Jonge (te Goes), 
Holleman, Bonse]; L.P. Heurter: Kwartierstaat Gil
de; o.a. Pieternella Gilde (geb. Middelburg 1894, 
tr. ald. 1920 Leendert Maurits Heurter); -, Zorge, 
Poerstamper, Heusevelt; kwn. 12-15 niet verder 
uitgewerkt]; Aanv. Kwst. Maria C.M. Bierens 
[o.a. Verstraate, Schikker, Stols; Van Poortvliet; 
Vroon, Fuijkschot, Nelemans; Van Nieuwen
huyzen, Joppe; Quist]; M. van der Sluijs-Slabber: 
Kwartierstaat Hendrika Lokerse [geb. Rotterdam 
1915, tr. ald.1941Julius D.Jongma; -, Kooman (te 
Wolphaartsdijk), Van de Vrede, Hendrikse (te 's
Gravenpolder), NN, De Vriend, Den Herder, Van 
Vijven]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
13,lQ (Rotterdam), jg. 20, no. 4, najaar 2006. Op 
verkenning ... bij het Gemeentearchief Rotter
dam [grasduinen op de site http://www.gemeen
tearchief.rotterdam.nl/] . 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 9, nr. 4, nov. 2006. 
GenePub II (bijzondere uitgave). P. Bingen (t)/H. 
Boersma: Genealogie familie Bingen (ca. 1700-ca. 
1945) (Sibbe, Maastricht, Roermond, Brussel etc.) 
[oudst bekende: Herman Bingen tr. Oud-Valken
burg 1735 Anna Vreuls (exm. Starmans)]; R. Ber
gerjH. Boersma: Stamboom familie Berger [Berge, 
Bergé(r), Bersche; oudst bekende: Joseph Berge tr. 
Esneux (B) 1711 Anne Stassart]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 68, jg. 20, nr. 4, 
dec. 2006. P. Aaij·: Kwartierstaat Aaij-Oud [inlei-
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ding met foto's; Pieter Dirk Aaij (geb. Alkmaar 
1940); -, Hardebol (o.a. te Oosthuizen), Oud, 
Visser (te Sliedrecht en Zijpe)]; Red.: Een familie 
Spruit (Spruijt) deel 2 [oudst bekende: Cornelis 
Spruit tr. (1) voor 1719 Aagje Jans Waterdrinker, 
tr. (2) Schellinkhout 1733 Aagje Cornelis Kramer; 
nageslacht t/m generatie IV; 18e-19e eeuw]. 
Kempen- en Peelland, jg. 14, nr. 4, dec. 2006. 
P.H.M. Thijssen-Schouten: Moederslijn Luc en Rob 
Thijssen [Schouten (te Sevenum), Trienekens, 
Van Rooij (te Soerendonk), Van der Linden (te 
Woensel), Reurings, Meijer (te De Werken), Van 
Driel, Heerschop, Verheij, patr.]; A.E.M. van den 
Heuvel: Moederslijn Tony van den Heuvel [geb. 
Hoogeloon 1957; Pluyms, Timmermans ( te Lage
mierde), Corstiaans, Goossens (te Hoogeloon), 
Verhees, Willems (idem), Snoecken, Koppens]; A. 

Neggers: Een society huwelijk in de Kempen [Tes
tas x Van Nassau LaLecq en Testas x Abbema; 
1766];]. Verstraelen: Mr. François Peerbooms, chi
rurgijn in Oirschot [ged. Weert 1680 (exm. Van de 
Riet), tr. ald.1706 Elisabeth Deckers ( exm. Van de 
Paesschen); fragmenten Peerbooms/Perebooms, 
Deckers en Van de(n) Paesschen, 17e eeuw te 
Weert; laatste jaren en regeling nalatenschap van 
Jacob van de Paesschen 1713-1720, w.o. voogdij, 
ziekenverzorging, boedel]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 15, nr. 4, dec. 2006. R. 
van Maanen: Bloemisten in Heumen rond 1940; H. 
Fransen: Leny Aben-Nederpeld [geb. Loosduinen 
1933; interview]; E.K.Kam: Loterijen in Nijmegen, 
een verkenning; H. Fransen: Speurtocht door be
volkingsregisters; J. Wiendels: Kwartierstaat van 
Johannes-Wilhelmus Wiendels [geb. Zeddam 
1933; 5 gen.:-, Wienholts (te Didam), Gunsing, 
Klabers ]; J. Heisen: Rectificatie Kwst. J. M. Dries
sen; H. Fransen/E. K. Kam: Het testament van Deris
ken Taken [Kranenburg 1581]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 44, dec. 2006. 
Wat een familie [hertrouwen en kinderen uit eer
dere huwelijken;Josephs tr. Wanroij 1870 Van de 
Heij, Van den Hoven x Schuurmans, Michiels x 
Vloer]; Parochie-geschiedenis (18). Parochie St. Pe
trus Banden te Venray; Nieuws over emigranten 
(2) [1890; uit de krant de Volksstem (Wisconsin)]. 
zaansrreek-Waterland, afl. 67, dec. 2006. verv. 
Kwst. van Veronique Blok (2) [o.a. Wiepjes (te 
Wormerveer), Masereeuw (te Jisp), Lust (te Oost
zaan), Van Wel ( te Afferden), Alkemade ( te Noord
wijk), Van den Boogaart (te Mierlo), Leloup (te 
Sittard), Van Kraaij (te Helmond)]; R.Kakes: Kwar
tierstaat van Cornelis Kakes [1834-1925; -, Kos, 
Kelder, Slop (te Aalsmeer; voor Aalsmeerse gege
vens raadplege men de zes delen Aalsmeerse Stam
bomen> voor dit kwartier Slop: deel VI, pag. 650; 
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voor Been: deel II, pag. 370; voor Eijgenhuijs: deel 
III, pag. 24)];].G. Voortman: Uit Duitse bron [nieuw 
bewerkte bronnen]; T. Moester: Genealogie van 't 
Hoflf) (1) [oudst bekende: Cornelis Sijmonsz van 
't Hoff tr. (1) Westzaandam 1686 Jannetien Arians, 
tr. (2) Zaandam 1701 Aaltje Cornelis Kalf~; Verv. 
Kwst. De Wit. 

België 

67 -__.._,_ 

Mededelingenbltcl 

Cercle Historique de Fléron, mars 1990. La com
munauté du Bois de Beyne de 1760-1789 [o.a. 
Léonard, Debouny]; Les dernières sépulchrines 
de Jupille; M. Hanquet: Généalogie de la famille 
Truillet de Fléron [15e-17e eeuw; alias Collard 
alias Jacques]. Notes annexes sur les families: 
Fouarge, Baudinet, Wathieu, Henus, Mairlot; 
Réquisitions militaires à Ayeneux et Micheroux 
de juillet 1746 à janvier 1747; La communauté de 
Chaumont de 1767 à 1789; Descendance de Jean 
Guérin, bourgmesrre de Romsée [ 1655-59; genea
logie Guérin]; Propriétaires de la communauté de 
Saive Ie 2 octobre 1684. 

