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Gerrit Verdooren (1757-1824) 

Enige bijzonderheden over Gerrit Verdooren CMWO 
in leven Heer van Asperen, vice-admiraal in dienst van 

Z.M. de Koning der Nederlanden 

DOOR D. F. C. KUPERUS 

Inleiding 
Tijdens mijn literatuuronderzoek naar de marineofficier Tobias Tak Cuperus 
(1756-1790) viel mij de naam op van luitenant ter zee Verdooren, doordat hij 
genoemd werd als 2 ' officier op de kotter 'Den Dolphijn' waarop Tobias Tak 

Vice-admiraal Gerrit Verdooren (1757-1824), olieverfschilderij gemaakt tussen 1814 

en 1820 door Adriaan de Lelie (1755-1820) (collectie: Zeeuws Museum, Middelburg, 
in langdurig bruikleen van het Zeeuws Genootschap der wetenschappen, 

foto Ivo Wennekens, Middelburg) 61 



Cuperus de commandant was. Dit marineschip raakte op 8 oktober 1784 op de Schelde betrok
ken bij het incident dat de geschiedenis in ging als de Marmietenoorlog.' Veel aandacht had ik 
niet voor deze officier, omdat dit buiten mijn doelstelling lag. Maar het zou verkeren. Het toe
val wilde namelijk dat het 12-delig Biographisch Woordenboek van A.J. van der AN op cd-rom 
was gezet en een exemplaar van de cd vervolgens in mijn bezit kwam. Daarop speurde ik naar 
de naam Cuperus. Natuurlijk wist ik reeds via het oorspronkelijke 'papieren' woordenboek 
het een en ander over de daarin genoemde personen met de naam Cuperus, maar dank zij deze 
cd kon ik nu ook speuren in de totale tekst. Door deze zoekaktie kwam ik opnieuw terecht op 
de naam Tobias Tak Cuperus, maar nu op een plaats waar ik hem zonder deze cd niet had ge
vonden; namelijk in de levensbeschrijving van Gerrit Verdooren van Asperen, een vice-admi
raal. In deze levensbeschrijving werd onder andere verslag gedaan over het bovengenoemde 
incident (Marmietenoorlog) en ik concludeerde dat deze vice-admiraal identiek moest zijn 
aan de eerder genoemde luitenant ter zee Verdooren. Omdat ik daar meer over wilde weten, 
besloot ik een literatuuronderzoek te doen. Toen bleek de noodzaak om zelf bepaalde aspec
ten te onderzoeken, waardoor ik vervolgens niet alleen op het spoor kwam van zijn (juiste) 
geboortedatum en bijzonderheden over zijn naam, maar ook van zijn tot nu toe onbekende 
doopdatum en grafmonument. In dit artikel het resultaat van mijn onderzoek. 

Wie was Gerrit Verdooren? 
De marineofficier Gerrit Verdooren werd geboren in Bergen op Zoom op 6 februari 1757, als 
tweede kind uit een gezin van vijf kinderen van de broodbakker Pieter Verdooren en diens 
echtgenote Maria Tegelaar, van beroep lintmaakster. Hij trad 12 februari 1781 als apointé 
( adelborst) in dienst bij het admiraliteitscollege in Zeeland en werd in 1817 gepensioneerd als 
vice-admiraal bij de Koninklijke Marine. Eerst op 28 juni 1815 kreeg hij bij Koninklijk Besluit 
(nr. 35)- onder voorwaarden - toestemming om de naam 'Van Asperen' aan zijn naam toe te 
voegen, zodat hij (hoewel hij bijna zijn gehele marineloopbaan als Verdooren werd aange
duid), de geschiedenis in ging als vice-admiraal Verdooren van Asperen. Uit het navolgende 
zal echter blijken dat dit niet terecht is, omdat niet aan de voorwaarden van het Koninklijk 
Besluit werd voldaan. Wel is hij heer van Asperen geworden. 

Heer van Asperen en de naam Verdooren van Asperen 
Zijn bovengenoemde titel en verzoek tot naamsvermeerdering kwamen voort uit de nalaten
schap van zijn op 12 januari 1813 overleden (3•) echtgenote Elisabeth Henriette des H.R.R3 

gravin van den Boetzelaer,4 vrouwe van Langerak. De geschiedenis daaromtrent begon met 
het overlijden op 9 december 1772 van haar grootvader Philip Jacob des H.R.R. graaf van 
den Boetzelaer V, heer van Asperen en het kasteel Langerak. Erfgenamen waren diens drie 
kinderen; Philip Marie, Elisabeth Maria Anna en Benjamin (de vader van Elisabeth Hen
riette). Bij de boedelscheiding erfde graaf Benjamin het kasteel Langerak, terwijl graaf Philip 
Marie, onder verplichtingen tegenover de anderen, de Heerlijkheid Asperen verkreeg. Deze 
verplichtingen werden onder getuigen op 16 februari 1773 vastgelegd bij notaris C. de Wijs 
te Utrecht. Haar vader, graaf Benjamin overleed te Langerak op 3 november 1807.s Toen haar 
oom graaf Philips Marie op 26 december 1811 als weduwnaar van Johanna Alida Heu velman( s) 
(kinderloos) overleed bleek hij bij testament-op 2 juli 1810 bij notaris Johannes Commelin te 
Amsterdam verleden - de Heerlijkheid Asperen en alles wat daarbij hoort vermaakt te hebben 
aan zijn neefElias Dutsy van Haeften, heer van Haeften en oud-burgemeester van Bommel. 
Zijn nicht, de voornoemde gravin Elisabeth Henriette, was het daarmee niet eens en eiste nu 
als erfgenaam van haar vader- gezien de zekere conventie die haar vader met zijn broer Philip 
Marie te Utrecht had gesloten - voor het gerecht te Gorinchem de Heerlijkheid van Asperen 
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Elisabeth Henriette des H.R. R. gravin van den Boetzelaer (1778-1813) op 14 jarige leeftijd, 
3' echtgenote van Gerrit Verdooren (bron: De Hoge Heerlijkheid van Langerak, pag. 51) 

op. Elias Dutsy van Haeften overleed echter te Zaltbommel op 29 mei 1812, daardoor erfden 
zijn weduwe Stijntje Bruggink en haar minderjarige kinderen de Heerlijkheid van Asperen. 
Doch op 12 januari 1813 overleed te Amsterdam ook gravin Elisabeth Henriette en werden 
haar echtgenoot Gerrit Verdooren en haar moeder Agatha Maria Isabella Catharina Anna Su
lyard van Leefdael erfgenaam. Zij besloten de hangende procedure gezamenlijk voort te zet
ten. Via een minnelijke schikking onder leiding van mr. Fets van Goudriaan te Haarlem en mr. 
Joh. Valckenaar te Amsterdam kwamen zij met Stijntje Bruggink op 10 december 1814 overeen 
dat zij de Heerlijkheid Asperen en de daaraan verbonden titel mocht behouden. Zij moest 
daarvoor ter compensatie aan Gerrit Verdooren en zijn schoonmoeder in totaal 30 duizend 
gulden betalen, te voldoen in vijf jaarlijkse termijnen. Bovendien kregen die het recht om 
zich levenslang respectievelijk 'Heer van Asperen' en 'Vrouwe van Asperen' te noemen, echter 
zonder dat hun erfgenamen of nazaten deze titel mogen voeren of zonder dat uit het voeren 
van deze titel iets anders of meerder zal volgen dan de blote titulaire benaming. 

Gerrit Verdooren zond nu een bericht aan koning Willem I - en waarschijnlijk ook aan an
dere personen -dat hij voortaan de naam Gerrit Verdooren van Asperen draagt. De koning liet 
h e m echte r daarop (j anuari 1815) vi a mr. Van Maanen d e President van het Hoog Gerechtshof 

der Verenigde Nederlanden weten, daar geen genoegen mee te nemen en wees hem op de 
wettelijke bepalingen inzake de veranderingen of vermeerderingen van namen. Als gevolg 
daarvan diende Gerrit Verdooren op 29 mei 1815 bij de koning een verzoekschrift in om de 
titel 'Heer van Asperen' te mogen voeren en zijn naam te vermeerderen tot 'Verdooren van 
Asperen'. Deze naamsvermeerdering werd hem vervolgens bij Koninklijk Besluit van 28 juni 
1815 nummer 35 toegestaan onder de uitdrukkelijke bepalingen dat de naamvermeerdering 
alleen voor Verdooren persoonlijk is en hij die naam pas mag voeren na verloop van een jaar 
teneinde af te wachten of anderen zouden aanvoeren daardoor in hun rechten verkort te zijn 
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en daartegen zouden kunnen opkomen. Vervolgens diende hij voor de Ambtenaar van de Bur
gerlijke Stand van zijn geboorteplaats (Bergen op Zoom) de nodige verklaring af te leggen en 
het Koninklijk Besluit aldaar te laten inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Uit 
mijn onderzoek bleek echter dat hij aldaar geen verklaring heeft afgelegd en dat het Konink
lijk Besluit niet in de registers van de Burgerlijke Stand werd ingeschreven. Op grond daarvan 
ben ik van mening dat de naamstoevoeging 'Van Asperen' niet rechtsgeldig is en hij derhalve 
niet zo genoemd mag worden. 

Voor de titel 'Heer van Asperen' bleek geen Koninklijk Besluit nodig en is de eerderge
noemde overeenkomst van kracht, waarschijnlijk heeft hij daarom geen uitvoering aan het 
Koninklijk Besluit gegeven. Dat hij desondanks (soms) toch Verdooren van Asperen werd/ 
wordt genoemd, is mijns inziens te wijten aan het genealogisch/historisch virus. 6 

Een gedenkwaardige gebeurtenis uit de marinegeschiedenis 
De carrière van Gerrit Verdooren omvat, naast belangrijke functies, vele heldhaftige wapen
feiten, maar hij is vooral bekend geworden vanwege zijn kundig en dapper optreden tijdens 
de zeeslag bij Camperduin (11 oktober 1797). Daar voerde hij als kapitein ter zee het bevel over 
's-lands schip van oorlog 'Delft', een linieschip met 60 kanons, dat door een overmacht aan 
Britse oorlogsschepen zo vernietigend werd beschoten dat het - na dapper verweer - uit
eindelijk de vlag moest strijken en zich overgaf. De Engelse namen vervolgens bezit van het 
zwaar beschadigde en inmiddels masteloze schip, dat echter niet meer te redden viel en een 
paar dagen later zonk.7 Kapitein ter zee Gerrit Verdooren en zijn nog overgebleven beman
ning werden krijgsgevangen gemaakt (van de 376 bemanningsleden waren er 43 gesneuveld, 
97 meest zwaar gewond en toen het schip zonk, verdronken nog eens 113 mannen). Hoewel 
in krijgsgevangenschap, mocht hij vanwege zijn heldhaftig optreden van zijn Engelse tegen
standers zijn degen behouden. Maar de Britse admiraliteit ging nog een stap verder, zij gaf uit 
respect voor hem en zijn dappere bemanning opdracht- en dat was uniek in de krijgsgeschie
denis ter zee-om het eveneens veroverde oorlogsschip 'Hercules' om te dopen in 'Delft'.8 Na 
enkele maanden werd hij op erewoord vrijgelaten. Op 30 januari 1798 werd hij te Middelburg 

in de Vaderlandsche Sociëteit gehuldigd. 9 Na 
een toespraak werd hij toegezongen met een 
lied dat begon met 'Welkom, welkom, Held 
Verdooren' en waren er verschillende liede
ren en gedichten te horen onder andere van 
de puikdichteres Petronella Moens. '0 

Maar naast de 'Delft' verloor de republiek 
in deze zeeslag, ook nog 8 andere schepen 
aan de Britten en waren er ongeveer 1400 ge
sneuvelden en gewonden te betreuren, ter
wijl circa 3000 krijgsgevangenen in Engeland 
verbleven. Men e iste dan ool{ in de Republiek 
een streng onderzoek naar het hoe en waarom 
van deze ongelukkige afloop. Er werd daarom 
een Hoge Zeekrijgsraad benoemd om het ge-

Wilhelmina Maria Haack (1788-1857), 4' echtge
note van Gerrit Verdooren, III olievetfschilderij 
gemaakt tussen 1814 en 1820 door Adriaan de Lelie 
(1755-1820) (collectie: Rijksmuseum, Amsterdam) 
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drag van alle officieren aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ook Gerrit Verdooren werd 
gedagvaard. De krijgsraad sprak hem echter op 26 september 1798 vrij van enig plichtsver
zuim en erkende zijn betoonde dapperheid in de verdediging van zijn schip. 

Tot slot is het belangrijk te memoreren dat er voor deze marineofficier geen zee te hoog was 
want ondanks de verschillende regimes" bleef hij zijn vaderland en daarmee de marine on
voorwaardelijk trouw dienen, waardoor hij onder meer als blijk van vertrouwen zowel door 
koning Lodewijk Napoleon als door koning Willem I tot officier van hun huis werd benoemd. 
Naast zijn betoonde trouw en beleid vond koning Willem 1 zijn wapenfeiten zo indrukwek
kend dat hij hem op 8 juli 1815 benoemde tot Commandeur in de Militaire Willemsorde. 

Geboorte- en doopdatum 
Gezien het bovenstaande en ook zijn andere wapenfeiten verbaasde het mij dat hierover in 
het nieuwste boek (2003) over de marine; 'Kroniek der Zeemacht; Gedenkwaardige gebeur
tenissen uit vijf eeuwen marinegeschiedenis' 12 niet werd gerept. Maar misschien is Gerrit 
Verdooren daar gewoon vergeten, want in de literatuuropgave van het boek vond ik over hem 
wel een verwijzing naar de mij onbekende (ongepubliceerde) doctoraalscriptie van R.A. Cor
beij: 'Zoals de wind waait .. .'. 13 Natuurlijk besloot ik om dit manuscript te raadplegen. Daarin 
trof ik - met een noot verwijzende naar een bron bij de Afdeling Maritieme Historie van de 
Marinestaf'• - de volgende tekst aan: 'Wanneer Gerrit Verdooren precies geboren is, valt niet 
met zekerheid vast te stellen. Er bestaan diverse data: 6, 7 en 9 februari 1757. Hij werd gedoopt 
12 februari te Bergen-op-Zoom'. 

Ook in het 'Het Admiralenboek',15 werden deze drie vermoedelijke geboortedata opgege
ven, zodat dit alles nogal verbazingwekkend is, want in alle andere geraadpleegde (oudere) 
publicaties werd als geboortedatum 6 februari 1757 opgegeven. De auteur (van de scriptie) 
schreef dat hij tijdens zijn onderzoek geen bewijs van die geboorte heeft kunnen vinden. Ook 
de genoemde doopdatum gaf te denken. Uit een door de auteur opgegeven publicatie16 bleek 
namelijk dat Gerrit Verdooren op 9 februari 1757 werd gedoopt. Vreemd is dus dat deze doop
datum nu zonder enige nadere toelichting op 12 februari 1757 werd gesteld. Ik besloot daarom 
om dit na te kijken in het doopregister van Bergen op Zoom. Opnieuw was ik verbaasd; er was 
op de genoemde 12 februari 1757 geen doopinschrijving ... 

Nu kwamen mijn ( eveneens uit de literatuur afäomstige) genoteerde gegevens over zijn ou
ders van pas; Gerrit Verdooren, zoon van Pieter Verdooren en Maria Tegelaar. Want ik las dat 
op 9 februari 1757 de doop was ingeschreven van het kind Gerrit, met als vader Pieter Ver Do
ren en moeder Maria Tegelaar. Hier is dus sprake van een verschrijving, een verschrijving die 
(bijna) niemand eerder heeft opgemerkt, omdat men in de index waarschijnlijk uitsluitend 
zocht op de naam Verdooren. In ieder geval staat nu vast dat vice-admiraal Gerrit Verdooren 
gedoopt werd te Bergen op Zoom op 9 februari 1757. De ultieme bevestiging daarvan kreeg 
ik toen ik later de huwelijksakte van 
zijn in Amsterdam gesloten huwelij
ken raadpleegde. In de bijbehorende 
huwelijksbijlage trof ik zijn doop
cedulle; hierin werd onder de juiste 
vermelding van de namen van zijn 
ouders de bovengenoemde datum 
opgegeven. 

Doopinschr[jving Bergen op Zoom 9-2-1757 
van Gerrit Ver Doren [ Verdooren] 
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Grafmonument van Gerrit Verdov r, n 
op het kerkhof van de Hervormde kerk 
'Open Haven' te Oost-Souburg (foto 
auteur 10-9-2005, open monumenten
dag) 

Blijft over het bewijs van zijn ge
boortedatum. Bij de doopinschrij
ving werd deze niet opgegeven 
doch de literatuur noemt- zonder 
bron - de datum 6 februari 1757. Ik 
acht deze datum juist en noem als 
bron de inscriptie van deze datum 
in zijn grafsteen en vermelding op 
het gedenkteken. 

Het grafmonument van Gerrit 
Verdooren 
Op 30 oktober 1824 overlc::-.1 Ger
rit Verdooren op zijn landgoed 
''Doorenslust"17 te Oost-Souburg. 
Hoewel hij als Commandeur in de 
Militaire Willemsorde recht had op 
een begrafenis met militaire eerbe
wijzen, werd hij - overeenkomstig 
zijn wens - zonder deze eerbewij
zen begraven op het kerkhof naast 
zijn huis. Corbeij schreef - zonder 
een bron te noemen - in zijn eerder 
genoemde scriptie: 'En vierkante 
piëdestal [voetstuk] met een witte 
vaas op een deksteen, versieren het 
graf, wat door een zwart hekje is 

omringd. Op de vier zijden van de piëdestal staan de geboorte- en overlijdensdatum'. 
Omdat ik mij afvroeg of dit grafmonument na ruim 180 jaar nog zou bestaan ging ik op 

onderzoek uit. Toen mij bleek dat er een oude hervormde kerk met kerkhof tegenover zijn 
voormalig landgoed (ook wel buitenplaats genoemd) is gelegen, nam ik contact op met de 
Protestantse Gemeente te Oost-Souburg. De heer A.G.H. de Bliek, voorzitter van het College 
van Kerkrentmeesters, was zo vriendelijk om voor mij op onderzoek uit te gaan en vond daar 
inderdaad een grafmonument dat aan de beschrijving voldeed. Het was door erosie zwaar 
aangetast. De vaas en het zwarte hekje ontbraken. Op één zijde van het monument kon met 
moeite uit de leesbare en onleesbare letters de volgende tekst worden geconstrueerd: 'In leven 
HEER van Asperen Vice-admiraal in dienst van ZM den Koning der Nederlanden' . 

Later kon ik op twee andere zijden eveneens met moeite zijn geboorte- en overlijdensge
gevens ontcijferen en op de vierde zijde bovendien de tekst: 'Kommandeur der Militaire Wil
lemsorde'. 
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Hoewel ik op grond van de bovengenoemde gegevens concludeerde dat dit inderdaad het 
grafmonument is van Gerrit Verdooren, deed ik vervolgens twee opzienbarende ontdekkin
gen die deze conclusie zonder meer bevestigen. In het Maritiem Museum Rotterdam vond ik 
namelijk de oorspronkelijke tekening van het grafmonument en bovendien een document 
met drie(!) opschriften voor het grafmonument.18 Het document geeft de indruk volledig te 
zijn maar is het niet, daar het opschrift over de Militaire Willemsorde ontbreekt. De piëdestal 
heeft in werkelijkheid op vier zijden tekst; de twee hierboven genoemd en voorts de volgende 
twee opschriften: 

Hier ligt begraven Gerrit Verdooren 
Geboren Zes Februarij 1757 Bergen op Zoom 

* 
Overleden te Oost Souburg den 30 October 18z4 

Waarschijnlijk is het monument door de overheid 
geplaatst, maar werd er verder niet meer naar om
gekeken ... 

Tekeninggrafmonument Gerrit Verdooren 
( collectie: Maritiem Museum, Rotterdam) 

Ter gedachtenis 
Een ingelijst gedenkteken - waarop zijn naam niet correct is weergegeven - berust in het 
Zeeuws Museum te Middelburg. Daarop is de volgende tekst te lezen: 

TER GEDACHTENIS 

Van eenen aangebeden, Helaas te vroeg ontrukten 
Echtvriend, geacht en bemind van elk die hem in zijne 

volle waarde kende, verspreidde hij geluk rondsom zich: 
Hij was een teder hartig Echtgenoot, voor Zijne Kinderen 

een liefderijk zorgende Vader en tien en een half jaar 
de lust en de vreugd van zijne, om zijn verlies bitter treu

rende, weduwe die den dierbaren nian weenend blijft naoogen 

Wilhelmina Maria Haack 
GERRET VERDOORN, HEER VAN ASPEREN 

VICE ADMIRAAL 

KOMMANDEUR DER MILITAIRE WILLEMS ORDE 

Geboren den VI de februarij 1757 
Overleden den xxx October MDCCCXXIV 

Op deszelfe Buitenplaats G. Doorenlust 
te Oost-Souburg 
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Fragmentgenealogie 

I. Johannes Verdooren (Verdoren), otr./tr. Roosendaal 26-5/15-6-1717 Elisabeth Vergouwe(n). 
NB: 'getrouwd den 15 junij 1717 dinsdags 's na middags na de catechisatie, omdat hare schip met rijs na 
Zeeland mos' .'9 

Uit dit huwelijk, ged. te Roosendaal: 

1. Cornelis, ged. 6-2-1718. 
2. Hendrick, ged. 24-9-1719. 
3. Pieternella, ged. 24-5-1722. 
4. Catharina]acomina, ged. 27-8-1724. 
5. Pieter Verdooren, volgt II. 

II. Pieter Verdooren, ged. Roosendaal 4-9-1729, broodbakker, over 1. Bergen op Zoom 26-8-1794 
(aan de tering), tr. ald. 17-6-1753 Maria Tegelaar, ged. Leiden 1-7-1731, overl. Bergen op Zoom 
14-10-1814, dr. van Gerrit Tegelaar en Maria Vijga (Vijgh). 

Uit dit huwelijk, ged. te Bergen op Zoom: 

1. Maria Verdooren, ged. 19-8-1754, overl. Bergen op Zoom 20-7-1822. 
2. Gerrit Verdooren, volgt III. 
3. Willem Karel, ged.11-10-1761. 
4. Elisabeth, ged. 31-7-1763. 
5. Frederik Pieter, ged. 24-1-1766. 

111. Gerrit Verdooren, geb./ged. Bergen op Zoom 6/9-2-1757, voert vanaf 10-12-1814 de titel heer 
van Asperen (titulair), vice-admiraal, vervulde als marineofficier diverse functies in verschil
lende rangen,2° onder andere commandant van het linieschip 'Delft' (1795-1797), comman
dant der marine in Zeeland (1808), directeur en commandant der marine in het Noorderde
partement ( 1808-1810 ), chef militaire van het 1' arrondissement te Amsterdam ( 1811-1813 ), com
mandant der marine te Amsterdam (1813-1814), vice-admiraal in dienst van Z.M. de koning 
der Nederlanden, eervol ontslag 30-8-1815, gepensioneerd 1817 doch bleef ter beschikking van 
koning Willem I, over 1. Oost-Souburg ( op zijn landgoed Doorenlust) 30-10-1824, begr. ald. bij 
de Oude Hervormde kerk (thans met de naam "Open Haven") aan het huidige Oranjeplein, tr. 
(1) Sluis 15-7-1788 Adriana Elisabeth Westerwijk Forstborgh," geb. Sluis 23-3-1769, over 1. Oost
Souburg 6-8-1796, dr. van Hendrik Johan Westerwijk Forsborgh, pensionaris honorair van 
het vrije te Sluis, en Jacoba Kleijma; tr. (2) Oost-Souburg 16-7-1798 Catharina Maria Brand," 
ged. Kaap de Goede Hoop 9-7-1766, overl./begr. Amsterdam (in de Oude kerk) 25/31-12-1810, 
wed. van kapitein ter zee Lodewijk Willem van Rossum,23 dr. van Christoffel Brand, admini
strateur houtmagazijn, en Catharina Maria Blankenberg (beiden wonende Kaap de Goede 
Hoop); tr. (3) Amsterdam 16-10-1811 Elisabeth Henriette des H.R.R. gravin van den Boetzelaer, 
vrouwe van Langerak;• geb./ged. Utrecht (r.-k.) 8-3-1778, overl. Amsterdam 12-1-1813, begr. 
Langerak (familiegraf), ' 5 _dr. van Benjamin des H.R. R. graaf van den Boetzelaer, heer van Lan
gerak en Agatha Maria Isabella Catharina Anna Sul yard van Leefdael, vrouwe van Asperen; tr. 
(4) Amsterdam 2-5-1814 Wilhelmina Maria Haack, ged. Doesburg 21-9-1788, over 1. Amsterdam 
2-2-1857, dr. van Peter Haack en van Catharina Elisabeth Kesler. 
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Handtekening 
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Verleende onderscheidingen aan Gerrit: '6 Ridder in de Orde van de Unie/Grand Ordre de I'Union 
(1-1-1807); de onderscheiding werd op 14 februari 1807 qua naam veranderd in Koninklijke Orde van 
Holland/Ordre Royal de Hollande en op 23 november 1807 opgeheven, op 6 februari 1808 vervangen 
door de Koninklijke orde van de Unie/Ordre Royal de I'Union, Commandeur in laatst genoemde orde 
(1-1-1810) welke in 1810 werd opgeheven en vervangen door de Orde van de Reünie/Ordre de la Reünie. 
Commandeur in de Orde van de Reünie/Ordre de la Reünie (29-1-1812), Gouden gedenkpenning (door 
koning Willem I uitgereikt) met een schriftelijke eerbetuiging ter erkenning van de ijver en welme
nendheid waarmee hij in de eerste ogenblikken van de revolutie de werkzaamheden van het bestuur 
had ondersteund (2-12-1813) en Commandeur in de Militaire Willemsorde (8-7-1815). 

Uit het eerste huwelijk: 27 

1. Pieter Adriaan, geb. Sluis 24-3-1789. 

2. Adriaan Johannes, geb. Retranchement (gem. Sluis) 20-11-1791. 

3. Stephanus Hendrik Willem, geb. Sluis 7-12-1794. 

Uit het tweede huwelijk: 28 

4. Gerrit Christoffel, geb./ged. Oost-Souburg 1-5/9-6-1799. 

5. Nicolaas Marinus, geb./ged. Oost-Souburg 23-12-1802/6-2-1803. 

6. levenloos geboren zoon. 29 

Uit het derde huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

Uit het vierde huwelijk: 

7. levenloos geboren dochter, geb. Amsterdam 8-9-1815. 

Literatuur (zie ook de lijst met noten) 

• Gerrit van Burgeler, 'Het drama van de 'Delft' (en de bouw van de replica)', in: Mars etHisto
ria 34 (2000), pag. 2-6. 

• R.A. Corbeij, Genealogie voor Pieter Verdooren, ongepubliceerde (fragment)genealogie 1997 

( CBG Den Haag). 
N.B. De genealogie is niet compleet en bovendien niet foutloos. 

• Jhr. Mr.J.C. de Jonge, Geschiedenis van het zeewezen, deel 5, Zwolle 1869, pag. 75. 

• C.P. Lammerts van Toorenburg, Een lofdicht op den vice-admiraal Gerrit Verdooren van 
Asperen, in: Maandblad van Sluis, 1828, pag. 80. 

• F. Nagtglas, 'Levensscherts van vice-admiraal Gerrit Verdooren 1757-1824', in: Levensberich
ten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, geletterd, staatskundig en heldhaftig Zeeland, Voor 
het Zeeuws genootschap der wetenschappen, deel 4, [!], Middelburg 1893, pag. 828-831. 

• J.A. Oostkamp, Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van Gerrit Verdooren van Asperen, 
vice-admiraal in koninklijke dienst, Kommandeur der Militaire Willemsorde, Deventer 1836. 

- G .M. van Opdorp, 'Kwartierstaat Opdorp', in: M.L. Krap-Meesters, (red.), Kwartü:rstatcnbock 

afd. Amsterdam van de NGV, deel 1, Amsterdam 1988, pag. 48-49, met Verdooren onder num
mers 19, 38 en 76. 

Noten 

1. D.F.C. Kuperus, 'Luitenant ter zee Tobias Tak Cuperus (1756 - 1790) De Held van de Marmieten
oorlog', in: Mars et Historia 39 (2005), pag. 48-55. 

2. A.J. van der AA; Biografisch Woordenboek der Nederlanden (1852-1878), deel 11, Haarlem 1876, pag. 41-42. 
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3. De titel H.R.R. is afkomstig van haar voorouder Gideon, vrijheer van den Boetzelaer, heer van 
Langerak, Carnisse en half Nieuwpoort (1569-1634). Op 14-10-1612 verhief keizer Mattheus van 
Oostenrijk (1557-1619) hem tot baron van het Heilige Roomse Rijk (des H.R.R.); Zie de publicatie 
genoemd in de noten 4 en 5. 

4. De schrijfwijze van haar familienaam is overeenkomstig de vermelding in de publicatie van C. W. L. 
van den Boetzelaer, Het geslacht Van den Boetzelaer, Assen 1969, opgemerkt wordt dat haar doopin
schrijving, alsmede de overlijdensinschrijving van haar vader plaats vond onder de naam 'Van 
Boetzelaar van Langerak'; Zie huwelijksbijlage. 

5. Volgens G. den Hartog (e.a.), De Hoge Heerlijkheid Langerak, Nieuwpoort 2004, tweede druk, pag. 50 
is Benjamin des H.R.R. graaf van den Boetzelaer op 5-11-1807 overleden; dit is niet juist: hij over
leed op 3-11-1807; Zie overlijdensextract in de huwelijksbijlage van het huwelijk van zijn dochter 
Elisabeth Henriette. 

6. Een genealogisch virus is een fout in een kwartierstaat, afstammingsreeks, parenteel enz. dat, een
maal gedrukt of op internet verschenen, kritiekloos door derde wordt overgenomen en een geheel 
eigen leven gaat leiden. Vgl. Bert M. Kamp; 'Een genealogisch virus al ruim tachtig jaar actief, in: 
Gens Nostra 57 (2002), pag. 471-472. We zien hier dat deze uitdrukking ook van toepassing is op 
historische publicaties (i.c. historisch virus). 

7. De geschiedenis van het schip wordt nauwkeurig beschreven in: J.F. Fischer Fzn, De 'Delft', de dag
journalen met de complete authentieke geschiedenis van 's lands schip van oorlog Delft en de waarheid over de 
zeeslag bij Camperduin, Franeker 2001, tweede druk. Bijzonder is dat momenteel in Rotterdam op de 
scheepswerf'de Delft' een replica van het schip wordt gebouwd; Zie www.dedelft.nl. 

8. Vgl. de publicatie genoemd in noot 7, pag. 394. 
9. Volgens Anoniem, Uit erkentenis voor 's mans dappere verdediging, toegewyd aan de burger Gerrit Verdooren, 

het bevel gevoerd hebbende op 's lands schip van oorlog Delft, in den zeest,yd op den 11 October 1897, tegen den 
Engelschen, (acht pagina's) uitg. Middelburg, drukJuriaan Koene, (13-2-1798). Genoemde publicatie 
geeft een beknopt verslag van de vergadering in de Vaderlandsche Societeit te Middelburg en de 
tekst van de liederen/gedichten die daar ten gehoren zijn gebracht. Collectie Tresoar te Leeuwar
den. 

10. Petronella Moens, (1762-1843) blinde dichteres en romanschrijfster, geb. 16-11-1762 in Kubaard 
(Friesland), opgegroeid in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) en overleden in Utrecht op 3-1-1843. 

11. a) Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden; Erfstadhouder Prins Willem V 1766-1795; b) 
Bataafse republiek; Patriotten/Unitarissen/Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck 
1795-1806; c) Koninkrijk Holland; Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810; d) Frans Keizerrijk; Kei
zer Napoleon I 1810-1813; e) Verenigde Nederlanden; Vorst Willem I 1813-1815; f) Verenigd Konink
rijk der Nederlanden; Koning Willem I 1815-1839 (in 1824 overleed Verdooren). 

12. M.A. van Alphen (e.a.), Kroniek der Zeemacht: Gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse 
marinegeschiedenis, instituut voor Marinehistorie, Amsterdam 2003. 

13. R.A. Corbeij, Zoals de wind waait, ... Vice-admiraal Gerrit Verdooren van Asperen 1757-1824, ongepubli
ceerde doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden 1994. Ook beschikbaar in de bibliotheek van het 
Maritiem Museum Rotterdam, inv.nr. B30078 en het Nederlands Scheepvaart museum te Amster
dam, inv.nr.1994.61.61. 

14. Thans onder de naam; Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NiMH) te 's-Gravenhage; 
Persoonsdossiers Beuzekom, marineofficieren tot 1815. 

15. L. Eekhout, Het Admiralenboek: De vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991, Amsterdam 1992, 
pag.86. 