Idem, sept. 1990. La communauté de Chau
mont 1700-1750; Réflexions des greffiers de Ju
pille Duchateau. Note sur la familie Duchateau; 
La communauté de Vaux-sous-Chèvremont 1792-
1796; Notes sur la familie Varlet [17e-18e eeuw]; 
Famille des jésuites Randaxhe et Foullon [Ran
daxhe (de Richelette) dit Radoux, 15e-17e eeuw; 
Foullon/Foulon, afk. van Kamerik, 16e-17e eeuw]; 
Familie De Saive [mee Guilhoc/Gulot, de Ia Haye, 
Loneux]; Les arrestations du curé de Bolland 
Guillaume Roisleux [geb. 1755]; Fragmenten De 
Saive. Idem, déc. 1990. 3oe Anniversaire [o.a. le
denlijst]. 

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 365, Ao. LXI, 
sept.-oct., 5/2006. Chr. Verstrepen: Les Van Schel 
au Duché de Brabant [inventarisatie van naam
dragers, per plaats, in de 14e-16e eeuw; genealo-
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gie Van Schel/Van Schelle te Willebroek, Tisselt 
en Londerzeel 16e-18e eeuw];]. en J. Gabant-Four
manoir: Les Fourmanoir d' Ath [oudst bekende: 
Antoine Fourmanoir, afk. van Moulbaix, tr. (1) 
Irchonwelz 1693 Jeanne Marie Lefebvre]; Verv. 
Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse 
Saint-Nicolas [Campos t/m De Pape; NB de Bel
gische wijze van indiceren]; Verv. Dispenses ma
trimoniales ... Hainaut [18e eeuw]. 

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 37 (2006), afl. 
4. Th. Wieërs/M. Kunnen: Onbekender dan de on
bekende soldaat. Neeroeterse soldaten van Na
poleon [namen, geboortedata, dienstgegevens 
enz.; aanvragen voor de médaille de Ste-Hélène: nr. 
1. Guillaume Jochems (geb. Stevensweert 1784; 
exm. Holsteijn)]; Verv. Kwst. Van Baelen [met 
Stienaers, Baeten, Plusquin; 19e eeuw]; G. Desut
ter: Parochieregister van Alken [dopen 1797-99 
(1802); 2 huwelijken (1794, 1798)]; Overzicht van 
oude bidprentjes uit de verzameling van Paul De 
Clerck, Heverlee, chronologisch gerangschikt [ o.a. 
Wendelen, Bellefroid, Ceysens, Hechtermans, 
Wadeleux, Maris, Loop, Van Daell]. 

C@uaN..-p.a• n.■ V.V.F.-1 .IMBUAC, ps1idi1 I■ 1969 

Genealogie & Heraldiek 

Duitsland 
Die Ahnenlisten-Kartei, bearbeitet von Hans-Gott
fried Knapp, Lieferung 19 (2006), tevens Genealogi
sche Informationen, Band 36 [te vergelijken met 
onze Contactdienst; opgave alfabetisch per naam 
- eeuw(en) - land(streek) - postcode - plaats
naam - en het nummer van de inzender, die met 
naam en adres in een aparte lijst voorin is terug te 
vinden; meer dan 10.000 namen uit 49 kwartier
staten werden opgenomen. Sommige inzenders 
hebben kennelijk een speciale studie gemaakt van 
de verspreiding van naamgenoten, bijvoorbeeld 
Quittenbaum heeft 55 vermeldingen, Petzold 
11, Pfister 17, Roder 8, Thierschmann 12 en Wei
geli4]. 
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Der Archivar, 56. Jg., Heft 4, Nov. 2003. B. Richter: 
Adelsarchive in Sachsen zwischen staatlichem 
Anspruch und Familientradition vom 19. Jahr
hundert bis zur Gegenwart. 

Idem, 57. Jg., Heft 4, Nov. 2004. Das Landes
archiv Nordrhein-Westfalen; Nachlass 'Fritz und 
Familie von Hippel' im Universitätsarchiv Frei
burg [Oostpruisische familie]; Gesamtinventar 
der Handschriften zu Goethes Werken; 35.000 
Titelaufnahmen des Stadtarchivs Mainz im In
ternet recherchierbar [www.stadtarchiv.mainz. 
de]; In Memoriam Johannes E. Bischoff [Coburg 
1913 - Erlangen 2004; stadsarchivaris aldaar, ge
nealoog, historicus]. 

Idem,58.Jg.,Heft4,Nov.2005.DasneueArchiv
geset2 der Russischen Föderation; Archivbericht 
Finnland 1990-2002; Archivbericht Katalonien 
(Spanien); Archiv und Dokumentationszentrum 
zur Geschichte und Kultur der Roma und Sinti 
in Köln; Antonia Visconti (t 1405) - Ein Schatz 
im Hause Württemberg; Die Bestände des Säch
sischen Staatsarchivs Leipzig [bespreking publi
catie]; In Memo ria, o.a. Gisela Vollmer [ 1922 Düs
seldorf 2005]. 