16. G.J. M. Mes, Een Bergse jongen. De vice-admiraal Gerrit Verdooren, Bergen op Zoom 1897, pag. 5. 

17. Het landgoed "Doorenlust" bestaat niet meer, maar aldaar (Oost-Souburg) is ter herinnering een 
straat met de naam Doornlust. 

18. Maritiem Museum Rotterdam; tekening grafmonument, inv.nr. CDJ605A; papier met opschrift 
grafmonument, inv.nr. CDJ605B. 

19. DTB 19 hervormde gemeente St. Jan Roosendaal. 
20. J.M. G.A. Dronkers, De admiraals van het Koninkrijk Holland 1806-1810, pag. 62-65, pag. 87 foto. 
21. Zeeuws Archief te Middelburg; Genealogie/kwartierstaat Westerwijk Forsborgh, Collectie Zeeuw

se Genealogieën, inv.nr. 20. 
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22. e.c. de Vi!liers, Geslacht registerderoudeKaapsche Jamilien, Kaapstad 1893, deel I (A-K), pag. 23. 

23. Gesneuveld tijdens de zeeslag van Camperduin (11-10-1797) a/b van het admiraalsschip het fregat 
'Vrijheid' en kreeg op 12-10-1797 een zeemansgraf. 

24. Volgens de publicatie genoemd in noot 5, pag. 53 is zij geboren 4-5-1779; dit is niet juist, zij is geb./ 
ged. 1/8-3-1778; Zie doopextract in huwelijksbijlage. 

25. Het familiegraf bestaat niet meer, doch de grafsteen is ( ter herinnering) bevestigd aan de oost
gevel van de boerderij 'Het Slot' van de familie W.D. Geenhuizen te Langerak; Zie de publicatie 
genoemd in noot 5, pag. 53, 54 en 56. 

26. C. Pama, Heraldiek en Genealogie, uitg. Het Spectrum (Prisma), Utrecht 1969, pag. 232. 

27. Volgens de publicatie genoemd in noot 2, pag. 41-42 zijn uit dit (eerste) huwelijk vijf kinderen 
geboren; vier zoons en één dochter, waarvan één zoon hem overleefde. Ik acht deze opgave niet 
juist. Er zijn door mij drie kinderen (zoons) gevonden. Ook de publicatie genoemd in noot 4, pag. 
338 spreekt van drie zoons. Daarnaast blijkt ook uit de 7' regel van het gedicht in noot 28 dat er drie 
kinderen zijn. 

28. Aan onze geliefde vader, Gerrit Verdooren, capitein Coolonel te zee bij gelegenheid van Deszelfs 
huwelijk met Catharina Maria Brand, weduwe van wylen den capitein coolonel te zee L.W. van 
Rossum. Voltrokken te Oost-Souburg den 16 van hooimaand 1798 het 4 de jaar der Bataafse vryheid. 

Verdooren, Pieter Adrianus en broers (Middelburg 1798). 

[De kinderen zijn respectievelijk 9, 7 en 4 jaar oud en zullen het gedicht niet zelf geschreven 
hebben]. 

Gy zult dan, dierbare Vader! Heden, 
Met uwe Brand in 't Huwelyk treden, 
Met Haar, die voormaals hart en hand, 
Had aan den braafsten Man verpand 
Maar die, hoe braaf en fier moest sneeven, 
Om u een tweede Vrouw te geven, 
En ons, uw lief drietallig Kroost 
Een Moeder die ons streelt en troost. 
Van ROSSUMS lot moet elk beweenen! 
Maar 'tTreurtoneel is nu verdweenen, 
Daar 't heden, na veel droeffenis, 
Voor ons een dag van blijdschap is. 
Trouwloose BRIT! Wiens oorlogs-Kielen, 
'slands Vlo telingen overvielen, 
Het was alleen uw overmacht, 
'tWas yslyk, voor ons hart, te hooren, 
'tSchip DELFT is met veel Volk verlooren, 
Maar dank zy God, die op't gebed, 
Der Kindren, Vader heeft gered. 
Schoon veel BATAAVAN't vuur deed sneeven, 
De HEER heeft u ons weer gegeven, 
En thans voegt Hy ons, bly te moe, 
Eens Helden Weeuw ten Moeder toe, 
En 'tKroost diens Helds tot lieve Zusjes; 
We omhelzen hen met liefde Kusjes, 
En maken, één van hart en zin, 
Met hen een vrolyk huisgezin. 
Gy moogt, o Vader, door het sterven, 
Uw vriens, zyn Gae, zijn Kroost verwerven, 
En krygt hier een gedachtenis, 

Een schat die dubbel dierbaar is. 
Heil dan o Vader! 'sHemels goedheid, 
Bekroon'ue Echt, met voole zoetheid, 
Uw Hartsvriendin, uw lust en vreugd, 
Zy steeds gerust op onze deugd. 
Smaakt t' saam een lange reeks van dagen, 
De gunst van 'tGodlyk welbehagen, 
Tot heil van 't vyftal dat u mind, 
Geen noodkreed roept u meer ten Stryde, 
En rukke u van ons aller zyde; 
Gebied nogthans het Vaderland, 
Verlaat op nieuw 'tBataafsche Strand, 
En Wreek 'slands dappere Oorlogshelden, 
De 'Leven in de Waagschaal stelden, 
Daar zy met onverschrokken moed, 
Het Strydperk verwde met hun bloed; 
Zoo zal de trotschen BRIT bemerken, 
Dat ons geen Neerlaag kan beperken, 
Dat Albion hoe trot en koen, 
Voor Neerlands Leeuw moet onderdoen: 
Maar wil de Godheid ons verhooren, 
Zoo zal 'sLands heilzon vrolyk gloren, 
Zoo word het oorlogs-Vuur geblust, 
En gansch Euroop' krygt Vrede en Rust; 
Zoo ziet ge uw leventyd gerekt, 
En u met zegen overdekt; 
Zoo zal geen rampspoed u belaagen, 
En na den afloop uwer dagen, 
Ziet ge u, door Hem, die deugd beloont, 
Met hemelheerlykheid bekroont. 

29. Volgens Anoniem, Levensschets van Gerrit Verdooren van Asperen, in leven Vice-admiraal in Koninklijke 
Nederlandse Dienst, en Kommandeu.r van de Militaire Willemsorde, pag. 20, zonder jaar, ( CBG Den Haag) 
zijn uit het (tweede) huwelijk drie zoons geboren waarvan één levenloos. Nadere gegevens over dit 
levenloze kind heb ik niet gevonden. 
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Het portret van ... 1 

[Trijntje Schrooten] 
DOOR C. 'T HART 

Trijntje Schrooten, geb. Brielle 15-1-1821, arbeidster, overl. Rotterdam 11-2-1904, dr. van Ti(e) 
lman Schrooten, bouwmansknecht, en Maria Landman, dienstmeid, werkvrouw, tr. Rockanje 
24-5-1846 Kornelis Bijl, geb. Rockanje 16-3-1821, arbeider, overl. Rockanje 1-4-1873, zn. van Lou
rens Bijl, arbeider, enJannetje Kruik, arbeidster. 

Uit het huwelijk zijn tussen 1847 en 1861 te Rockanje zes kinderen Bijl geboren, waarvan twee 
voor het vijfde jaar zijn overleden. 

De foto is gemaakt door W. Ganter, Jonker Fransstraat 120, te Rotterdam. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden c.a. v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Het portret van ... 1 

[Cornelia Paret] 
DOOR C. 'T HART 

Cornelia Paret, geb. Zierikzee 22-1-1833, dienstbode, over 1. Rotterdam 20-4-1904, dr. van Cor
nelis Paret, arbeider, en Jannetje Marinusse, dienstmeid, werkvrouw, tr. Zierikzee 11-5-1853 

Johan Adam Keijzer de Groot, geb. Zierikzee 19-5-1828, timmerman, over 1. Charlois 25-2-1886, zn. 
van Johannes Frederik Keijzer/Georgeo, timmerman, en Johanna Kaatje Mulder. 

Uit het huwelijk zijn tussen 1853 en 1871 te Zierikzee zeven kinderen Keijzer geboren, waar
van allen volwassen zijn geworden. Voor het huwelijk heeft Johan Adam vijf jaar gediend bij 
het zesde Regiment Infanterie. 

De foto is gemaakt door Fotografie Strauss, Kort Hoogstraat 1, te Rotterdam. 

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

DOOR JOKE EN JAN PETER VERHAVE 

Nederland heeft een rijke traditie van papierknippen. Vaak werden ter gelegenheid van hu
welijken of andere belangrijke familiegebeurtenissen herinneringsknipsels gemaakt. Daarin 
werden namen van bruidspaar of familiewapens afgebeeld. Tot nu toe is deze bron voor ge
nealogisch of heraldisch onderzoek weinig gebruikt. Meestal zijn zulke kunst(nijverheids-) 
stukken door overerving of boedelveiling in andere families terechtgekomen en het is voor fa
miliegeschiedenissen boeiend om te weten dat zulke knipsels bewaard zijn gebleven. Aan de 
andere kant is het voor de geschiedenis van de papierknipkunst interessant te weten uit welke 
tijd en/of plaats een bepaald knipwerk stamt, en vooral ook wie het gemaakt heeft. 

Over huwelijksknipsels bijvoorbeeld, met de namen of initialen van het bruidspaar, maar 
zonder plaatsaanduiding, zijn heel moeilijk verdere bijzonderheden te vinden. Knipsels met 
familiewapens zonder verdere naam of jaartal zijn wel met enige moeite op de familienaam te 
brengen, maar vóór wie en dóór wie ze gemaakt zijn, blijft vaak een raadsel. 

In samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst en de Neder
landse Genealogische Vereniging willen we• een aantal probleemknipsels afbeelden in Gens 
Nostra, samen met een oproep voor meer informatie. 

Het eerste probleem betreft twee heraldische stukken met familiewapens van echtelieden uit 
de eerste helft van de 18d' eeuw. Het ene stuk is te dateren omstreeks 1725. De maker is onbe
kend, maar wel weten we dat hij (of zij) veel knipsels heeft gemaakt voor Doopsgezinde per
sonen in/om Amsterdam en in Zeeland gedurende de periode 1720-1750. Een tweede knipsel 
bevat dezelfde heraldische figuur van de toren, maar nu in het vrouwswapen. 
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Waarschijnlijk zijn beide knipsels gemaakt voor een broer en een zus met hun respectieve
lijke echtgenoten. Beide wapens zijn omgeven door acanthusbladeren en het geheel is opge
vuld met bloemen en vruchten. Beide knipsels zijn in verschillend particulier bezit. Behalve 
zulke monumentale stukken (29 x 19 cm) heeft de knipper ook veel kleine knipsels gemaakt 
die dienden als plaatsaanduiding bij een bruidsdiner en waarin de naam van een huwelijks
gast was geschreven. 

Onze vraag: wie herkent deze (Zeeuwse?) familiewapens en wat waren de namen van beide 
bruids- of echtparen, wanneer trouwden ze en in welke plaats( en)? 

Wie helpt bij vragen over enkele niet afgebeelde knipsels? 
1. Huwelijk Jan Weers jr en Diederieka t[en] Brinke in 1773 met familiewapen. In welke 

plaats vond het huwelijk plaats? 
2. Otto van Voorst, knipper van heraldische stukjes voor diverse notabele families in Delft, 

Den Haag en Zierikzee, circa 1700. Gezocht: persoonlijke gegevens over Otto van Voorst. 
3. Pieter Reijnders, knipper van tafereeltjes, bespannen wagens en bijbelse voorstellingen, 

circa 1800. Gezocht: persoonlijke gegevens over Pieter Reijnders. 

Noot 
1. Als echtpaar doen we onderzoek naar de geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland. Wij 

schreven in 1983 een eerste boekje over dit onderwerp bij een tentoonstelling in het Openluchtmu
seum Arnhem en de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, getiteld: 
Schaar-Kunst, Arnhem 1983. Die vereniging bestaat in zoos dus 25 jaar en ter gelegenheid van dit 
lustrum verschijnt in maart ons boek Geknipt! Geschiedenis van de Papierknipkunst in Nederland, Zut
phen (uitg. Walburg Pers) 2008; daarin een lexicon met 220 lemma's van bij naam bekende knip
pers uit de 16d'-20"' eeuw, met zoveel mogelijk informatie over plaats en tijd. 

Over Jan Huiszoon (1798-1870), alias Jan de Prentenknipper, schreven we: Jan de Prentenknipper 
(1798-1870). Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen, Goes 1993. 
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Het portret van 
[Gerrit Schut] 
DOORG. VAN DER MEER-SCHUT 

1 
••• 

Gerrit Schut, geb. Doorwerth 23-2-1803, tot 1834 papierfabrikant op " de Veentjes" te Heelsum, 
daarna logementhouder in "de Salm" op de St. Jansplaats te Arnhem, over 1. Velp (gem. Rhe
den) 27-10-1879, zn. van Pouwel Schut en Willemina Labots, tr. (1) Heelsum (gem. Doorwerth) 
18-10-1834 LubberdinaSchut ', geb. Doorwerth 25-2-1801, over 1. Arnhem 4-1-1843, dr. van Pauwel 
Schut en Woutertje Jansen van de Peppelt; tr. (2) Utrecht 20-12-1843 Aaltje de Graaf, geb. Zeist 
17-9-1798, over 1. Arnhem 28-2-1863, dr. van Sijmen de Graaf en Hilligje Schuurman. 

Gerrit Schut heeft in 1863 publiekelijk zijn logement verkocht. 
Uit het eerste huwelijk zijn vier kinderen geboren, waarvan alleen Paul Gijsbertus (geboren 
1837) de volwassen leeftijd heeft bereikt. 

De foto is door een onbekende fotograaf rond 1870 genomen. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. De grootvaders van bruid en bruidegom zijn broers en behoren tot het papiermakersgeslacht 

Schut en zijn nakomelingen van Marten Orges en Geertje Schut. Volgens zijn grafsteen in de NH
kerk te Beekbergen wordt hij 'den olsten pappyere maecker' van Gelderland genoemd. Al hun 
nakomelingen hebben haar familienaam Schut aangenomen. 
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rubriek wegwijs 
Familieleden onder de Heilige Stoel 

Onderzoek naar Zouaven 
DOOR DOLF VAN WEEZEL ERRENS 

Eind januari 2005 kreeg ik de gelegenheid in Rome te verblijven en er samen met een familie
lid vier dagen archiefonderzoek te doen naar zijn verre bloedverwanten, die er als Pauselijk 
Zouaafi hadden gediend in de jaren 1868-1870. Aan de hand van ervaringen van het onderzoek 
in Rome wordt het artikel afgesloten met een opgave van de belangrijkste vindplaatsen voor 
gegevens over (Pauselijke) Zouaven. 

Regiment Pauselijke Zouaven 
Aan het eind van de vijftiger jaren van de 19dc eeuw creëerde de staatssecretaris van de Ker
kelijke Staat, kardinaal Giacomo Antonelli (1806-1876) het Ministero delle Armi (1857). Het 
Ministerie der Wapenen werd van 1860 tot 1865 geleid door Frédéric François Xavier Ghislain 
de Mérode (1820-1874), titulair aartsbisschop van Melitene. Deze van oorsprong Belgische 
aristocraat had in zijn jongere jaren actief en op onderscheidende wijze deelgenomen aan de 
Franse verovering van Algerije in de jaren 1844-1846. Hij nam aan het eind van 1859 contact 
op met zijn neef, de Franse generaal Christophe Louis Léon graaf de Lamoricière (1806-1865), 

die de strijdkrachten van het wereldlijk rijk van paus Pius IX reorganiseerde en een intensieve 
opleiding gaf (afbeelding 1). 

De geleidelijke inname van de Italische staten door 
het koninkrijk Piemonte, waaronder ook enkele 
Regiones van de Kerkelijke Staat, en het verplaatsen 
van de hoofdstad van het Koninkrijk Italië van 
Turijn naar Florence vormden een ernstige be
dreiging voor soevereiniteit van de Kerkelijke 
Staat. In reactie op de gebleken ernst van be
dreiging aan de Kerkelijke Staat (Slag bij Cas
telfidardo, 1860), meldden vele jongeman
nen zich om 'troon en altaar' te verdedigen. 
Het werd een internationaal vrijwilligersle
gioen. Het aantal vrijwilligers uit Nederland 
in dienst van de paus was aanvankelijk klein. 
N a enige b eri chten in. d e lcatholieke p ers (z o 

als De Tijd en de Godsdienstvriend) groeide 
het aantal Nederlandse rekruten tot verre
weg het grootste contingent van het Pause
lijke leger: tussen 1860 en 1870 waren 3.181 

van de 11.036 Pauselijke Zouaven Nederlan
der. 

Op 1 januari 1861 werd officieel het batal
jon van de Pauselijke Zouaven geïnstalleerd. 
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(foto uit collectie E. van Engeland) 
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Afbeelding 2. Uniformen van de Tirailleurs Algérien, de Franse Zouaven en de Pauselijke Zouaven 
(bron: Innocenti, Peri! Papa Re en Internet: (tekening Ludovic) 

www.wmjlags.com/shadow/u.niforms/Ju.niform .htm) 

Het uniform werd ontleend aan een mengvorm van de inheemse korpsen van het door Frank
rijk bezette uit Algerije, namelijk de Tirailleurs Algériens en de Zoua ven ( afbeelding 2 ) . Zowel 
De Mérode als De Lamoricière hadden in Algerije gediend bij de Zouaven. 

Bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog in juli 1870 vertrok het Franse 'garantieleger' 
uit Rome en dat gaf Victor Emanuel II de gelegenheid om naar Rome op te trekken. Op 18 sep
tember 1870 lag er een gesloten cordon, een Piemontese troepenmacht van bijna 60.000 man, 
rond Rome en begon de beschieting van de Eeuwige Stad. In de stad lagen ter verdediging 5000 

man pauselijke troepen. Bij Porta Pia in het 
noordoosten van de stad werd de eerste bres 
in de stadsmuur geschoten (afbeelding 3). 
Het hijsen van de witte vlag op de St. Pieter 
betekende het einde van de wereldlijke macht 
van de paus over de Kerkelijke Staat(tot 1939 ). 

De paus werd de gevangene van het Vaticaan. 
Het pauselijke leger werd ontbonden. 

Aanleiding voor het onderzoek 
Vanaf 1993 doe ik genealogisch onderzoek 
naar de familie Bergsma, een katholieke 
familie afkomstig uit Schraard-Makkum 
(Fryslán). Door het onderzoek traceerde ik 
een gezin in Dronrijp: Yde Louws Bergsma 
(geb. Makkum 26 april 1817) en Jeltje Kla
zes Bouma (geb. Dronrijp 24 april 1819). Yde 

Afbeelding 3. Het monument voor de Piemontese 
gevallenen bij' de bres in dePortaPia, Rome 2005 

Gens Nostra 63 (2008) 



Afbeelding 4. Klaas Be1gsma en zijn vrouw Getje 
de Vries. Klaas draagt twee herdenkingsmedailles, 

namelijk vanuit de beschouwer links de Bene Merenti
medaille met het portret van paus Leo XIII en rechts de 
zogenaamde Inhuldigingsmedaille (1898). Klaas werd 

na zijn Italiaanse avontuur politieagent in Amsterdam 
en was in functie tijdens de kroning van Wilhelmina. 

Foto: Hoffotograaf Max Cosman, Amsterdam 

Louws Bergs ma enJ eitje Klazes Bouma over
leden beiden in 1859 op relatief jonge leeftijd 
en kort na elkaar. In korte tijd raakten hun 
zeven kinderen verweesd. Drie broers uit het 
gezin, namelijk Louw (geb. Dronrijp 3 okto
ber 1843), Klaas (geb. Dronrijp 20 juli 1845) en 
Jan (geb. Dronrijp 18 november 1849) lieten 
zich tien jaar later inschrijven als Pauselijke 
Zouaaf en doorstonden de strenge militaire 
keuring ( afbeelding 4 ). 

Op basis van archief- en literatuuronder
zoek schreef ik over deze Pauselijke Zouaven 
in het familietijdschrift het Bergsma Bulle
tin (2003 no. 4 en 2004 no. 1). In november 
2004 bood een familielid aan om eind januari 2005 in Rome enkele dagen het onderzoek sa
men voort te zetten. De tussentijd werd gebruikt om zoveel mogelijk vooronderzoek te doen 
om de beschikbare dagen in Rome zo efficiënt mogelijk te benutten. 

Zouavenmuseum Oudenbosch 
Vele wegen leiden vroeger oflater naar Oudenbosch, de plaats die nog steeds nauw is verbon
den met de geschiedenis van de Nederlandse Pauselijke Zouaven (afbeelding 5). De plaats was 
de grote verzamel- en vertrekplaats naar de 
militaire keuring te Brussel. Verschillende 
zaken herinneren tegenwoordig nog steeds 
aan de Zouaven, zoals het Zouavenmuseum 
alsook het Zouavenmonument voor de HH. 

Agatha en Barbarakerk en deze kerk zelf, die 
werd gebouwd ter herinnering aan de Ne
derlandse Zouaven. De kerk is een kopie van 
de St. Pieter te Rome in de schaal 1:25 met 
uitzondering van de voorgevel, die weer is 
ontleend aan de St. Jan van Lateranen even
eens te Rome. 2 

Om het onderzoek te beginnen, mailde ik 
naar het Zouavenmuseum in Oudenbosch, 
waarmee ik al eerder contact had gehad voor 
het schrijven van het artikel in het Bergsma 

Afbeelding 5. Het Zouavenmuseum in het 
voormalige Gemeentehuis van Oudenbosch 
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Bulletin. Het museum (ontstaan in 1946) heeft een uitputtende, maar tamelijk statische 
collectie schilderijen, uniformen en voorwerpen die verband houden met de Nederlandse 
Pauselijke Zouaven. De inrichting van het museum is chronologisch-thematisch. Daarnaast 
beschikt het museum over een uitvoerig documentatiecentrum, waarin tal van boeken en ar
tikelen over de Pauselijke Zouaven in Nederland zijn te vinden. De bibliotheek omvat publi
caties over Italië, Cavour, Garibaldi, Risorgimento, Biografieën, verzamelingen van knipsels 
en tijdschriften, zoals De Heilige Familie, De Katholiek, De Kruisvaan, De Bondsvaan en Ge
tuigenissen/Témoignages, scripties en uitgaven van heemkundige kringen. Verder verzamelt 
men voor het documentatiecentrum de persoonlijke gegevens van de bijna 3200 Nederlandse 
Pauselijke Zouaven, waaronder inschrijvingsgegevens, briefwisselingen van de Zouaven met 
de verwanten in Nederland, bidprentjes en foto's van de Zouaven, onder meer van de Neder
landse biechtvader van de Zouaven, pater C.B. de Kruijff (afbeelding 6). Het bezoek aan het 
museum en de raadpleging van de aanwezige gegevens is een absolute 'must' voor onderzoe
kers op zoek naar Pauselijke Zouaven in de familie. In de persoon van parttime-conservator 
mevrouw Marijke Zonneveld-Kouters treft men er een betrokken en behulpzame deskun
dige. Het museum heeft een eenvoudige site; de collectie en documentatie zijn niet digitaal 
ontsloten. 

Het antwoord van het Zouavenmuseum op mijn vraag naar ervaringsdeskundigen voor 
Zouavenonderzoek in Rome was weinig bemoedigend: "Verschillende museumbezoekers, 
waarvan ik de namen niet ken, hebben een poging gedaan om deze archieven te bezoeken. 
Slechts weinigen met succes! ( ... )Het veel gehoorde antwoord was: De archieven zijn nog niet 
geordend. Contactpersonen zijn mij niet bekend, dus ik kan u helaas niet verder helpen." 

Via de ambassade bij de Heilige Stoel 
Vervolgens probeerde ik een formele ingang. Via internet zocht ik het adres van de Neder
landse ambassadeur in Rome. Al zoekend, bleek Nederland ook een ambassadeur bij de 
'Heilige Stoel' te hebben; ' in' het Vaticaan dus! In antwoord op mijn brief aan de toenmalige 
ambassadeur bij de Heilige Stoel, H.V. baron Bentinck van Schoonheten, ontving ik binnen 
veertien dagen een brief van Prof. Dr. M.J.J.G. Chappin S.J., een Nederlandse hoogleraar aan 
de Pontificia Università Gregoriana, met bijlagen, waaronder het reglement voor de bezoe
kers van de studiezaal en kopieën uit de twee inventarissen van de Romeinse bescheiden voor de 
geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914; archiefwijzer van Romeins Archivalia, 
samengesteld door dr. J.P. de Valk en uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Ge
schiedenis in Den Haag (1996). Het door Chappin toegezonden reglement bevatte allerhande 
voorwaarden waaraan moest worden voldaan om überhaupt toegang te krijgen tot het Archivio 
Segreto Vaticano. De belangrijkste zijn misschien wel het bezit van een academische graad en een 
aanbevelingsbrief van een wetenschappelijk instituut of een gekwalificeerd historicus. De toelatings
voorwaarden zijn ook te downloaden van de internetsite van het Vaticaan. 

Koninldijlc Nederlands Instituut in Rome 

Het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome, een interuniversitaire instelling voor weten
schappelijk onderzoek in Rome, mailde ik met vraag naar de mogelijkheden om gebruik te 
maken van hun bibliotheek en of het verstrekken van een aanbevelingsbrief ook tot de on
dersteuningstaken voor wetenschappers zou behoren. Het antwoord van de stafluidde dat ik 
natuurlijk gebruik kon maken van hun studiezaal en bibliotheek, maar aanbevelingsbrieven 
schrijven zij alleen voor hun eigen bursalen. 
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Afbeelding 6. Het Brusselse, zogenaamde Matricule-register uit Oudenbosch van Klaas Bergsma. 
Herkomst: Zouavenmuseum en documentatiecentrum, Oudenbosch 
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NGV 
Ondertussen had ik ook een lijntje uitgeworpen bij de Nederlandse Genealogische Vereni
ging. Vermelding en behandeling van de oproep voor ervaringsdeskundigen kon niet direct 
worden gehonoreerd, maar 'pas' in het januarinummer van Gens Nostra worden geplaatst. 
Omdat plaatsing aan de late kant zou kunnen zijn, bood de vereniging aan de vraag naar 
ervaringsdeskundigen te plaatsen op het virtuele prikbord van de vereniging. Dit werd zorg
vuldig en vlot uitgevoerd. 

Begin januari 2005 kwam Gens Nostra uit met op de middenpagina inderdaad de oproep. 
Het was ongelooflijk: nadat ik ongeveer twee maanden geen reacties op dit digitale prikbord 
had gekregen, ontving ik binnen een week na het verschijnen van Gens Nostra tien reacties 
via de e-mail! Enkelen daarvan hadden naast een tip ook nog een vraag, of ik-nu ik toch ging
misschien ook ... Eén bericht, van de heer A. Mesman, wees me er op dat ik niet moest zijn in 
het Archivio Segreto Vaticano, maar in het Archivio di Stato di Roma. Het bleek een waarde
volle tip. 

Pro Petri Sede 
De NGV wees me verder op het bestaan van de vereniging van pauselijk gedecoreerden: Pro 
Petri Sede (Voor Petrus' Stoel). Deze vereniging is in 1871 opgericht door oud-Zouaven. De 
Vereniging stelde zich ten doel de paus zowel financieel als geestelijk te ondersteunen. Aan
vankelijk was de Vereniging alleen bedoeld voor de oud-Zouaven zelf. Met het overlijden van 
de oud-Zouaven dreigde in de jaren twintig van de vorige eeuw de Vereniging te verdwijnen. 
Door toe te staan dat ook nakomelingen van de oud-strijders, pauselijk gedecoreerden en 
later ook sympathisanten, lid konden worden, werd de Vereniging nieuw leven ingeblazen. 
Via internet vond ik een persbericht van de Vereniging. In dat persbericht van mei 2004 ter 
gelegenheid van de 84s" verjaardag van paus Johannes Paulus II, beklaagde de secretaris zich 
erover dat "hun verre nakomelingen nauwelijks meer in de geschiedenis van de Zouaven ge
interesseerd zijn". Van enig belang(stelling) van deze vereniging voor een genealogische on
derzoeker naar Pauselijke Zouaven is mij niets gebleken en dat is jammer. Wel van belang zijn 
de oude nummers van het tijdschrift van de Vereniging (volledig aanwezig in het Zouaven
museum in Oudenbosch) genaamd Getuigenissen / Témoignages, waarvan de relevante bijdragen 
over het onderwerp Zouaven zijn ontsloten in de collectie van het documentatiecentrum van 
het Zouavenmuseum. De vereniging Pro Petri Sede heeft geen website. 

Archieven, documentatiecentra, bibliotheken, musea en internet 
Naast genealogische gegevens beschikken lokale of regionale archieven, bibliotheken en 
documentatiecentra soms ook over bronnen en literatuur die van belang kunnen zijn voor de 
onderzoeker. De Zouavenliteratuur beperkt zich doorgaans tot enkele standaardwerken (zie 
hierna). Maar eigenlijk ontbreekt het aan modern, systematisch en integraal onderzoek naar 
de Pauselijke Zouaven in Nederland en Italië. In de kleinere meest lokale of regionale publi
caties blijkt het overschrijfgehalte over de algemene Zouavengeschiedenis vrij groot, maar 
dezelfde publicaties vormen tegelijkertijd ook een rijke bron voor genealogische gegevens uit 
lokale en regionale bronnen. In Italië verscheen in 2004 voor het eerst sinds 1870 een studie 
naar de positie van de Zouaven bij de eenwording van Italië.3 

Van het grootste belang voor het onderzoek naar Zouaven (alsook naar Romeinse archivalia 
met betrekking tot de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland in het algemeen) zijn 
de ontsluitingen opgesteld door Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, tegenwoor
dig Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING). In de reeks Rijks Geschiedkundige Pu-
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blicatiën / Grote Serie (RGP), werden door dr. J.H. (Hans) de Valk twee banden samengesteld: 
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914; archiefeijzer 
van Romeins Archivalia. De actualisering van de Romeinse bescheiden etc wordt via internet ver
spreid. Voor het samenstellen van beide delen heeft hij ruim 6.500 dossiers voorzien van een 
regest. 

In deze publicatie wordt ook verwezen naar enkele archiefbewaarplaatsen in Nederland: 
het Nationaal Archief, het Rijksarchief te Utrecht (Archief bisdom Utrecht en Mentanaher
denking in 1892), het Rijksarchief Noord-Holland (Archief Bisdom Haarlem), het Rijksarchief 
Noord-Brabant (Archief Bisdom Breda). 

Ook het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen bezit veel gegevens betreffende 
Zouaven. Via internet kan de catalogus van het instituut worden geraadpleegd. Het getrun
ceerde zoekwoord 'zoua*' levert 256 vindplaatsen op, variërend van autografieën tot boeken, 
foto's en ander beeldmateriaal uit Nederland, België, Frankrijk en Canada. 

In Fryslan heeft pastor H. Nota, oprichter van het Katholiek documentatiecentrum Fries
land, dat tegenwoordig is gevestigd in Bolsward, jarenlang gegevens verzameld over de 73 

Friese Pauselijke Zouaven. De verzameling omvat alfabetisch de namen met de burgerlijke 
gegevens, foto's, briefwisselingen en enkele voorwerpen. 

In veel provincies werden Zouaven Broederschappen opgericht; in de grotere plaatsen 
soms ook stedelijke afdelingen. Enkele van de archieven van deze broederschappen zijn in ge
meentelijke archieven, streekarchieven of de rijksarchieven in de provincies terechtgekomen, 
meestal in een fonds van de plaatselijke katholieke kerk. 

In historische musea treft men zelden iets aan over de Zouaven, hooguit wordt er eens een 
tijdelijke tentoonstelling gewijd aan de Pauselijke Zouaven uit de omgeving. Het Zouaven
museum in Oudenbosch is in die zin uniek te noemen. 

In het Legermuseum in Brussel is een gedeelte ingericht met informatie over de Belgische 
Pauselijke Zouaven. 