Blätter für fränkische Familienkunde (www.gf
franken.de), Band 29 (2006). H. Heller/W.W. Schna
bel: Österreichische Exulanten in Franken [met 
levensbeschrijving van Hans Schrenck (1634-
1698); uitvoerige literatuur-opgave]; G. Reingraber: 
Auch das Viertel ober Wienerwald ist katholisch 
geworden - warum? Evangelisch in Österreich;]. 
Aujesky: Exulanten aus Kärnten in Plauen. Die Fa
milie Wurtz/Wurtzer/Wurzer [eind 16e eeuw te 
Klagenfurt]; E. Klier: Exulanten und Ortsfremde 
in der Evang.-Luth. Pfarrei Hiltpoltstein in der 
Zeit 1620-1700; Rothwind - ein verschwundenes 
Dorf? [Landkreis Kulmbach; uittreksels uit de 
kerkboeken van Gärtenroth 1659-1803; o.a. Ra
ming, Gros, Leipold, Mertel, Putschki/Putsch
ker, Stumpf, Motschmann, Angermann, Bühn]; 
Exulanten und Ortsfremde im ältesten Kirchen
buch von Ahornberg/Ofr. [transcripties]; Helm
stadter Eheschliefsungen vor Beginn der Kirchen
bücher [rond 1480 - ca. 1645; uit 'Stadtbücher' 
van werrheim en Gerichtsbücher van Helmstadt: 
huwelijks contracten, testamenten e.d., w.o. 
Weickert, Baunach, Bauer, Stumpf, Fiederling, 
Schätzlein]; Konkordanz zu den bemerkenswerte 
Beschlüsse in den Ratsverlässen der Reichsstadt 
Nürnberg (4) [1529, 1558, 1570]; H. Kühnlein: Die 
Familie Wambach, ein Nürnberger Bäckersfami
lie an der Wende zum 19. Jahrhundert; K. Leicht: 
Zur Familiengeschichte der 'Beuschel' [(15e-) 17e-
20e eeuw; kwartieren van Friedrich J. Beuschel 
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(1828-1899), o.a. Lechner, Röthel, Bürklein]; 
Amerikaauswanderer von Issegau/Oberfranken 
(1837-1861); Auswanderer im Ofener Bergland in 
Ungarn - Geschichte der Familie Paxian [ook: 
Baxian; afk. van Sarrebourg/Lotharingen, eind 
17e eeuw]; Religiöse Bewegungen unter evange
lischen Österreichern in Vöcklabruck und unter 
Exulanten-Nachkommen in Franken [separatis
ten en hun familie: Haselbacher, Müllrüll/Mül
leröhl, Dober(er), Schildknecht, Löhe, Gatter
mayer]; Neues zu den Pfarrerbüchern [aanv./corr.; 
gegevens van predikanten te Amberg, Bayreuth, 
Neuburg, Neurenberg]; Erg./Korr. o.a. Hart
mann, Kromayer, Neuheller; Die Familie Wit
tigschlager/Wittibschlager aus dem oberöster
reichischen Mühlviertel; Nachtrag zum Deka
natsverzeichnis Ansbach [o.a. Danhofer, Gehiet, 
Hunger, Lasch, Reuschel, Reuter, Schinagel]; 
Exulanten in der Grafschaft Henneberg 1648-
1660; Adam Katheder, Exulant aus dem Land! 
ob der Enns, berichtet, wie es ihm vor seinem 
Abzug ergangen ist [ tr. Regens burg 1642 Susanna 
Ratzenböck; Verslag van re-katholisering > be
kering van protestanten met alle middelen (o.a. 
geweld); wanneer dat geen resultaat had volgde 
uitzetting]. 

Computergenealogie, 21. Jg., 3/2006. Titelthema: 
Österreich. 300 Jahre Familie Wilhelm in Baut
zen [http://www.wilhelm-bautzen.de]; Webforen 
.. . Alternative oder Ergänzung?; Geben und neh
men oder: Wie Daten ins Web kommen; Histori
sche Schätze in Online-Bibliotheken [o.a. Katho
lische Leichenpredigten op de website Ingenta
Connect]; Solide Datenbank ohne Extras [Adam 
die Ahnenverwaltung]; Computergenealogie-Portal 
im GenWiki: Hilfe bei der Suche nach dem rich
tigen Programm; Bliek über den Zaun: Karpa
tenbogen. Ein genealogischer Streifzug durch die 
Länder der ehemaligen K.u.K.-Monarchie; Öster
reichisches Findmittel: 
http://wiki.genealogy.net/wiki/Wien/ Ar chi ve ; 
http://www.wien.gv.at; 
http://www.wieninternational.at ; 
http://www.wien.info ; 
Stade- und Landesarchiv Wien; Nationalarchiv; 
Ortssuche in den Kronländern 
[http://www.ihff.at/indexstart.htm]; 
Visitenkarte: Der Adler stellt sich vor; Namenfor
schung [o.a. verspreidingskaarten: 
http://christoph.stoepel.net/geogen.aspx; 
surftips o.a. 
http://forum.ahnenforschung.net; 
http://www.onomastik.com ]. 
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Donauschwäbische Familienkundliche Forschungs
blätter, Nr. 118, 31. Jg., Dez. 2005. D. Dreyer/A. Krä
mer: Die Besiedlung der Banater Militärgrenze. 
Musterungs-Listen von 1773. Auszüge aus den 
Musterungslisten [naam, leeftijd, herkomst
plaats, vrouw en kinderen]. 

1 DONAUSCHWÄBISCHE 
FAMILIENKUNDLICHE 

FORSCHUNGSBLÄTTER 

,,___, 

Idem, Nr. 119, 32. Jg., März 2006. Forschungs
möglichkeiten in alten Zeitungen; Auswande
rer im Ofener Bergland: Geschichte der Familie 
Paxian [uit Lotharingen]; Die Problematik des 
Datenabgleichs verschiedenartiger Quellen am 
Beis piel des Ansiedlers Johann Georg Haug, Gin
gen/Sekitsch/Bulkes; Internetseiten; Ahnenlisten 
Heppen Weber [uitTetlingen/Lotharingen]. 

Idem, Nr. 120, Juni 2006. Funde zur Binnen
wanderung in den Heiratsmatrikeln der Buda
pester Stadtteile (Teil VI) [19e eeuw]. Ungarnaus
wanderer aus dem Koppensteiner Amt. 

Idem, Nr. 121, Sept. 2006. 600 Jahre Familie 
Augsburger in Eutingen im Gäu; Vollmachten 
Banater Auswanderer im Landesarchiv Saar
brücken; Verkartung Kotzmann [Kussmann, 
Kosmann, Koczmann]; Interessante Internetsei
ten. 

Düsseldorfer Familienkunde. 41. Jg., Heft 4/2005. 
Verv. St. Lambertus in Düsseldorf als Begräbnis
stätte 111. Liste im Totenkeller bestatteten Perso
nen [H t/m Z met aanvullende genealogische no
tities; eind 18e-begin 19eeeuw]; Grabplatte des Dr. 
Gerhard Robcrtz; [oved. 1702]; D. Lenski; Liceratur 

und Archive zur Militärgeschichte; Verv. Bruder
schaftsbuch ... in Heerdt [Scheuren t/m Schmitz; 
met o.a. Scheuten, Schmalbach/-buch, Schmit
mans]; Verv. Taufregister ... Neukirchen-Hül
chrath [Weber t/m Zimmermans; met o.a. Wirtz, 
Wolff]; Sterberegister Neukirchen-Hülchrath 
1634-1667 [o.a. Duickers, Hogius, Leuchtendein, 
Pütz, Reifen, Schmitz, Wunderblut]; Der Hof 
zum Busch in Stockum [zum Busch, 1559, 1620]; 
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Verv. Neubürger in Kaiserswerth 1721-1740 [A t/m 
G]; Ahnenliste Kükhen aus Mettmann [ook Köl
gen; met o.a. Müschenich(t)/Müsenich]. 