In Italië treft men in de plaatselijke musea sporadisch iets aan over de Pauselijke Zouaven 
in de plaatsen waar is gestreden tussen de Piemontesen/Garibaldisten en het Pauselijke leger, 
omdat de invalshoek over het algemeen dat van de overwinnaars is en stil staat bij de helden 
van de Eenwording van Italië (Risorgimento) en nauwelijks of niet bij de verliezers. Net als in 
Oudenbosch is in Rome een Zouavenmonument opgericht voor de gevallen aan de pauselijke 
zijde in de slag om Mentana in 1867; het monument is te vinden op het uitgestrekte Campo 
Verano bij de basiliek San Lorenzo fuori le Mura. 4 

In het Romeinse museum Museo del Risorgimento is een nog onbekende hoeveelheid ma
teriaal (foto's en andere documenten) aanwezig volgens de curator dr. Marco Pizzo.5 

Op zoektocht met behulp van het internet moet men zich bedienen van verschillende zoek
termen en spellingswijzen: Zuaaf, zouaaf en zoeaaf in het Frans, Nederlands, Engels, Duits 
en Italiaans. Met de trefwoorden komt rijp en groen op het scherm, maar door de beperking 
met de toevoeging van 'Pauselijke' zou teveel materiaal onopgemerkt blijven. Een studie naar 
de Zouaven is eindeloos uit te breiden door zijwegen op het world-wide-web in te slaan, door 
informatie te zoeken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Algerije, het volk de Zouaoua, het 
(uniform in het) Franse leger, de oorlogen waarin de Zouaven hebben gevochten en de biogra
fieën van de officieren van de Pauselijke Zouaven (afbeelding 7). 
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ZOEKTERM INTERNET AFBEEL- DISCUSSIE-

DINGEN GROEP 

pauselijke zoeaven 100 0 13 

pauselijk zoeaaf 42 0 2 

zoeaven 365 12 22 

zoeaaf 42 0 0 

pauselijke zouaven 492 6 12 

päpstliche zouaven 7 0 0 

pa pal zouaves / zouaves pa pal 508 6 21 

zouaves pontificaux 827 137 57 
zouaven 4.830 110 48 
zouaves 171.000 4.440 3.440 
zouaaf 684 24 21 

zuaves pontificaux 3 0 0 

zuaves pa pal / pa pal zuaves 35 1 0 

päpstliche zuaven 24 0 0 

zuavi pontifici 515 26 27 
zuaaf 6 0 0 

zuaven 410 62 4 
zuaves 743 32 17 
zuave 1.120 58 28 

zuavi 846 20 82 

TOTAAL 182.599 4.934 3.792 

Afbeelding 7. Schema met internet zoek termen en '/11:ts' op varianten van 'zouaven' (januari 2005) 

De praktijk: onderzoek in Rome 
Archivio Segreto Vaticano 
Het Vaticaanse Geheimarchief bevindt zich binnen de Città Leonina en is bereikbaar via de 
Porta Sant' Anna, juist ten oosten van de Colonnade van Bernini. 

Voorbij de Zwitserse Garde houdt het op om begrepen te worden in een andere moderne 
taal dan het Italiaans. Wie besluit de archieven van het Vaticaan te raadplegen moet diverse 
documenten bij het eerste bezoek overleggen: een verzoekschrift (Domanda), een aanbeve
lingsbrief (Commendatizio ), het bewijs van een academische graad én twee pasfoto's. 

Op de eerste dag moet eerst een dagpas worden aangevraagd in een klein kantoor vóór de 
door Carabinieri bewaakte doorgang naar het Vaticaan. Het eigenlijke archief bevindt zich 
heuvelopwaarts in de noordoostelijke hoek van de grote binnenplaats. Fotograferen onder
weg en in het archief is niet toegestaan. In de entreehal van het archief is een frontdesk-amb
tenaar aanwezig die bij het eerste bezoek verwijst naar de wachtkamer voor de inschrijvings
procedure en bij herhaald bezoek een sleutel uitreikt voor de kluisjes op een tussenverdie
ping. De duur van de inschrijvingsprocedure is sterk afhankelijk van het aantal wachtenden 
voor u, de compleetheid van de meegebrachte documenten, de aard van het onderzoek en het 
aantal dagen dat u gebruik wilt maken van het archief. Het advies is om 's morgens om 8.30 

uur aanwezig te zijn. Na de inschrijving ontvangt u een toegangskaart (tessera), die u voor de 
onderzoeksperiode toegang verleent tot het archief. Het laten maken van kopieën is met bu
reaucratische zorgvuldigheid omgeven en relatief duur. Kopieën moeten schriftelijk worden 
aangevraagd en zijn na twee weken gereed, de kosten bedragen per te kopiëren archiefstuk 
€ 8,- als aanvangsprijs en daarna per kopie € 0,50. Het archief heeft beneden een wacht-
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ruimte met een koffie-automaat en vanuit de studiezaal kan men een binnenplaats met tuin 
inwandelen. 

Het omvangrijke archief is sinds 1880 opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Het 
Vaticaanse Geheimarchief, het Archivio Segreto Vaticano, is het centraal archiefdepot van de 
Heilige Stoel. Voor de toegang moet men voldoen aan een flink aantal voorwaarden, die het 
niet gemakkelijk maken om er onderzoek te doen. Het archief is alleen 's morgens geopend 
(8 .30 uur tot 13.00 uur). 

Hans de Valk leidt de publicatie Romeinse bescheiden ... in met een verzuchting en een oproep: 
"Toch kunnen de archieven ook voor ons land met vrucht worden geraadpleegd. Tot nu toe 
is dat nog weinig gebeurd door een samenspel van belemmerende factoren: naast de afstand 
en de taaldrempel is een ingewikkelde structuur van de archieven( ... )." Hij hoopt dat zijn 
publicatie "mag bijdragen tot een frequenter gebruik van Romeinse archieven bij het histo
risch onderzoek van de negentiende en vroege twintigste eeuw in Nederland. Het materiaal 
verdient dat( ... )." 

De belangrijkste fondsen binnen het archief die van belang zijn voor de relatie met Neder
land zijn de Nunziature di L' Aja (Nuntiatuur in Den Haag) en die van de Segretario di Sta to 
(Staatssecretarie). 

De meeste stukken met betrekking tot de Pauselijke Zouaven betreffen correspondentie 
van de Nuntius in Den Haag over de werving van rekruten, de problematiek van statenloos
heid door krijgsdienst in den vreemde. Er zijn interessante dossiers over de Zouaven-Broe
derschap in Amsterdam en de vermelding van de aanbieding van albums met aanhankelijk
heidsbetuigingen aan de paus (1875 en 1901); persoonlijke correspondentie van ( oud-)zouaven 
is uitzonderlijk. 

Het archief van de Segretario di Stato (Staatsarchief) is in 1816 onderverdeeld in negen 
hoofdstukken (Titole), die verdeeld werden in 300 rubrieken (Rubriche) waarvan deels inven
tarissen (Indici) zijn opgesteld. Bij een reorganisatie in 1833 werd de Titolo VI (Affari esteri; 
Buitenlandse zaken) in drie onderafdelingen opgedeeld. Voor de Zouavenperiode 1860-1870 

zijn daarvan de rubrieken met betrekking tot de Movimento delle Truppe (troepenbewegin
gen/ militaire aangelegenheden) met de nummers 165, 190 en 256 het meest interessant. 

Archivio Congregatio de Propagande Pide 
De Congregatie voor de Geloofsverspreiding (De Propaganda Fide) was aanvankelijk voor 
katholiek Nederland het belangrijkste bestuursorgaan: voordat de bisschoppelijke hiërarchie 
werd hersteld (1853) viel Nederland als missiegebied rechtstreeks onder deze Congregatie. 
Na het oprichten van de Nederlandse kerkprovincie diende de Nuntius (ambassadeur van de 
Heilige Stoel) in Den Haag ook nog steeds verantwoording af te leggen en verslag uit te bren
gen aan deze Congregatie. Dat is de reden dat ook in dit archief een aantal zaken met betrek
king tot de Zouaven zijn terug te vinden. Het bevindt zich niet binnen het Vaticaan, maar op 
de Gianicoloheuvel (Via Urbano VIII no. 16). Dit archief is alleen 's morgens voor onderzoek 
geopend. 

Archivio di Stato di Roma 
De zetel van het Archivio di Stato di Roma (ASR) bevindt zich in het Palazzo di Sapienza (te
vens zetels van het Universitair instituut voor Romeinse studiën) aan de Corso di Rinascimen
to, juist ten oosten van het Piazza Navona. Het archief heeft een uitgebreide website, maar die 
is alleen in het Italiaans en niet gemakkelijk doorzoekbaar. 

De stukken met betrekking tot de Zouaven, sterker nog: het gehele archief van het Minis
terio delle Armi bevindt zich niet dáár, maar in de Succursale (hulpzaal) aan de Via di Galla 
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Afbeelding 8. Mede-onderzoeker]. Bergsma voor de Soccursale aan de Via GallaPlacidia 93 te Rome, Rome 2005 

Placidia 93 te Rome (afbeelding 8). De hulp zaal is gehuisvest in een voormalig bedrijfsgebouw 
en ligt ver buiten het centrum in een industriegebied. De hulpzaal is geopend op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur en donderdags van 9.00 tot 17.00 uur. Of
schoon de hulpzaal volgens de website met het openbaar vervoer bereikbaar is, moet er altijd 
nog een flink eind worden gelopen (circa 20 minuten). Wij maakten daarom gebruik van een 
taxi. De hulp zaal heeft geen enkele koffie- oflunchfaciliteit. Het dichtstbijzijnde restaurantje 
is ongeveer twintig minuten lopen langs een redelijk druk bereden straat zonder trottoir. 

86 

Voor het onderzoek naar de Zouaven, 
waarvoor ook internationaal schriftelijk 
verzoeken (kunnen) worden ingediend, is 
een alfabetische index (band 1647) gemaakt 
op de inschrijvingsregisters (Registro Ma
tricole). De nummers achter de namen van 
de circa 11.000 Zouaven zijn gekoppeld aan 
het inschrijvingsregister dat uit tientallen 
delen bestaat. Via het nummer is in de in
dex het juiste deel van de inschrijvingsre
gisters te achterhalen (Ministerio delle Armi 
1808-1880, inv.nr. 157, Affari speciali; Truppe 
Es tere 'Matricole'). Bij de index dient u er re
kening mee te houden dat achternamen met 
een tussenvoegsel ('van', 'de', 'ter') onder de 
eerste letter van het tussenvoegsel zijn geal
fabetiseerd, vrijwel alle voornamen zijn ver
italiaanst. 

Afbeelding 9. Ongeopende turven archivalia doorspit
ten, Rome 2005 
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Afbeelding 10. Een samengestelde kopie uü de ItaUaanse Matriculeregisters van Klaas Be1gsma. 
Herkomst: Archivo di Stato, Roma. Register 1641 

Het inschrijvingsregister zelf is ingedeeld in kolommen: onder meer gegevens burgelijke 
stand (Stato Civile), uiterlijk (connotati), wijze van in diensttreding (titolo sotte il quale ha 
avuto luogo l'incorporazione), dienst gegevens (Servizi e posizioni diverse), wapenfeiten en 
verwondingen (fatti d'arme, ferite ed azione di grido), lettere distintive (onderdeel) en wijze 
van uitdiensttreding ( congédabile). 

Het levert soms aanvullende gegevens op van feiten die ook in Nederland zijn te achterha
len, zoals de dienstgegevens en wapenfeiten. 

Het merendeel van het archief van het Ministero delle Armi blijkt echter minimaal ontslo
ten door een plaatsingslijst. De inventarisnummers corresponderen met turven archiefmate
riaal dat na 187 0 niet meer is geopend ( afbeelding 9 ). In één van de bundels die wij op de gok 
opvroegen vonden we nog een transportlijst vanuit Brussel naar Parijs, waarop één van de 
door ons gezochte verwanten werd vermeld. 

Het kopiëren van gegevens is door het grote formaat van de 'Matricole' registers bewerke
lijk, maar niet onmogelijk en het personeel is zeer bereidwillig, de prijs per kopie(€ o,so) is 
meer dan de moeite waard ( afbeelding 10 ). 

Slot 
Of een bezoek aan de archieven in Rome voor het onderzoek naar Pauselijke Zouaven in een 
familie zinvol is, is niet in algemene zin te bevestigen. Het archief van het Vaticaan levert 
relatief weinig persoonlijke gegevens op; het zijn vooral institutionele aangelegenheden, 
waarvan veel ook in Nederland traceerbaar moet zijn. 

Het archief van het Ministerio delle Armi in de 'succursale' aan de Via Galla Placidia 93 te 
Rome, onderdeel van h et Archivio di Stato di Roma is slech t ontsloten, m aar eenFundgrube! 

Het zou naar mijn mening zeer de moeite waard zijn, zo mogelijk in Europees verband, 
het archief van het Ministerio delle Armi, te ontsluiten en via internet beschikbaar te stellen 
voor de buitenlandse onderzoekers: immers uit vrijwel alle landen van Europa en daarbuiten 
waren er vrijwilligers in dit regiment van Pauselijke Zouaven, waarvan nota bene de meesten 
uit Nederland kwamen (tussen 1860 en 187 0 waren ongeveer 3.000 van de 11.000 Zouaven 
Nederlander)! Het digitaliseren van bekende bronnen en gegevens, zoals uit de Belgische 
'matricule-registers', aanwezig bij het Zouavenmuseum in Oudenbosch, zouden daarvoor 
een belangrijke opmaat kunnen betekenen. 
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De combinatie van de gegevens uit het Geheimarchief van het Vaticaan en het Staatsarchief te 
Rome zou een integraal en internationaal studieproject Pauselijke Zouaven kunnen vormen, 
dat op een aantal aspecten ongetwijfeld ook nieuw licht zal werpen op de geschiedschrijving 
van de Pauselijke Zouaven. 

Oudenbosch, Nederlands Zouavenmuseum 
Bezoekadres: Markt 31, Oudenbosch. 
Openingstijden: mei-okt: op di, wo en do, eerste en derde zo van de maand 14.00-17.00 u. 
Overige maanden: dien eerste en derde zo van de maand 14.00-17.00 u. 
Contactpersoon: mevrouw M. Zonneveld-Kouters, website: www.zouavenmuseum.nl 

Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum (KDC} 
Bezoekadres: Erasmuslaan 36, Nijmegen. 
Openingstijden: ma-vrij 9 .00-17.15 u. 
Website: www.kdc.kun.nl 

Vaticaan, het Vaticaanse Geheimarchief 
Archivio Segreto Vaticano, bezoekadres: via ingang Porta Sta. Anna. 
Openingstijden: studiezaal ma-vrij 8.30-13.00 u. 
Contactpersoon: Prefetto P. Sergio Pagano B, website: www.asv.vatican.va 

Rome, Koninklijk Nederlands Instituut 
Bezoekadres: Via Omero 10/12, 00197 Roma. 
Openingstijden: ma-vrij 9 .00-12.30 u. en 13.30-16.30 u., juli en augustus alleen 's morgens. 
Contactpersoon: wetenschappelijk medewerker Geschiedenis: dr. Hans Cools. 
Catalogus van het Instituut is via Internet raadpleegbaar:www.urbs.vatlib.it 
Website: www.nir-roma.it 

Rome, Archivio di Stato di Roma 
Adres hoofdzetel: Palazzo della Sapienza, Corso del Rinascimento 40, 00186 Roma. 
Adres Soccursale: Via di Galla Placidia 93, 00159 Roma. 
Openingstijden: di, wo en vrij 9.00-14.00 u., do 9.00-17.00 u. 
Contactpersoon: mevrouw Maria Temide Bergamaschi (spreekt en schrijft Italiaans en 
Frans). 
Internet: www.archivi.beniculturali.it/ ASRM. 
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Sites (gegevens gecontroleerd in januari 2006): 
Algerije en Franse Zouaven 
http://algerian-history.info.htm. De geschiedenis van Algerije tussen 1830-1962 in het Frans en het 

Engels met afbeeldingen. 
http://aj.garcia.free.fr.htm. Op deze site vindt u veel aan Algerije gerelateerde publicaties. Onder meer 

Gedenkboeken ter gelegenheid van het 100 jaar Algerije onder Franse bewind (1930). In deel IV in
formatie over het militaire aspect (Franstalig). 

http://www.pieds.noirs.org/histoire/memoire.htm Franstalige site over de Franse kolonisten in Al
giers (1830-1962). 

http://vinnyo3.club.fr/gg/1418.htm. Deze site biedt een goed overzicht van de geschiedenis van Franse 
zouaven mét foto's . 

http://g.lacoste.free.fr/la-creation-des-zouaves.htm. Fraaie site over het ontstaan van het korps Zoua
ven in Algerije en de geschiedenis van het korps en aanverwante zaken (Franstalig). 

Amerikaanse zouaven 
http://www.coppenszouaves.com. Site van één van de 're-enactment' zouaven korpsen in de VS, na

melijk van het 1"' Battalion Louisiana Zouaves, genaamd Coppen's Zouaves. Aardige clubsite met 
aanvullende historische informatie. 

http://www. planet-interkom-de/ringo.scheibel/Reenacors.htm. Duitstalige site over de re-enactment 
groep van de 5th New York Infantry Regiment, Compagnie G, genaamd "Duryee's Zouaves."(1991). 

http://www.zouave.org. 5th New York Volunteers Infantry "Duryees zouaves". Hetzelfde in het Engels. 
Doorklikken voor algemene, historische informatie over Franse zouaven. 

Pauselijke Zouaven 
http://www.umanitoba.ca/collegeslst-pauls/ ... /marraro.html. Artikel van Howard Mararo over de Ca

nadese en Amerikaanse zouaven in het pauselijke leger 1868-1870. Geannoteerd artikel over de wer
ving van zouaven in Canada (Engelstalig). 

http://www.bnquebec.ca/illustrations/htm Canadese site van deBibliotheque Nationale in Quebec met 
foto's van omstreeks de vorige eeuwwisseling met betrekking tot de Canadese pauselijke zouaven. 
Zie onder: Revues d'autre siècle; Sujets (W-Z) Zouaves pontificaux (Franstalig). 

http://cgh.gc.ca/cmh/fr/page-500.asp. Onderdeel van de site hetPatrimoine Militaire Canadien. Deel 2 
(1755-1871), hoofdstuk 7 over de Canadese pauselijke zouaven (Franstalig). 

http://www.military-photos.com/index-photo.htm. In de rubriek 'Divers' fraaie reeksen foto 's van 
meest geïdentificeerde Franse pauselijke zouaven en officieren op het formaat 'carte de visite', voor
zien van een historische inleiding. Link naar fotocollectie Gianluigi Parpani, verzamelaar van foto's 
van Italiaanse(?) pauselijke zouaven (Franstalig). 

http://www.geocities.com/belgianarmypre1914/ inhoud.hcml. Op de inhoudsopgave 'scrollen' naa r 
Pauselijke Zoeaven 1860-1870. Bevat informatie over de het Belgische contingent in het Korps Pau
selijke Zoeaven met doorverwijzing naar het artikel van F.E. Stevens, 'Over de Belgische zoeaven in 
pauselijke dienst gevallen', in: Revue Beige d'histoire militaire / Belgische tijdschrift voor militaire geschiede
nis (uitg. Kon. Ver. van Vrienden van het Legermuseum te Brussel [maart 1980], no. XXIII-5). Betreft 
125 zouaven. 

http://users.skynet.be/Ravens-Weelde-Poppel/nieuwe-pagina-321.html. Verwijzing (zie ook pagina 
1324) naar biografische gegevens over de Belgische zouaven uit Poppel. 

http://www.marsethistoria.nl Site over militaire geschiedenis en tijdschrift. Het artikel over zouaven 
in het tijdschrift is niet meer via het net oproepbaar. 
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http://www.historietilburg.nl. Op deze site verschillende gegevens over Tilburgse zouaven verzameld 
en gepubliceerd (1996-1997) door een groep archiefvrijwilligers van het gemeentearchief: biografi
sche gegevens van alle Tilburgse zouaven. Goed gedocumenteerde en informatieve site. 

http:/members.chello.nl/j.ruijzendaal/index.html. Historische gegevens over Hilversum en Bussum 
met daarin opgenomen een artikel 'Bussumse zouaven vechten voor de paus 1865-1870' met biogra
fische gegevens over 11 zouaven. 

www.dodenakkers.nl/artikelen/zouaafjoure.htm. Over het grafmonument voor Johannes Hylkema, 
oud-pauselijk zouaaf ( overleden 25 mei 1923) en het zouaven-gedenkteken op het r.-k. kerkhof te St. 
Nicolaasga. 

www.geneaguide.com/doc/divers/zouaves.htm. 
www.eleves.ens.fr/home/mlnguyen/hist/cont/zouaves .html. 

Noten 
1. In dit artikel wordt de spelling Zouaaf / Zouaven gebruikt in plaats van de schrijfwijze Zoeaaf / 

Zoeaven. Die spellingsvorm sluit beter aan op de internationale spellingswijze. 
2. E. Hinten-de Leeuw, De Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch. Reeks: Kleine gidsen voor 

kunstmonumenten, nr. 2240, Regenburg 2003, vierde druk. 
3. L. Innocenti, Per il Papa Re, il Risorgimento Italiano vis to attraverso lastoria del Reggimento degli Zuavi Pon

tijici- 1860 / 1870, Perugia z.j. [ 2004]. 

4. Het monument ligt op een heuveltje, genaamd Pincetto, en is vervaardigd door Vincenzo Luccardi 
(1811-1876), beeldhouwer en docent aan de Academia San Luca te Rome. 

5. Peter Horsman, docent aan de Archiefschool in een e-mail, d.d. 29 november 2005. 
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7.CllTGE~OOT VAN 

JANNETJE JASPER _AL. 
OlNJrledett '" h1,ntl6lft, dtm 22,te--.i Maart 1884, 

in dtta 01tderdotn tiall 07 ja4r 111 7 mannd.tn , 
,n htgrarum dtm 26116n daaraaNvolql!"d,r r,p 

• /Jet R. K. Kt:rkAof t1ld11Q1•. 

1 loc 1:root is de macht Uwer goedheid, f, 

Heer! die Cij h ebt weggdcgt voor hen die U 
vrcezen, die Cij bereid hebt voor hen die op 
1: hopeu. Ps. XXX : 20. 
. Cc<lr:iagl u. manmoedig en dnt u,v hart :dch 
· slerkcn gij allen die op den Heer hoopt. 

. . . ~•- XXX , 25 . 
i}ic deu armen bar1nhnrt1g 1s ;1;nl gclukkil,f 

.,!ju.. $p«:1tlcc.__ XTV ~ ;,1. 

GEBED. 
Wij biddc1,1. U, o God! verleen nnu tTw dîe~ 

naar Thcodoru!-1 \'crgiffönls vnn zij ne zonden en 
zwakheden en. l:inl hem deel hcbheu in hel ge~ 
luk Uwe r uiLvcrkorcncn1 ditsmcckcn wij U door 
Jesu<J Christus onicu ITecr. Amco. 

One Vader. - Wefl8 gegroet, 
D A. T Hll RUSTE IN VR.KD •B, 

- Jlockh11nd~Ï vnA· Ji\..'WBR JAK} '"Assçodeîn, 

Bidprentje van Dirk Comelisz. Dekker(1816-1884) 

Gens Nostra 63 (2008) 



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: J.F. van der Horst 

Bijlage Geus Nostra 63 (2008) februari 

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

Nr.327 

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 regionale 
afdeling. Gezinslid:€ 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 8,50 per jaar; voor de 
functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden€ 45,- per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machti
ging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:N115INGB06663366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN!NL51PSTB0000547064-BIC:P STBNL21) beide te Leeuwarden. 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalender
jaar. 

Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 

Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 
26, 1380 AA Weesp.Afd.Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afd.Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 
20, 3571 CH Utrecht. 

In memoriam dr. Pieter Bos (1927-2007) 

Op 23 november 2007 overleed op 80 jarige leeftijd in Zwolle de heer Pieter Bos. De heer Bos werd lid 
van onze vereniging in 1963. Hij bekleedde de functie van secretaris in de afdeling Amsterdam van 1971 

tot 1972 en was er lid van het afdelingsbestuur tot 1978. Als genealoog liet hij onder meer zijn sporen na 
als samensteller van diverse klappers op huwelijkscontracten in de provincie Groningen. Wij wensen 
zijn nabestaanden alle sterkte bij de verwerking van dit verlies. 

Diefstal 

RoelofVennik 
voorzitterNGV 

Enige tijd geleden werd het Stadsarchief Amsterdam geconfronteerd met een ernstig misdrijf. Een 
bezoeker van het archief had een aantal originele archiefstukken meegenomen. Dit is overigens niet de 
eerste maal dat archieven hiermee worden geconfronteerd. Verbaasd waren de medewerkers van het ar
chief toen de betreffende stukken per post werden teruggestuurd aangevuld met een eigen bewerking 
hiervan. In een bijgaand schrijven bedankte de zender het archief hartelijk voor het 'lenen'. 

Het management van het Stadsarchief Amsterdam neemt deze zaak hoog op en heeft inmiddels 
aangifte gedaan van diefstal en vroeg mij passende maatregelen te nemen. Het mag duidelijk zijn dat 
het Hoofdbestuur deze handelswijze volstrekt ontoelaatbaar acht. Aangezien het hier bovendien een 
NGv-lid betreft komt de gebruikersgroep van genealogen bij het Archiefwezen in een kwaad daglicht 
te staan. Helaas zijn wij als NGV geen partij in deze zaak, gezien het feit dat het misdrijf niet tegen onze 
vereniging was gericht. Ik denk namens een ieder van ons te spreken dat we mogen hopen dat zij die 
zich aan ons aller erfgoed vergrijpen een passende straf niet zullen ontlopen. 
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Afdeling Koggenland heet nu: Oostelijk West-Friesland 

Als gevolg van gemeentelijke herindelingen is er in de provincie Noord-Holland een gemeente Kog
genland. Ter voorkoming van misverstanden en verwarring heeft het hoofdbestuur op verzoek van het 
bestuur van de afdeling Koggenland, besloten de naam van deze afdeling met ingang van 1 januari 2008 
te wijzigen in: Oostelijk West-Friesland. 

Jubileum CD van 60-jarige afdeling Utrecht 

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de afdeling Utrecht en het zo-jarig bestaan van de Stichtse 
Heraut in zijn huidig vorm, brengt het bestuur een jubileum en uit, met alle publicaties van de afde
ling Utrecht tot en met 2007. Op de en staan de jaargangen van de afdelingstijdschriften 'De Stichtsche 
Heraut' (1953-1964) en 'Stichtse Heraut' (1988-2007). Voorts zijn opgenomen de in 1998 uitgegeven 
'Criminele Heraut' en de boeken 'Stichtenaren uit vroeger jaren', deel ren deel rr. 

De en is vanaf 8 maart 2008 verkrijgbaar op de afdelingsbijeenkomsten voor de afhaalprijs van vijf 
euro. Bent u niet in de gelegenheid om naar de afdelingsbijeenkomsten te komen, dan kunt u de en 
bestellen door overmaking van€ 7,50 (inclusief verpakkings- en verzendkosten) op giro 438 38 83, ten 
name van de NGv-afdeling Utrecht te Utrecht, onder vermelding van 'en 't Sticht' en uw postadres. 

Negatieven]osPé nieuw in Beeldbank 

De Hamburgse zakenman Joseph Peter Welker was de naamgever van één van de grootste prentbrief
kaartdrukkerijen/uitgeverijen van Nederland: JosPé uit Arnhem. Tussen 1925 en 1989 maakte het be
drijf duizenden ansichtkaarten van plaatsen uit heel Nederland, veelal van straatgezichten en gebou
wen. Toen het Regionaal Archief Tilburg het aanbod kreeg om de negatieven inclusief auteursrechten 
aan te schaffen, hebben we niet geaarzeld en zijn er van alle plaatsen in ons werkgebied afbeeldingen 
aangekocht. 

[de Lander, nieuwsbrief Regionaal Archief Tilburg, jg. 7, november 2007, pag. 6] 

Samenvatting van de op 24 november 2007 te Utrecht gehouden 
Algemene Vergadering 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Herdacht werden de leden die ons afgelopen tijd zijn ontval
len: onder meer mevrouw Haarhendriks en de heren Bodemeijer, Brands, Heymans en Pronk. 
De voorzitter deelt mee, dat 

• er enige afdelingen zijn waarvan de bestuurssamenstelling zorgen baart, zoals de regionale afde
lingen IJssellanden, Gooiland en de functionele afdeling Familieorganisaties en hoopt dat er alsnog 
mensen gevonden worden, die bereid zijn de afdelingsbesturen te versterken; 

• De Genealogische Dag 2009 zal in principe in Zutphen gehouden worden; 

• Het Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek is aan Nederland toegewezen en zal in 
Maastricht worden gehouden, mogelijk in 2012, maar anders in 2014. 
Hoofdbestuurslid Lems vertelt iets over de intentie van het hoofdbestuur om binnen de NGV aan

dacht te besteden aan multiculturele genealogie. Contacten zijn er met de Stichting voor Surinaamse 
Genealogie en de Indische Genealogische Vereniging. Het hoofdbestuur heeft ingestemd met het 
wijzigen van de naam van de dienst Informatie & Promotie in: Public Relations (PR). De heer A.W.J.M. 
van Gestel meldt samen met de heer W. Koten namens de NGV lid te zijn van de landelijke projectgroep 
Genetische Genealogie. Het project wil via vaststelling van het Y-haplotype bij mannen uitsluitsel ge
ven over een gemeenschappelijke voorvader in mannelijke lijn en informatie over de tijd waarin en de 
route waarlangs de mannelijke voorvaderen de oudst bekende woonplaats hebben bereikt. De heer Van 
Gestel roept mensen op om aan dit project mee te werken. 

Op een enkele wijziging na werden de notulen van 24 april 2007 geaccordeerd. De begroting 2008 
bevat een nieuw element, te weten: het Afdelingsfonds Speciale Doeleinden (Asn). Doel ervan is inzich
telijk te maken, wat er bij de afdelingen aan financiën is. De afdelingen blijven zelf beschikken over hun 
eigen ASD. De hypotheek is geheel afgelost, maar niet afgesloten, het bedrag is alsnog indien nodig op 
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te vragen en te gebruiken. Er werd voor gepleit om de dienst PR een eigen begroting te geven en om de 
Genealogische Dag financiële ondersteuning te geven en om de contributie geleidelijk te verhogen. De 

begroting 2008 werd ongewijzigd goedgekeurd. 
Na de pauze gaf hoofdbestuurslid Elenbaas de stand van zaken was rond de Statutenwijzing en met 

name de wijzing rond het stemrecht. De mening van het hoofdbestuur is één stem per persoon. Deze 

zienswijze wordt ondersteund door de geraadpleegde notaris. De meningen in AV waren uitéénlopend: 

weliswaar democratisch, maar zijn er geen andere belangrijke zaken zijn om ons druk te maken - wat is 

er met de beleidsintenties uit verleden gebeurd -en waarom laten we niet alles bij het oude? Ook kwam 

sterk naar voren dat een statutenwijziging erg veel aandacht en tijd zal kosten. 
Hoofdbestuurlid Boeren lichtte toe waar de dienst PR, de nieuwe naam van de DIP, zich mee bezig

houdt. Er zijn twee landelijke PR-dagen georganiseerd die goed werden bezocht. Ervaringen zijn uit

gewisseld en er is een activiteitenplan opgesteld. Tevens zijn er nieuwe promotiemiddelen: banners en 

blocnotes. Enkele keren per jaar zal er een PR-nieuwsbrief uitkomen. 

De IT-groep is ruim een jaar bezig geweest de bestaande website te vernieuwen en aantrekkelijker 

te maken. De bedoeling is om die 12 januari 2008 officieel te openen. De voorzitter oppert het idee voor 
een denktank en legt uit, dat een groepje mensen mee gaat denken over de toekomst van de NGV en 
roept hiervoor leden op. 