Idem, 42. Jg., Heft 1/2006. W. Erbe: Die Fami
lie Birschel von Gut Birschels bei Gruiten [oud
ste vermelding in 1572; negen generaties]; Verv. 
Neubürger in Kaiserswerth [H t/m P]; Heiratsre
gister der Pfarre St. Jakob, Neukirchen-Hülchrath 
1616-1638; Idem > Sterberegister en Taufregister 
[A-D]; Die Ahnentafel des John Leonard Berg 
aus Wisconsin-Platteville [geb. 1957; met o.a. 
Spickernagel, Bolligs]; Verv. Bruderschaftsbuch 
[Schmitz t/m Schwiertz; met o.a. Schneiders, 
Schüren, Schumacher]. 

Der Eisenbahner-Genealoge, Band 6, Folge 5, Jg. 
33, April 2006. Die Familie Wakker aus Reutlin
gen/Kirchentellingsfurt; Die Steinhauersgilde in 
Lindlar im Bergischen Land 1706 bis 1956; Das äl
teste Kirchenbuch von Triebes [omg. Gera; 1642-
1708; verfilmd in 1930]; Die Ehestiftungen des 
Kirchspiels Ilten [Eickens t/m Hackroth; met o.a. 
E(i)lers, Fischer, Garm(e)s, Giere, Goltermann, 
Gramann, Gremmel, Grete] . 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung, Heft 84, Band 17, Mai 2006. T. Sodmann: 
Historische und kulturelle Beziehungen zwi
schen den östlichen Niederlanden und dem 
Westmünsterland; B. Kehne: Ein Meilenstein für 
die c:msländischc: Kartografie [1778]; Auszüge 
aus Trouwboek der Herv. Gemeente Denekamp 
1684-1699; Ahnenliste von Johann Hermann Al
bert Steinmeyer, Hummeldorf [geb. 1784; stam
reeks]; Ahnenliste von Tonia Theresia Gezina 
Nitert, Almelo/NL (Auszug) [Vos (te Tubbergen), 
Take, Hemmelder]; Schreckliches Fährunglück 
1844 bei Haren [13 doden: Rohe, Plagge, Schuren, 
Hermes, Husmann]. 

Idem, Heft 85, Juli 2006. K.-L. Galle m.m.v. F. 
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Berning en G. Plasger: Die Hovesaat Frenswegen 
und ihre Bewohner [Twents: havezate; foto's van 
de boerderijen, pachters, plattegronden]; M.Koers: 
Zur Geschichte der Familiennamen; Nordhorner 
Einwohnerlisten aus dem J ahr 1810; Personal und 
Mobilar Steuer 1810. 

Idem, Heft 86, Sept. 2006.J. Grave: 25 Jahre Ar
beitskreis Familienforschung der Emsländischen 
Landschaft für die Landkreise Emsland und Graf
schaft Bentheim; Verv. Zur Geschichte der Famili
ennamen; Ältere Genealogien der münsterschen 
Eigenbehörigen im Alten Amt Meppen, Teil 2 
[deel 1 in Heft 26, Mai 1994; o.a. Wimbker, Ahlers 
(4x), Bamming, Gerling, Broek, Bröring, Brüm
mer, Grüter (2x), Heyers, Rauwer, Beneker, 
Bohlemann, Döbbers, Gödding, Hauwers, zum 
Hunfeld (2x), Magh, Mödige, Moller, Oldeler
singk, Olker, zum Sande, Lindemann, Schulte, 
Suering, Specker, Struve, Verschebotter]. 

Familienforschung in und urn Osnabrück, Heft 
20, 6. Jg., April-Juni 2006. Ahnenliste Abeken 
II.Teil [o.a. Gösling, von Lengerken, Beisner, Va
renhorst]. 

Idem, Heft 21, Juli-Sept. 2006. P. Heuermann: 
'Osnabrücker' Höfe im Kirchspiel Wallenhorst 
vor liber 160 Jahren [de stad Osnabrück bezat 
twaalf boerderijen]; Ahnenliste von Friedrich 
Ludwig Glüsenkamp [eigenlijk grootouders
kwartierstaat: -, Wehmeier, Liekam, Emmerlich]; 
Die Musterlisten der Fürstbischöflich-Münster
schen Truppe vom Juni 1765 (Teil I) [naam, ge
boortejaar en -plaats, rang, geloof, gehuwd; A t/m 
H; w.o. Arnold Ernsthuys, geb. Leeuwarden 1734, 
luitenant] . 

Idem, Heft 22, Okt.-Dez. 2006. H.-D. Reinhard: 
Ahnenliste Hermann Heinrich Bücker, Osna
brück. Teil I [1893-1965; Bücker (v/h Tiemeyer), 
Kuhlmann, Bormann, Wellmann]; Verv. Muster
listen ... 1765 (Teil II) [Hülsmann t/m Ragge]. 

Familienkunde Niedersachsen. Rund brief 1/2006. 
Gesuch urn die Versetzung in den erblichenAdels
stand [in 1694 door Johann Michelmann, Gro8 
Berkel 1634-Forst 1708]; Ahnenliste Jürgen Rüdi
ger Klatt [geb. 1935; beknopt; moeders kwartie
ren o.a. Oldekop]; H. Heine: Unglaublich! Oder 
wahr? Sakrileg. Sangreal. Und die Genealogie des 
messianischen Blutes [in het redactioneel voor
woord hoopt de verenigingsvoorzitter B. Knust, 
dat de lezers zich zullen laten provoceren door 
deze bijdrage en hun mening geven in de vorm 
van lezers-brieven. Dan Brown schreef het boek 
The Da Vinci Code (in het Duits: Sakrileg), waarin 
hij stelt dat de Heilige Graal niet een schaal is, 
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maar de bloedlijn vanJesus Christus, die bij Maria 
Magdalena een kind verwekte. Een kind, dat de 
stamvader van het koningsgeslacht der Merovin
gers zou worden. Auteur Reine gaat publicaties, 
bronnen en sporen hierover na; geheime genoot
schappen, de betekenis van bepaalde schilderijen, 
interpretatie van de Bijbelse geschiedenis, e.e.a. 
uitmondend in afstammingslijnen van Josef 
van Arimathea naar Constantijn de Grote, Britse 
koningen en van Jesus naar Clovis en volgende 
Merovingers; voorts wordt een afstammingslijn 
geleverd van de Merovingers naar de Karolingers. 
Een opleiding aan een druïdenschool in Gallië ca. 
60 na Christus, graalridders en een ondergedoken 
erfgenaam (graaf van Razés) houden de spanning 
er in; pag. 30 t/m 83 >As]. 