M.J. Krooswijk, 1' secretaris 

Nieuwe leden 

131829 Dhr.J.H.Ram,Heijen 131870 Dhr. J. Prins, Eikenlaan 10, Renswoude 
131831 Dhr. R. van Minnen, Utrecht 131871 Dhr.J.G.M. van Riek, Rheden 
131832 Dhr.P.J. de Bree, Houten 131872 Mw. H.C.M. ten Haaf, Mill 
131833 Dhr. W. Tijleman, Dongen 131873 Dhr. H.R. van Riel, Hattem 
131834 Mw. G. Verhoeven-van Wijngaarden, Almere 131874 Mw. H.A.P. Huigens-Stoel, Kerkwerve 
131835 Dhr.A.M.M. Verhoeven,Almere 131875 Mw. L.I. Wever-Koomen, Heerhugowaard 
131836 Dhr. M.G. Da vies, Den Haag 131876 Mw. A.M. Tabois van Leur, Helmond 
131837 Dhr. J. M. Meijer, Aalsmeer 131877 Dhr. L.J. Rhijnsburger, Eindhoven 
131838 Dhr. J. Siepel, Groningen 131878 Dhr. G.P. Froma, Nieuwe Pekela 
131839 Dhr. mr C. Th. van Vliet, Den Haag 131879 Dhr.J. Ziel, Emmeloord 
131840 Dhr. H. van der Molen, Hellevoetsluis 131880 Mw. C.A. Visser, Culemborg 
131841 Dhr.J.H. Smit, Arnhem 131881 Mw. J.H. vd Toorn-den Hertog, Hoek van Hol-
131842 Dhr.J. Klijnsma, Haarlem land 
131843 Dhr. P.J. M. van de Laar, Nuenen 131882 Dhr. L. F. W. de Klerk, Kaatsheuvel 
131844 Dhr. R.J.G. Wintjes, Haelen 131883 Dhr. P. van den Hurk, Utrecht 
131846 Dhr. S. Schoonbergen, Alkmaar 131884 Dhr. J. R. Schotanus, Lienden 
131847 Dhr.J.M. Weggemans, Westerbork 131885 Dhr. P.H. van Niekerken, Egmond a/d Hoef 
131848 Dhr. A. de Groot, Haarle gem. Hellendoorn 131886 Dhr. L.G. Driessen, Heerlen 
131849 Mw. A.J. Lubbers-van Viegen, Hoorn 131887 Mw. B.L. A.M. Moed t, Curaçao, Ned. An tillen 
131850 Dhr. P. Faling, Zeewolde 131888 Dhr. A.J. de Hollander, Huizen 
131851 Mw. S. Faling, Zeewolde 131889 Mw. R. van de Tuin-Verhorik, Koudekerk a/d 
131852 Dhr.J.D. Hendriks, Zaandam Rijn 
131853 Dhr.J. H. Stroom, Amsterdam Zuidoost 131890 Dhr. D. L. Roth, Heerhugowaard 
131854 Dhr. N.A.A. van den Hoek, Badhoevedorp 131891 Dhr. J. M. de Crom, Oudenbosch 
131855 Mw.J.M. van den Hoek-Kalwij, Badhoevedorp 131892 Dhr. M.A. Prinsen, Deventer 
131856 Dhr. R. Selhorst, Wormerveer 131893 Mw. A.M. C. Koortens-Bartels, Berkhout 
131857 Dhr. H. C.J. van Vulpen, Tienhoven (u) 131894 Dhr. R.J.G. Wintjes, Haelen 
131858 Dhr. L.G. Hinnen, Wyhe 131895 Dhr.J.A.G. van derKuij, Didam 
131859 Dhr. G . M. van Gan:1c1·cn, Ricldcr1<crk .131896 Dhr. M. van Grinsven~ Boel<el 
131860 Mw. I.M. Simons, Capelle a/d IJssel 131897 Mw. E. M.J. Knijpers, Gemert 
131861 Dhr. G.J.L.M. Velders, Rijswijk {ZH) 131898 Dhr. P. Franssen, Naarden 
131862 Dhr. A.J. C. Parren, Hunsel 131899 Mw. M. M. Pereboom-van de Bos, Ede (Gld) 
131863 Dhr.J.S. van Weerden, Zuidhorn 131900 Dhr. H.J.E. Modderman, Den Haag 
131864 Dhr. E. Bette, Scherpenzeel (GLD) 131901 Mw. C. den Nijs-Overman, Alkmaar 
131865 Mw. A.M.C. Koekoek-Bruinsma, Hippolycus- 131902 Dhr. P.A. Mu ij den, Langerak {ZH) 

hoef 131903 Dhr. F. Haverkate, Oegstgeest 
131866 Dhr. T.J. Felius, Kapelle 131904 Dhr. A. Eindhoven, Hoorn 
131867 Dhr. P. W. M. Oomen, Rijen 131905 Dhr. L.A.C.J. van der Veen, Nistelrode 
131868 Dhr.J.J.H. Boer, Lekkerkerk 131906 Mw. J. W. Weustenraad, Oirsbeek 
131869 Mw. A. van de Ploeg-van de Werf, Hijum 131907 Dhr. W.G. Reman, Loosdrecht 
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Agenda 
8 mrt 13.30 uur. Afdeli11g Friesla11d, samen met hetGenealogysk Wurkferbdn 

Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer U.H. Brolsma: "De tiendaagse veldtocht van HesselBro/sma". 

8 mrt 13.30 uur.AfdelingGroningen 
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door de heer drs. A.W.J.M. van Gestel: "De DNA-route in de genealogie". 

8 mrt 14.00 uur.AfdelingTwente 
Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen 
Lezing door de heer A. Roding: "Steenfabrieken rond Enschede". 

11 mrt 20 .00 uur.AfdelingApeldoorne.o. 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Vervolg op eerdere lezing van de heer ir. B. Wilschut: "Scan 11en,Jotograferen en opslaan in GensDataPro". 

11 mrt 20.00 uur.Afdeling Gooi/and 
Vierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum 
Inloopavond: onder andere wordt inzichtgegeven in de collecties in het Verenigingscentrum. 

11 mrt 20.00 uur.Afdeling Kempen & Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer drs. J. P.C. M. van Hoof: "Genealogisch onderzoek naar militairen". 

11 mrt 20.00 uur.Afdeling Koggen/and 
Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
Lezing door de heerT. de Nij s: "Op zoek naar de verdwenen middenstand". 

12 mrt 20.00 uur.Afdeli11gAmersfoorte.o. 
Zalencentrum De Kom, 'Kommenzaal', Hamersveldsweg 51, Leusden 
Doe avond door de heer C. de Rooij: "Werkrn met het genealogisch programma Aldfear". 

12 mrt 20.00 uur.Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar 
Lezing door de heer J. Dehé: "Twee eeuwen openbaar vervoeren postvervoer per trekschuit". 

12 mrt 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer dr. J. K. Ploos van Amstel: "Met DNA-onderzoek de stamboom onderbouwen". 

15 mrt 13.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Sint Michael College, Leegwaterweg 7, Zaandam 
Computermiddag. 

15 mrt . . 13 .30 uur.Afdeling Drenthe 
Hotel Erkelens, Groenloërstraar 1, Rolde 
Lezing door de heer en mevrouw Van Klein wee-Van der Dijssel: "Spoorwegen en genealogie". 

15 mrt 13 .30 uur. Afdeling Achterhoeken Liemers 
Kerkelijk Centrum 'De Wingerd', De Bogerd 4, Doetinchem-De Huet 
Lezing door de heer H. Bauer: "De sprekende fam iliegeschiedenis". 

18 mrt 20.00 uur.Afdeling Betuwe 
Streekmuseum bij de Waterpoort, Plein 46-48, Tiel 
Lezing door A.J.G. Hogendoorn: "De familie Heuff'. 

18 mrt 20.00 uur.AfdelingKwartiervanNijmegen 
Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn". 

19 mrt 20.00 uur. Afdeling Amsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam 
Lezing door de heer H. Bauer: "De sprekende familiegeschiedenis". 

28 mrt 20.00 uur.AfdelingDenHelder 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Lez ing door de h ee r drs M . Zoete ri,an.: "Voorouders m et 'n academische titel". 

29 mrt 11.00 uur.Afdeling Familieorganisaties 
Gebouw "De Akker", Melk pad 12, Hilversum 
Afdelingsledenvergadering, gevolgd door een lunchpresentatie door de heerT. Kloosterboer: "Hoe maak ik 
een genealogische dvd?". 
Middaglezing door de heer W.A. E. Evel ijn van de Familiestichting Eveliana: "Digitale archivering". 

29 mrt 14.00 uur. Afdeli11gAmersfoorte.o. 
Restaurant Oud Leusden, zaal Trekerhof, Vlooswijkseweg 1, Leusden 
Computergenealogie. 
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uit de afdelingen 
familieorganisaties 

Nieuwe uitgave van de NGv-afdeling Familieorganisaties 
DOOR G. VEGT-SNEL 

De afdeling Familieorganisaties timmert hard aan de weg. De afdeling herschrijft eerder uit
gegeven brochures en wil nieuwe ontwikkelen. 

De huidige drie uitgaven van Familieorganisaties zijn: 
1. De familiereünie. Handreiking voor de organisatie van een familiereünie (verschenen in 
2006). 

Dit is een praktische handleiding hoe u een familiereünie kunt organiseren, van het eerste 
idee tot de praktische uitvoering daarvan. Deze brochure kost€ 5,50 (inclusief porto). 
2. Bereik meer lezers (verschenen begin 2007). 

Een uitgave met handige tips hoe u eenvoudig door aanpassing van het taalgebruik in bij
voorbeeld uw uitgaven, artikelen en boeken meer lezers kunt bereiken. Prijs€ 2,- (inclusief 
porto). 
3. 'Hoezo een Familieorganisatie?' over het oprichten en besturen van een familieorganisa
tie (verschenen oktober 2007). 

De derde brochure van de afdeling Familieorganisaties telt 58 pagina's en geeft veel nuttige 
informatie aan mensen die overwegen een familieorganisatie te gaan oprichten en aan men
sen die een familieorganisatie besturen. Deze brochure kost€ 6,50 (inclusief porto). 

Alle brochures zijn in het handzame As-formaat uitgebracht. Ze zijn geschreven door 
bestuurslid Cathy van der Knaap. U kunt de brochures bestellen bij de 1' Secretaris van de afde
ling Familieorganisaties. Zie voor adresgegevens: de NGV-website, de homepage van de NGV
afdeling Familieorganisaties of het juninummer van Gens Nostra. 

Bij de kwartierstaat van Wim Sonneveld (1917-1974) 

Samen met Wim Kan en Toon Hermans vormde Wim Sonneveld 'De Grote Drie', de legenda
rische Grote Drie van het Nederlandse na-oorlogse cabaret. Bekende creaties van hem waren 
Willem Parel, Nikkelen Nelis en Frater Venantius. Willem Beneditus werd op 28 juni 1917 ge
boren in de kamer achter de kruidenierswinkel van zijn ouders aan de Jan Pieterszoon Coen
straat 84 in Utrecht. Wim fantaseerde eens dat hij verzon dat zijn moeder Geertruida van den 
Berg n~isschien afsta1nde van de eerste Nederbnds e actrice Adri:lna van den Bergh (begraven 

Amsterdam 7 december 1661). Over zijn carrière is veel geschreven zoals bijvoorbeeld het feit 
dat Wim in 1936 secretaris-administrateur werd bij de cabaretier Louis Davids. 

Literatuur: 
J.S. Bontekoe, 'Driemaal verwant met caberetier Wim Sonneveld', in: Gens Nostra 55 (1998), pag. 

665-666. 
Hilde Scholten, Wim Sonneveld. De parel van het cabaret, Arnhem 2006. 
A. Sonneveld en J.S. Bonrekoe, 'Het Maaslandse geslacht (van) Sonnevelt: de eerste zeven generaties, 

vanaf ca. 1600', in: Om Voorgeslacht 57 (2002), pag. 253-296. 
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JAN TRIJNTJE FRANS PETRONELLA 

SONNEVELT NOORDAM DEVREEDE LAMENS 

zn. van Pieter dr. van Ary zn. van Gerrit de dr. van Joris 
Doese Sonnevelt Johannes Vreede en Haasje Lamensen 
en Trijntje Jans Noordam en van Leeuwen/ Apolonia Val 

Son nevelt Machteltje Esther van 
Dij kshoorn Leuwen 

landbouwer veenman 

geb./ged. Naald- ged. Delft 
wijk 19/21-2-1768 10-6-1787 
over!. Pijnacker over!. Pijnacker 

23-11-1831 2-1-1863 

geb. Bies land 
ged.Delft 
23-3-1784 

over!. Pijnacker 
23-10-1 869 

geb./ged. Pijn
acker 3/11-12-1785 
over!. Pij nacker 

13-9-1836 

tr. Pij nacker 5-9-1819 

JAN 
SONNEVELD 

kastelein, bouwman, 
stalhouder 

otr. Pijnacker 6-4-1810 

HENDRICA 
DEVREEDE 

geb. Pijnacker geb. Pijnacker 
5-2-1824 3-10-1822 

over!. Pijnacker over!. Pijnacker 
17-7-1878 10-10-1863 

tr. (2) Pijnacker 25-11-1864 Neeltje Zeelenberg; 
tr. 1 Pï nackerz-6-18 9 

LEENDERTSONNEVELD 

landbouwer 

geb. Pijnacker 6-2-1854 
overl. Pijnacker 15-1-1932 

GERRIT ANTJE 
ABRAHAMSZ WILLEMS 

BREGMAN 'THART 
zn. van Abraham dr.van Willem 
Jacobsz Bregman 't Hart enJannetje 

en An netje Maartens Sonne-
Cornelis van den velt/Zonneveld 

Dool 

ged. De Lier ged. Naaldwijk 
20-12-1772 4-9-1774 

over!. De Lier over!. Burgersd ij k 
21-1-1850 12-4-1823 

PIETER 
SONNEVELD 

zn. van Jan 
Sonnevelt (= 16) 
en Adriaantj e 

Jacobs van der Sar 

bouwman 

eb./ged. Pijnacker 
10/15-7-1798 

over!. Vrijenban 
3-10-1838 

ALIDA 
KAGENAAR 

dr. van Goze-
wi nus Kagenaa1 

enJannetj e 
Hogervors t 

ged. Zegwaard 
19-7-1794 

over!. Vrijenban 
1-5-1840 

tr. Maasland (schepenen) 6-5-1798 tr, Ruij ven 28-4-1822 

JOHANNES 
BREGMAN 

landbouwer 

ADRIANA 
SONNEVELD 

geb./ged. Voorburg geb. Hof van Delft 
13/19-10-1806 11-4-1827 
over!. Delft over!. Pijnacker 

8-3-1882 8-10-1899 
tr. Vrijenban 13-3-1844 

JANNETJE BREGMAN 

geb. Delfgauw 13-8-1856 
over 1. Pijnacker 24-12-1940 

tr. Vrijenban 20-3-1878 

GERRIT SONNEVELD 

timmerman, kruidenier 

geb. Vrijenban 14-11-1882 
overl. Utrecht 29-12-1957 

tr. Bergschenhoek 

WILLEM BENEDITUS 
geb. Utrecht 28-6-1917, 

overl. Amsterdam 
Literatuur:]. S. Bontekoe, 'Driemaal verwant met cabaretier Wim Sonneveld', in: Gens Nostra 53 (1998), pag. 665-666. 
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" CORNELIS CAT(HA)RINA 
VAN DEN BERG WOLHOF(F) 

zn. van Willem dr. van Willem 
van den Berg en Wolhoffen 
Cornelia Blader- Jacoba Over-

groen voorden 

ged.Delft ged .Delft 
1-10-1761 10-10-1752 

overl. Delft begr. Delft 
9-7-1849 23-10-1795 

otr./tr. Delft 8/23-10-1785 

WILLEM 
VAN DEN BERG 

bouwman 

CORNELIS 
JANSZ 

ZONNEVELD 
zn. van Jan 

Pietersz 
Sonncvclt en 

Maar tjc Jorissc 
Bieslant 

landbouwer 

ed. 's-G ravenzan
de 16-2-1755 

overl. Schipluiden 
11-1-1843 

AAGJE 
PIETERS 

DIJKSHOORN 
dr. van Pieter 

Arentz 
Dijkshoorn en 
Leenrjc Ariens 

van den Berg(h) 

ged.Schipluiden 
19-12-1756 

begr. 's-Graven
zande 31-12-1795 

tr. ' s-Graven zande 29-3-1780 

LEENTJE 
SONNEVELD 

ged. Delft ged. Naaldwijk 
28-12-1785 27-12-1787 

over 1. Schipluiden overl. Schipluiden 
24-11-1855 22-2-1865 

tr. Naaldwijk 1-5-1808 

WILLEM VAN DEN BERG 

landbouwer 

geb. Schipluiden 25-2-1823 
over 1. Bergschenhoek 10-5-1904 

,, 

,, ,. JO ,, 
HENDRIK VAN NEELTJE DIRK ALIDA 

OERDRIFT LANGENDAM VANDAM DE GRAAF 

zn. van Hendrik dr. van Jan zn. van Neijs van dr. van Klaas de 
Arijszvan Langendam en Dam enJannigje Graaf en Geemuy 

der Drift en Pieternella van 
Aaltj e Trant Veen 

arbeider 

geb./ged . Hazers-

den Boer 

bierbrouwer, 
winkelier 

van der Linden 

winkelierster 

ged. Hazers- woude 
woude 7-6-1789 15/19-12-1784 

overl. Bent- overl. Zegwaard 
huizen 17-11-1848 31-1 2-1863 

geb./ged. Ouder
kerk a/d IJssel 
9/20-8-1799 

overl. Bergschen
hoek 7-8-1833 

ged. Leimuiden 
3-8-1797 

overl. Bergschen
hoek 15-12-1859 

tr. Benthuizen 10-3-1810 

ABRAHAM 
VAN DER DRIFT 

timmerman, 
aannemer 

tr. Hilligersberg 12-5-1822 

GEERTRUIDA 
VANDAM 

inlands kraamster 

geb. Benthuizen geb. Hilligersberg 
9-1-1825 24-6-1824 

over!. Berkel en Rodenrijs over!. Berkel en Rodenrijs 
24-5-1906 20-12-1860 

tr. Bergschenhoek 7-6-1848 

NEELTJE VAN DER DRIFT 

geb. Berkel en Rodenrijs 18-12-1854 
over 1. Bergschenhoek 14-3-1927 

" 

tr. (1) Bergschenhoek 25-1-1852Johanna van Oosten; tr. (2) Bergschenhoek 18-3-1877 

2-10-1907 

GEERTRUIDA VAN DEN BERG 

geb. Bergschenhoek 1-1-1883 
overl. Utrecht 26-9-1922 

(WIM} SONNEVELD 
kantoorbediende, cabaretier, 
8-3-1974 

Samengesteld door Arie Jan Stasse m.m.v. H.L. Stasse te Hellevoetsluis 
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archiefnieuws 
Gelders Archief 

Dat Gelderland uit drie heel verschillende 
gebieden bestaat is niets nieuws. Dat die ge
bieden vroeger een eigen bestuur hadden zal 
niet iedereen weten. Vóór 1795 bestonden er 
drie kwartieren: Nijmegen, Zutphen en Ve
luwe. Elk van die drie kwartieren werd be
stuurd door een eigen Statenvergadering. 
Gezamenlijk vormden ze de Staten van Gel
derland. Tot nu toe was de toegankelijkheid 
van de Statenarchieven niet optimaal. Col
lectiebeheerder Joop Peeneman heeft daar 
verandering in gebracht. Alle stukken, bij 
elkaar ruim 170 meter, zijn overzichtelijk 
gerangschikt in drie inventarissen, voor elk 
kwartier één. De inventarissen zijn via onze 
website te raadplegen. 