Genealogie, Band xxvm, 55. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 
2006. Dr. Hans-Ulrich Freiherr v. Ruepprecht 
verstorben; G. Kruse: Vonden Anfängen der Mül
lerfamilie Grosschopff in Mecklenburg und Lau
enburg über ihre Nachfahren bis hin zu Wladimir 
I. Uljanow, genannt Lenin; Verv. Mitteldeutsche 
Schäfer- und Hirtenfamilien. 3. Lokale Mobi
lität [König, Förster, Lüttgau, Röder, Krümling, 
Dümme/Dimme]; Verv. Amtsjuristen. 3. Kur
hannoversche Amtsjuristen in Rethem/Aller [o.a. 
Breyhan, Lüdemann, von Limburg, Caulier, von 
Ompteda, Leist, Schlüter]. 4. [idem] in Uslar am 
Solling [o.a. Schlemm, Crauel, Alves, Schuster, 
Wyneken, Scriba]; E. Scherer: Beitrag zur Geschich
te der Garnison der solmsischen Residenzstadt 
Braunfels im 18. und 19. Jahrhundert [o.a. solda
tenhuwelijken w.o. Hecker, Lauterbach, Mehl]. 

Gesellschaft für Familienforschung in Franken 
~ Mitt., Nr. 33, Juni 2006. Fränkische Archive. 
Landeskirchliches Archiv, Kirchenbucharchiv 
Regensburg [een regelmatig geactualiseerde lijst 
vindt men op internet op de site van het Landes
kirchliche Archiv www.lkan-elkb.de/Download/ 
Matrikeln.pdf; Lijst van gemeenten, waarvan de 
kerkboeken in Regensburg bewaard worden]; 
überblick liber die wichtigsten neuen bzw. wei ter 
verbesserten Funktionen der Version 6.o des Fa
milienforschungsprogramms GFAHNEN. 

Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm. 
2005, Nrs. 1-12. Von Hausnummern und Stra8en
namen.EinegeschichtlicheBetrachtungzurKenn
zeichnung von Wohngebäuden in der Grafschaft 
Bentheim (Nr. 1); Wer war Willem Elias Hana? 
[over 1. Zürich 1915] (Nr. 1); Ostereier für die Metro
pole. Ein alter Handelsweg vom Hümmling über 
Lage nach Amsterdam [uit de koopmansboeken 
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van Heinrich Wilhelm Liese (afk. van Brechten 
bij Dortmund); 1e helft 19e eeuw] (Nr. 3); Zwangs
arbeiter und Kriegsgefangene in der Grafschaft 
Bentheim (Nr. 5); Aus einem alten Notizbuch [van 
Berend Grofse Veldmann (1840-1893)] (Nr. 6); Die 
Lehrerfamilie Mülder in Schüttorf [Derk Mülder 
(geb. Vaassen bij Deventer 1800), benoemd dec. 
1823 tot tweede 'Deutschlehrer', over 1. 1881; zoon 
en kleinzoons] (Nr. 7); Erinnerungen an unsere 
Mutter [Lucie Ribbink (geb. Nordhorn 1905), tr. 
1928 Johann Rakers, dorpsschoolleraar te Har
dingen] (Nr. 8); Von Kotten und Feldschuppen. 
Bilder von Holger Kerkhoff im Emslandmuseum 
Lingen [ tr. Maria Christina Bockholt] (Nr. 10 ); Die 
TheiJsin[g]sche Windmühle in Engden [gebouwd 
in 1849 voor Johan Gerhard Theifsing] (Nr. 11); Als 
in Nordhorn noch Frachtschiffe fuhren. Zur Ge
schichte der Schifferfamilie Regtop (Nr. 12). 

Niedersächsischer Landesverein für Familien
kunde e. V. Hannover, Sonderveröffentlichung Nr. 
37 (2005). Fr.-Karl Krentel: Die Probst, eine bäuer
liche Lehmannsippe in Salzgitter - Lobmachter
sen. Sippenbuch und Lehnsnachweise von 1548 
bis 1875 [met notities over aangehuwde families, 
o.a. Achilles, Beutnagel, Bolm. Brandes, Greve, 
Grotefendt, Helms, Kahlefendt, Koch, Lages, 
Schmidt, Stoot]. 

Idem, Sonderveröffentlichung 19 (1988), te
vens: Deutsche Ortssippenbücher, Reihe B, Band 
49. Hans Erich Wilhelm: Lenthe. Familienbuch 
1564-1875 [Lenthe maakt nu deel uit van de stad 
Gehrden. Het 'Familieboek' is een weergave van 
de kerkboeken 1564-1875, alfabetisch geordend 
per gezin. Voorts worden o.a. behandeld de ge
schiedkundige ontwikkeling in jaartallen, de ei
genaren van oude boerderijen, de predikanten en 
schoolmeesters 16e-2oe eeuw. Veel voorkomende 
namen: Basse, Baxmann, Beensen, Bock, Böc
ker, Börstling, Brandes, Brase, Busse, Degener, 
Eilers, Fricke, Garbe, Gewecke, Giesecke, Grim
sell, Günther, Hengstmann, Hohmann, Jöhrens, 
Koch, Lampe, Laue, von Lenthe, Meier, Melcher, 
Mense, Mensing, Meyer, Möller, Mötje, Narten, 
Nöbel, Pinkenburg, Reinecke, Riechel(mann), 
Ricchccs, Röhrbein, R.öcrger, Schleifer, Schud

dekop[, Siemens, Strufs, Thiele, Volker, Volkmer, 
Weber, Wilke, Ziesenis]. 

Nordfriesische Ouellen und Studien, Band 1 
(1999). Nordfriesische Seefahrer in der frühen 
Neuzeit [bundel opstellen, uitgegeven in op
dracht van de Ferring-Stiftung; teksten van 
twaalf voordrachten, in 1997 gehouden tijdens 
een internationaal symposium over de geschie-

116 

<lenis van de Noordfriese zeevaart]. H. Voigt: Auf 
den Spuren nordfriesischer Seeleute in der eu
ropäischen Handelsfahrt von 1740-1830; B.C. 

Roelojfs: Föhrer Seefahrer auf Grönlandfahrt von 
Kopenhagen; G. Quedens: Inselfriesische Seefahrer 
in Trondheim [met namen en gegevens van 22 
schippers uit Amrum, van 13 schippers uit Hal
lig, van 11 schippers uit Föhr en 15 schippers uit 
Sylt]; P. Boon: Early contacts between Föhr and 
Enkhuizen: The merchant Boye Volkertsz and his 
countrymen; L. Haquebord: Niederländischer und 
deutscher Walfang im 17. Jahrhundert;J.R. Bruijn: 
Dutch maritime industries and maritime em
ployment in early modern times; P.C. van Royen: 
Employment aboard the Dutch merchant marine 
in the seventeenth and eighteenth centuries. Ap
pendix: Sailors originating from Föhr as found 
in various Dutch sources, 1700-1776 [naam, rang, 
leeftijd, enz.]; Chr. Degn: Das Sklavenschiff 'Fre
densborg' auf Dreieckfahrt (1767-1769 ); A. Panten: 
Mitteilungen zur Seefahrt der Nordfriesen im 
Mittelalter; G. Roelojfs: Die medizinische Versor
gung auf Walfangschiffen des Grönlandhandels; 
H.]. Kühn: Das Wrack aus den Uelvesbüller Koog, 
Kreis Nordfriesland; Chr. Degn: Sören Nielsen 
Schmidt, Schiffbauer in Apenrade und Archan
gel [19e eeuw]. 

Osnabrücker Familienforschung, Nr. 68-69, 
Juli-Dez. 2006. Themanummer: Postgeschichte. 
Auswanderer Briefe; Post- und Verkehrs-Chro
nik; Die Entwicklung der Post; Stammbaum 
Thurn und Taxis; Die Voltermannstra8e in 
Bohmte [Voltermann]; Verv. Nachkommen von 
Hermann Schulte und Euvert (Schulte) Ostholt 
[Ostholt(e), Altenau, Heitmann]; Aufgebote von 
Artländern in Amsterdam, Teil IV. Emigranten 
aus dem Kirchspiel Quakenbrück (Teil 1); Genea
logische Homepages des Osnabrücker Lands (16). 
Die Kirchenbücher von Malgarten: http://www. 
gosmann.homepage.t-online.de/ . 

Ostdeutsche Familienkunde, Band 17, 54. Jg., 
Heft 3,Juli-Sept. 2006. G.Kruse: Von Mecklenburg 
nach Kurland und Riga: Diedrich Christian Gros
schoptt und seine Familie [ged. Gadebusch 1706 
(exm. Schering), tr. (1) Mitau 1733 Margaretha 
Elisabeth Schwarting]; Verv. Briefe aus dem 
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 ... [van Paul 
von Collas]; Th. Urch: Christian Riedel- aus dem 
Leben eines evangelischen Geistlichen während 
der Gegenreformation in Schlesien; Gräber Ost
deutscher im Fichtelgebirge (Franken) [o.a. Müc
ke, Vieth, Langhammer]; 20 Jahre Forschungs
gruppe Grafschaft Glatz. 
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Sächsische Heimatblätter, 52. jg., Heft 1/2006. 
Der 'Atlas zur Geschichte und Landeskunde von 
Sachsen'. Topographische übersichtskarten von 
Sachsen - 1990 und 2005; Kursachsen am Ende 
des Al ten Reiches ( 1791 ); R. Grofs: Burgen und Herr
schaftliche Güter. Entwicklung vom hohen Mit
telalter bis zur Neuzeit; Das Städtewesen vom 
12. bis zum 19. Jahrhundert; K. Blaschke: Vonder 
Lei pziger Teil ung 1485 zum N aum burger Vertrag 
1554; Das Markgraftum Oberlausitz und das Amt 
Stolpen 1777; Die Kirchenorganisation als Folge 
des Landesausbaus bis zum 15. Jahrhundert; Alte 
Karten - neu gedruckt; 450 Jahre Sächsische Lan
desbibliothek. 

Idem, 52. Jg., Heft 2/2006. Todesmärsche über 
sächsische Strafsen (Teil 2). Evakuierung nie
derschlesisches Aufsenlager des KZ Grofs-Rosen 
[febr.-maart 1945 ]; S. Held: Die Deportation der Ju
den aus Leipzig/Sachsen im Nationalsozialismus. 
Planung und Durchführung der Transporte;J. Es
ser: Die Siegel des sächsischen Orgelbauers Gott
fried Silbermann [over!. 1753]; V. Ruhland: Die 
Kronen-Apotheke zu Dresden. Zur Geschichte 
der ältesten noch erhaltenen Apotheke der Stadt; 
Franz Blanckmeister (1858-1936) [predikant, 
kerkhistoricus]; Göda vor tausendJahre; Stephan 
Roth (1492-1546) [schoolmeester, stadsschrijver, 
raadsheer in Zwickau]. 

Spuren, Band 4, 20. Jg., Heft 13, Jan.-März 2006. 
Verv. Verläuteregister der Alten Kirche in Waren
dorf (16) [ 1635 ]; Schlesische Ahnenliste Warzecha 
[nach geretteten Unterlagen ... ]; Aan v. Reinking. 

Idem, Heft 14, April-Juni 2006. Verv. Verläutere
gister [1635]; 250 Jahre Notariarssignet Dufhues; 
Jüdische Personenstands-Beurkundungen in den 
katholischen Kirchenbüchern Freckenhorst. 

Unser Bocholt, 57. Jg. (2006), Heft 2. H. Terhalle: 
Die Drosten und Amtsrentmeister des fürst
bischöflich münsterischen Amtes Bocholt [14e-
18e eeuw; o.a. von Bronckhorst, von Berntfeld, 
Tenckinck, von Münster, von Raesfeld, von 
Welveldt, von Westerholt, von Galen, von El
verfeldt; rentmeesters o.a. Steek, Rave, Win
cerhell, Maerle, Wickede, Diepenbrock]; zur 

Familiengeschichte von Prof. Dr. August Franz 
Schmölders (1809-1880); St. Christophorus von 
Hamminkeln und die 'Räuberbörse' [de familie 
Rovetasche in de 14e-15e eeuw; hun wapen op 
een fresco in de kerk]. 

Zeitschrift der Gesellschafr für Schleswig-Hol
steinische Geschichte, Band 131 (2006). Hierin 
o.a. In Memoriam Erich Hoffmann (1926-2005); 
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E. Bünz: Die Gründung der St. Jürgenskapelle in 
Heide. Ein Beitrag zur Geschichte Dithmarschens 
im Spätmittelalter; Zur Biographie des Prin
zen von Noer 1864/65 [Friedrich E.A. Prinz von 
Schleswig-Holstein-S.-A. (1800-1865)]. 

Groot-Brittannië 
The Coat of Arms, No. 212, Third Series Vol. II 
part 2, Autumn 2006. In Memoriam en bibli
ografie John Philip Brooke-Little (1927-2006); 
The Martyrdom of Edmund Fitzalan, Earl of 
Arundel (1285-1326) [met schema verwantschap 
Fitzalan en Bohun]; Fourteenth-century ordi
naries of arms, part 1: Thomas Jenyns Book; He
raids at the Delhi Durbars; Heralds in the new 
DNB, Part II. 

Genealogists' Magazine, vol. 28, Nr. 11, Sept. 2006. 
The Shop Tax of 1785-1789; The Assize of Mort 
d' Ancestor as a Source for Genealogists [ middel
eeuwen]; Jacobite Material: the Records of the 
Forfeited Estates Commission for England [met 
naamlijst]; The Hills and Saunders Photographic 
Collection; Access to Archives: an Archival Cata
logue a Million Pages long? [database via www. 
nationalarchives.gov.uk/a2a]. 

The Scottish Genealogist, Vol. LIII, No. 2, June 
2006. A. Haslam: von Gaudy of Prussia [Andrew 
Gaudie (Goldie, Gowdie) van Craigmuie/Gallo
way nam in 1641 dienst in Hongarije; verdere le
vensloop; onder zijn nakomelingen militairen en 
een dichter]; G.M. Mackenzie: Some Examples of 
Generational Averages in the Middle Ages; Lt. Co
lonel John Weighton V.D. (1853-1919); A Family 
Historian's Alphabet (Part 9) [Obituaries t/m Pro
fessions & Occupations; met o.a. Patents, Politi
cans, Poll Tax]; The Ancestry of Sir Harry Lauder 
(1870-1950) [16e-20e eeuw]. 

Idem, No. 3, Sept. 2006. D.L. Craig: Thomas 
Morgan (1754-1813). A Scottish Watchmaker with 
a Welsh Name [zoon van de Schotse Elizabeth 
Ramsay]; 27th International Congress of Genea
logical and Heraldic Sciences [met fotoreportage] ; 
Verv. Alphabet (Part 10) [Quakers t/m Surveyors; 
met o.a. Quotes, Royal Air Force, Sasines (trans
mission of heritable property), Schoolrecords, 
Ships, Shops & Shop Tax, Surnames]; The Family 
of Robert Louis Stevenson [Balfour]. 

Italië 
Nobiltà, No. 72-73, Anno XIII, Maggio-Agosto 
2006. Een Italiaans heraldisch handschrift in de 
Nationale Bibliotheek van Madrid; Het wapen 
van Mons. Giuseppe Merisi, bisschop van Lodi; 
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Verv. Ceremoniële kwesties op zee; Verv. Vivaldi; 
Het patriciaat van Venetië en de leeuw van de San 
Marco; De evangelisatie van Finland. 

Idem, No. 74, Anno XIV, Sett.-Ott. 2006. Verv. 
Familie Vivaldi (III) [13e-16e eeuw]; Grafschriften 
in Lombardije, 8e-10e eeuw [Arechi, Sicone, Ra
delchi, Dauferidi, Landulfidi; met schema's]; 
Nobiltà di Parma [Farnese di Borbone, hertogen 
van Parma]; Attuale legislazione nobiliare - aral
dica nella Republica di San Marino; Bijdrage betr. 
de Duitse Orde; La regia dogana della mena delle 
pecore. 

Zuid-Afrika 
Familia (http://www.ggsz.info), Vol. 43 (2006), nr. 
1. Robert [geb. 1804] and James Rawlins; Th. du 
Preez: 'n Onlangste Stammoeder: Hélène Solder
mann [geb. Phillipeville/Algerije 1942, tr. Kaap
stad 1965 Matthys H.C. du Preez; kwst. (9 gen.) 
voorn!. uit de Elzas; Soldermann en Wolf (Elzas), 
Fromel (St. Petersburg), Cherbakoff (Moskou)]; 
Naskrif: Anthonius van Rooyen en sy nageslag; 
Familie Rill; G. Naudé: Dutch East India Compa
ny Shipping [de schepen Borssenburg (1686) en 
Schelde]. 

Idem, Vol. 43 (2006), Nr. 2. G. Venter: Die von 
Dempters van Hameln [oorspr. Van Deventer; 
in Zuid-Afrika > Venter; 17e eeuw te Hameln, 
eerder te 'Oldenzee']; M. Kowalski: Polish Boer 
Families. The influence of early Polish immigra
tion on Boer Families [kwamen bijv. met Neder
landse schepen mee; namen van echtparen en 
huwelijksjaar, waarvan de man uit West-Pruissen 
e.o. kwam; naamlijst van personen afk. uit Oost
Pruissen en Silezië, en van personen met Poolse 
namen afk. uit Nederland, met jaar van aan
komst]; C. Pretorius: Die lange pad na die Groot
stad I [familie De Clercq, afk. van Serooskerke]; 
P.D. Dickson: The Saga of Sarah. The Story of a 
Settler Baby [Randall, geb. Westbury/GB 1819]; 
].]. Pottas: Die effek van die Pokke-epidemie [1755] 
op die gesinne van Anna Heylon [geb. Mauritius 
1692, tr. (1) Jacobus van Laar, van Amsterdam 
(7 kinderen), tr. (2) Kaapstad 1729 Dirk Jans van 
den Berg, bij wie 2 kinderen: Aletta (1730-1755) 
tr. Jan Holst {zijn zuster Giertje Holst gehuwd 
met Barend van Houten, woonde in Amster
dam} en Frederik (1733-1755)]; S. du Plooy: Die 
spore van 'n Barnard-familie - van Köln na 
Bergplaas. 

Verder ontvingen wij: 
Confédération Internationale de Généalogie et 
d'Héraldique, Bulletin d'information, no. 12 (42), 
Mai2006. 
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Devotionalia, nr. 149, 
25e jg., okt. 2006. In 
Memoriam Richard 
Hubrechts (1928-2006), 
een gemotiveerde verza
melaar van devotiepren
ten [geb./overl. As/B]. 
Drents Archief, nieuws
brief, najaar 2006. Digi
taal erfgoed plein: 
Nieuwbouwplannen 
Drents Archief. 

::bovoliona,fia 

----·-n.,,..._.....,,,,.,l.,_ZOOI 

Feuillets de la Société Royale des Archives vervi
étoises (secr.: mme A.M. Noë! Simon, Birkenweg 
7, B-4700 Eupen; anet-noel-simon@tiscali.be), 
2005, Nos. 57 (Avril-Juin), 59 (Oct.-Déc.); 2006, 
nos. 61 (Avril-Juin), 62 (Juillet-Sept.), 63 (Oct.
Déc). 
Gelders Erfgoed, 2006-1. In Memoriam Ton 
Schulte [Antonius Gijsbertus Schulte, 1941-2006, 
kunsthistoricus]. Idem, 2006-2. Thema: Het 
woordenboek van de Gelderse Dialecten; Derde 
deel historische stadsplattegronden Gelderland. 
Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, jg. 6, 
zomer 2006. Bezig met Erfgoed. Interview met 
Marleen Godlieb. Idem, jg. 6, herfst 2006. Digi
tale zoekmogelijkheden weer uitgebreid (www. 
groningerarchieven.nl). 
Here Nicolaas III (Genealogische Vereniging 
'Ruwaard van Putten'),jg. 7, nr.1, 2006. C. Nienoord: 
Genealogisch reisverslag en fragmenten uit de ge
nealogie v.d. families Nienoord. 
De Hoeksteen, 31e jg., no. 2, aug. 2002. G. Hamoen: 
Het begin van de Reformatie in Alblasserdam en 
Oud-Alblas [Blocquius, Costerus, Nutius, Swal
mius, Leyniers]. 
Huguenot Heritage. Issue 15 [2006]. J. McGrath: 
The School ofDieppe (153os-157os). Norman Pro
testants and the New World. 
KB.nl, jg. 5, nr. 3, sept. 2006. 
De Lander (Regionaal Archief Tilburg), jg. 6, nr. 2, 
nov. 2006. Nieuwe bron voor onderzoek: Archie
ven van de Hervormde Gemeente te Raamsdonk. 
Streekarchief Eiland IJsselmonde, Nieuwsbrief, 
herfst 2006. Armoede in de 19de eeuw; Van Hen
drik Ido Ambacht naar IJsselmonde [stamreeks 
Van der Vorm; 17e-2oe eeuw]. 
Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 101, 
aug. 2006. P.J. Bos: Hermanus Wachter, predikant 
op de Koorndijk 1789-1805 [ged. Amsterdam 1744 
(exm.Poorter)]. 
StreekmuseumOudheidkamerReeuwijk(groep@ 
streekmuseumreeuwijk.nl; www.streekmuseum
reeuwijk.nl), Nieuwsbrief, maart 2006. 

M. Vulsma-Kappers 
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r11 briek 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 

566. M(I)ENTJES ( 61 (2006), pag. 720) 
Johannes (Jan) Wi(e)ntjes (Wiendjes), geb. Bemmel ca. 1761, tabaksplanter, landman, zn. van 
Jacobus Wintjes en Elisabeth ter Heer, overl. Elst 14-10-1833 (ca. 72 jr, won. Rijkerswoerd 
(onder Elst)), otr./tr. (1) Elst 22-4/15-5-1808 Geertruij(d) Daanen, ged. Elden 7-11-1762, overl. 
Rijkerswoerd 9-11-1824, dr. van Anthonij Daanen en Nelleke Wouters, wed. van Jan Lamers 
( over 1. Elst 10-1-1806) met zeven kinderen; tr. ( 2) Elst 31-12-1831 Johanna Hendriks of Janssen, 
geb. Dodewaard ca. 1811. 

vragen 

574. VANLAAR 

L. Lamers, Soest 

Aart Willemsz van Laar, j .m. won. onder Naarden, tr. Naarden 20-5-1753 Geertruij Gerres van 
Kniskamp, j.d. van Eemnes binnendijks. Uit dit huwelijk vijf zonen geb. te Naarden. 

Gevraagd: nadere informatie over Aart en zijn voorgeslacht. 
H.A.J. van Laar, Weesp 

575. MEIJER-DE GOEDE / SCHRÖDER-MEIJER / SCHRÖDER-WENZEL 
Hendrik Christoffel Meijer, geb. Lünen, Hannover, overl./begr. Haarlem 6/10-5-1813, oud 76 
jr, dan wedr. van Geesje Harms de Goede, begr. Amsterdam 26-5-1791. 

Hun dochter Alida Meijer, van Amsterdam, oud 21 jr., otr. Amsterdam 6-9-1805 Johan Hen
driL: Schröder, geassisteerd met haar vader; zij over 1. Haarlem 2 7-1-1857 (oud 71 jr). 

Johannes Joachim Schröder tr. Amsterdam 25-6-1840 Susanna Wenzel, herkomst van bei
den bekend. Geen kinderen geb. Amsterdam, ze komen niet voor in vertrekreg. 1836-1856, 
noch in bev.reg. 1851-1853 aldaar. Schröder had eind jaren-1830 te Amsterdam financiële pro
blemen. 

Gevraagd: geboortegegevens Geesje de Goede; huwelijksgegevens Meijer-de Goede; ge
boortegegevens Alida Meijer; gegevens Schröder-Wenzel na hun verblijf te Amsterdam. 

C.A. Scharten, Rotterdam 
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576. BUITINK (BUIJTINK, BUTINCK, BUIJTEN}- HOEKMAN 
Hendrik Bui tink, geb. rond 1705, overl. Genemuiden 23-10-1753, eigenaar van een trekschuit, 
tr. Aaltje Klaasz Hoekman, geb. rond 1711, over 1. Zwartsluis 17-11-1779, dr. van Claas Hendriks 
Hoekman en Jennegien Gerrij(d)s. Hendrik wordt in het lidmatenboek van de Nederduits 
Gereformeerde kerk ingeschreven op 29-9-1726 in Vollenhove, op Hagensdorp, met attestatie 
van Genemuiden. Uit dit huwelijk Harmen, Klaas (geb. rond 1739) en mogelijk Klazina. 

Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar (Hendrik/ Aaltje) en hun voorgeslacht en mo
gelijk verdere verwijzingen. 

J. M. Bui tink, Den Helder 

577. VIS 
Jan Gerritsen Vis, j.m. van Epe, over 1. Nunspeet 23-10-1779, tr. Nunspeet 28-2-1778 Jantje Lam
merts Everts. Hun zoon Gerrit Jans Vis, geb. Nunspeet 12-2-1779, tr. Annetje Willems Juffer. 

Gevraagd: Is Jan Gerritsen Vis identiek aan Jan Gijsbertsen Vis, geb. Epe 1743, zn. van Gijs
bert Hendriks Vis en Maria Gerrits, of is hij mogelijk een zn. van Janna Evertsen Vis en Gerrit 
Jacobs, tr. Vaassen 28-9-1725? 

W. Vis, Hamilton, Canada 

gezocht: naamgenoten en/of ..... . 

Foto van Andries VAN BURGH 
In mijn bezit bevindt zich een z.g. "carte-visite"-portret ( 6x10 cm) van een jongeman in mili
tair uniform. Achterop is geschreven: "Andries van Burgh, Blijenhoek B 215 Zierikzee, 18 Aug. 
1904, 21 jr." De foto is gemaakt door fotograaf H.C. den Turk, St. Janstraat 151, Middelburg. 
Dit portretje sta ik gaarne af aan nakomelingen of familieleden van Andries. 

C. H. van Wijngaarden, Sterrebos 224, 4817 SM Breda, ch. van.wijngaarden@versatel.nl 

Plaats WASBURG 
V.O.C.: Carel Frederik Berg, van Wasburg, 16-2-1784, schip Gouverneur-Generaal de Clerck; 
Laurens Cornelisz, van Wasburg, 1741, schip Everswaart. 

Gevraagd: waar ligt Was burg? 
mevr. M.W. Bohan-van der Linden, Malzwin 2532, 1788 XM Den Helder, 0223-625891 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

Anje G. Bousema-Valkema, Pastoorakker 18, 3871 MP Hoevelaken 
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
dr. C. M. Hogenstijn, Noordenbergstraat 39, 7411 NJ Deventer 
C. Revet, De Clcrstraat :11, z.807 R.B Gouda 

J. Rienstra, Pascalstraat 95, 7323 Ew Apeldoorn 
M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94-twee, 1073 EB 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: info@ngv.nl. 
ISSN 0016-6936 

120 Gens Nostra 62 (2007) 