In deze archieven zijn alle besluiten te 
vinden van de gewestelijke overheid, naast 
bijvoorbeeld gegevens over belastingheffing. 
Een belangrijke taak was het beheer van de 
rooms-katholieke geestelijke instellingen na 
de reformatie. 

0003 Staten van het Kwartier van Nijme
gen en hun Gedeputeerden, 1574-1805. 

0005 Staten van het Kwartier van Zutphen 
en hun Gedeputeerden, 1494-1805. 

0008 Staten van het Kwartier van Veluwe 
en hun Gedeputeerden, 1266-1809. 

[Gelders Archief, Nieuwsbrief 4, 

dec. 2007] 

Zeeuwen Gezocht 

Schoolmeesters en voorzangers lieten 
zich horen 
De populaire persoonsnamendatabase Zeeu
wen Gezocht groeit nog steeds als kool en be
vat nu 5,6 miljoen gegevens over Zeeuwen. 
De nieuwe update betreft onder andere de 
namen van 2300 mannen met het beroep van 
schoolmeester, voorzanger, ziekenbroeder, 
koster of klokkenluider en 76 vrouwen die 
werkten als kosteres. Voor het merendeel gaat 
het om lieden met luide stemmen, want zij 
waren zowel schoolmeester als voorzanger. 

In de persoonsnamendatabase Zeeuwen 
Gezocht - voorheen Zeeuws ArchiefISIS ge-

noemd - zijn de namen opgenomen van alle 
personen die tussen 1575 en 1806 betaald zijn 
voor hun functie van schoolmeester, voor
zanger/voorlezer, koster/kosteres enzovoort. 
Van de kerkelijke dienaren zijn functie, 
plaats en periode opgenomen. Voor de gro
tere plaatsen is ook de kerk vermeld. Aanvul
lende gegevens betreffen herkomst, vertrek, 
echtgenoot en jaar van overlijden. 

Zeeuwen Gezocht is als vanouds op inter
net te vinden via de website van het Zeeuws 
Archief, maar ook rechtstreeks op www.zeeu
wengezocht.nl. [Zeeuws Archief Nieuws 

nr. 36, dec. 2007, pag. 2 , 3 ) 

Latijnse afl{ortingen 

Het Lexicon Abbreviaturarum op 
http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/ 

vdibProduction/handapparat/nachs_ w / 
cappelli/cappt.html 

is een gedigitaliseerd woordenboek van La-
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rijnse en Italiaanse afkortingen, zoals die in 
oorkonden en handschriften in de Middel
eeuwen gebruikelijk waren. 

[Computergenealogie,Jg. 22, 

Heft 3/2007, pag. 5] 
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Universiteit van Amsterdam 

UvA droeg facultaire archieven over aan 
Stadsarchief Amsterdam 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) droeg 
op 30 november 2007 haar facultaire archie
ven over aan het Stadsarchief Amsterdam. De 
overdracht-formeel aangeduid als overbren
ging- van de archieven vormde de afsluiting 
van een groot archiefproject van de afdeling 
Documentaire Informatievoorziening (DIV) 
van de UvA. 

In het Archiefproject zijn de archieven 
van faculteiten, subfaculteiten, instituten, 

vakgroepen en dergelijke uit de periode 
1877-1997 opgespoord op meer dan tachtig 
locaties van de UvA. Vervolgens zijn de ar
chiefstukken toegankelijk gemaakt door 
middel van archiefinventarissen. Het archief, 
ongeveer 600 strekkende meter papier, om
vat notulen van vergaderingen, examenre
gisters, omvangrijke correspondenties over 
de universiteit en de organisatie van het we
tenschappelijk bedrijf, en onderzoeksmate
riaal. 

[ontleend aan een persbericht] 

Nieuwe projecten 

Op 28 november 2007 is de Beoordelings
commissie Metamorfoze bijeengekomen om 
de ingediende projectvoorstellen te beoor
delen. Alle twintig voorstellen zijn daarbij 
goedgekeurd. 

Traject Archieven (6) 
• Stadsarchief Amsterdam: archief Thesaurie

ren ordinaris (1531-1805) 

• Regionaal Archief Alkmaar: archief Beleg van 
Alkmaar 1573 (1565-1579) 

• Natura/is, Leiden: archief Natuurkun
dige Commissie voor Nederlands-Indië 
(1820-1850) 

• Regionaal Archief Nij me gen: archief Dobbel
man (1847-1978) 

• Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: archief 
Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie 
(1898-1945) 

• Filmmuseum, Amsterdam: archief Jean Des
met ( 1900-1956) 

Traject Literaire Collecties (6) 
• Tresoar, Leeuwarden: collectie Waling 

Dykstra 
• Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg: collectie 

P.C. Bou tens 
• Gelders Archief Arnhem: collectie Van der 

Woude/Dermoût 
• Universiteitsbibliotheek, Leiden: collectie De 

Jong (Illegalia) 
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• Universiteitsbibliotheek, Leiden: collectie Boe
kenoogen 

• Meertensinstituut,Amsterdam: collecties Boe
kenoogen & Bakker 

Traject Cultuurhistorische Collecties (6) 
• Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amster

dam: collectie Koloniale manuscripten 
• Internationaal Informatiecentrum en Archief 

voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam: archief 
Algemene Nederlandse Vrouwen Vredes
bond 

• Van Gogh Museum, Amsterdam: brieven en 
documenten Van Gogh 

• Rijksbureau voor Kunsthistorische Documenta
tie, Den Haag: collectie Jan Toorop 

• Rijksbureau voor Kunsthistorische Documenta
tie, Den Haag: collectie Jan Mankes 

• Stadsarchief Sittard-Geleen: collectie bede-
vaarttijdschriften 

Traject Internationaal Waardevolle Col
lecties (2) 
• Universiteitsbibliotheek, Leiden: collectie 

Snouck Hurgronje I 
• Internationaal Insti:tuut voor Sociale Geschiede

nis, Amsterdam: archief Dora Russell-Black 

[Metamorfoze Nieuws, 11' jg., 
nr. 3/07, pag. 10, 11] 
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Groninger Archieven 

Nieuwe toegangen beschikbaar 
618 Coendersborg 
1495 Koninkilijk Instituut voor Doven 

'H.D. Guyot' 
2334 GVAV-Rapiditas 
In totaal zijn er nu circa 1780 toegangen 

raadpleegbaar via onze website: 
www.groningerarchieven. 

Nieuwe genealogieën beschikbaar 
Blok: Genealogie van de familie Blok: een 

familie van het Groninger Hogeland 
Van Maar: Genealogie Van Maar 
Dijksterhuis: Het geslacht 'HeereJans' 

Dijksterhuis: Met lijst: de 18 verschillende 
families 'Dijksterhuis' 

Dijksterhuis: Het onderzoek naar de 17 

verschillende families Dijksterhuis 
Van Hovinge tot Eisses: Van Hovinge tot 

Eisses: Van Ferwerd naar Haren en Amerika 
Van Midloo: Het geslacht Van Midloo (NB. 

De familie Van Midloo heette tot 1978: Klun
gel) 

Stoepker: Zes generaties Stoepker, een ge
slacht uit de Marne 

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

Vastgelopen met uw genealogisch onderzoek [Gelderland]? 

Op het prikbord bij de studiezaal hangen 
kaartjes van genealogen die vragen hebben 
over hun onderzoek of voorouders. Ze roe
pen vaak de hulp in van andere genealogen. 
Ook delen genealogen via deze Genealogi
sche Contactdienst hun onderzoeksresulta
ten met anderen. Dit kan voor beide partijen 
nuttig zijn: dat ene gegeven kan de sleutel 
zijn tot nieuwe genealogische informatie. 

Bezoekers van het Gelders Archief kunnen 
gratis gebruik maken van de Genealogische 
Contactdienst. Deze faciliteit is opgezet door 
mevrouw Meta W. de Vries, genealoge en vrij
willigster van het Gelders Archief. Meer in
formatie vindt u op onze website: 

www.geldersarchief.nl. 

Bevolkingsmutaties in de gemeente Renkum (1916-1941) op 
het internet raadpleegbaar 

De bevolkings
mutaties in de 
gemeente Ren
kum over de pe
riode 1916-1941 

zijn via de web
site van het Gel
ders Archief raad

Gelders Erfgoed 
~ 2007 :l 

pleegbaar (www.geldersarchief.nl). Het be
treft een lijst van achternamen van personen 
die zich vestigden in en vertrokken uit de 
gemeente Renkum. Men kan de lijst met een 
zoekmenu raadplegen. 
Het bevolkingsregister van de gemeente Ren
kum is in 1945 verloren gegaan. Dit bemoei-
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lijkt historisch onderzoek naar personen 
die in deze periode in de gemeente woon
den. De nu gepubliceerde lijst is gebaseerd 
op de - door de afdeling bevolking van de 
gemeente Renkum - in de Oosterbeeksche 
Courant gepubliceerde bevolkingsmutaties. 
De lijst heeft betrekking op de periode 1 mei 
1916 tot en met 19 december 1941. De jaren 
1921, 1925, 1930 en 1936 ontbreken. Het gaat 
in het overzicht niet om gezinnen, maar om 
hoofdbewoners. 

[Meer informatie: Gelders Archief, 
Markt 1, 6811 CG Arnhem, tel. 026 - 3521600, 

e-mail: info @geldersarchief.nl] 
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Watermerken 1600-1650 

De Middelburgse kunsthandelaren Theo en 
Frans Laurentius, niet toevallig kenners van 
zeventiende-eeuwse meestergrafiek, hebben 
aan de hand van de ingekomen brieven bij 
de Staten van Zeeland een inventarisatie ge
maakt van de watermerken in het papier uit 
de periode 1600-1650. Zij hebben daarbij 695 
watermerken op ware grootte in kaart ge-

bracht en te boek gesteld en een eerste aanzet 
gegeven tot een overzicht van de papiersoor
ten die in Nederland gebruikt werden en de 
datering daarvan. In deze tijd overigens was 
dat vooral Duits, Zwitsers en Frans papier. 

[Metamorfoze Nieuws, 11< jg., 
nr. 3/07, pag. 10] 

Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland 

Wie het verleden wil leren kennen, bekijkt de 
rechterlijke archieven. Dat zijn ideale bron
nen: vonnissen en vooral getuigenverhoren 
voeren onze voorouders soms zelfs sprekend 
op. Jammer genoeg zijn rechterlijke archie
ven vaak moeilijk toegankelijk. Dat gold tot 
voor kort ook voor het kolossale archief van 
het Hof van Holland, in oorsprong een col
lege van raadsheren dat de graaf van Holland 
bijstond bij de uitoefening van zijn gezag. 
Maar de bezoeker krijgt hulp: in zoos staat 
de nieuwe inventaris van het Hof op de web
site van het Nationaal Archief. En om de weg 
te vinden in de vele reeksen verschijnt begin 
2008 de Procesgids Hof van Holland, Zeeland en 
West-Friesland.-. 

Het archief van het Hof van Holland is een 
van de grootste en meest compleet bewaarde 
archieven in het Nationaal Archief. Het is in 
hoofdlijnen geordend volgens een seriestel
sel. Dat betekent dat het hoofdbestanddeel 
van dit archief wordt gevormd door lange 
reeksen registers, bijvoorbeeld memorialen, 
dingtalen, resolutieboeken, rolregisters en 
sententies. De casus in de kaders zijn prach
tige voorbeelden van de alledaagse gebeur
tenissen di e in d e rechterlijke a rchi even ver

scholen liggen. Vele zaken, zoals ruzie over 
een erfenis, een geschil over een grensschei
ding en het niet betalen van een schuld, wa
ren toen even normaal als tegenwoordig. 

Het archief heeft meer te lijden gehad van 
natuurlijk vijanden als brand en waterscha
de dan van bewuste vernietiging. Maar op 
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de regel zijn natuurlijk altijd uitzonderin
gen. Niet alleen was er in bepaalde perioden 
sprake van verwaarlozing, maar er zijn ook 
bewust stukken zoekgemaakt. Zo is het op
vallend dat alle criminele papieren van vóór 
1572 ontbreken. Na de inname van Brielle in 
1572 was het Hof van Holland samen met an
dere instellingen naar Utrecht gevlucht en 
had het complete archief meegenomen om 
te voorkomen dat gevoelige informatie in 
handen van de vijand zou vallen. Onderweg 
werd de stoet aangevallen en geplunderd; 
vijftig karren met bagage en waarschijnlijk 
ook archiefmateriaal zijn toen gesneuveld. 
Mogelijk zijn hierbij de criminele papieren 
vernietigd door de opstandelingen. 

Ruim honderd jaar later deed zich een 
klein schandaal voor waarbij opnieuw pa
pieren verdwenen. In 1696-1697 bleek uit on
derzoek dat Cornelis van Hoorn, de boutefeu 
[de persoon die met de verwarming belast 
was] van de griffie van het Hof van Holland, 
vele tientallen oude registers als scheurpa
pier had verkocht aan diverse winkels in Den 
Haag. Uit het vonnis dat tegen hem werd uit
gesproken, blijkt gelukkig dat een deel hier
van door h e t Hof van Holl and. kon word.en 

teruggekocht. Maar enkele lacunes daarge
laten, is het archief van het Hof van Holland 
nog steeds een goed bewaard archief. 

www.nationaalarchief.nl 

[Nationaal Archief Magazine, 2007/4, 
pag. 4-9] 
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Het portret van ... 1 

(Alexander Groen en Maartje Renooij] 
DOOR ALEXANDER GROEN 

Alexander Groen, geb. Hoogwoud 18-10-1812, timmerman, overl. Hoogwoud 31-12-1900, zn. van 
Jan Groen, schoolmeester, en Meinsje Beemster, tr. (1) Sijbekarspel 17-2-1839 Guurtje Renooi.J, 
geb. Sijbekarspel 27-12-1816, naaister, overl. Hoogwoud 23-3-1848, dr. van Gerrit Renooij, 
schoolmeester, en Elizabeth (Lijsbeth) Dirkse Metzelaar; tr. (2) Hoogwoud 12-4-1849 Maartje 
Renooij, geb./ged. Sijbekarspel 30-12-1808/8-1-1809, overl. Hoogwoud 25-2-1891, dr. van Gerrit 
Renooij, schoolmeester, en Elizabeth (Lijsbeth) Dirkse Metzelaar. 

Het door Alexander Groen in 1850 gebouwde woonhuis, oorspronkelijk woonhuis met tim
mermanswerkplaats, is in volle glorie te zien op het adres Gouwe 25 te Hoogwoud. 

Uit het eerste huwelijk zijn te Sijbekarspel geboren op dochter Meinsje (1839-1920) en zoon 
G e rrit (1843-1880 ). 

Uit het tweede huwelijk is te Hoogwoud geboren op 27 mei 1852 zoon Jan (1852-1934). 

De foto, genomen door F. D. van Rosmalen & Zoon te Hoorn, dateert van ongeveer 1870. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. A. Groen en A.M. C. Groen-Westerhout, Genealogie van de Westfriese familie GROEN/VAN RUSSEN GROEN, 

Soest 1998 (aanwezig in de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp). 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
T. Dekker-Beemsterboer, Familie Dekker, deel 
III, Warmenhuizen 2006, 671 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-805977-3-o. 

In dit derde deel over de familie Dekker 
komen de nakomelingen van Tijs Dekker 
(1696-1748), schipper te Limmel en Aaltje 
Steen aan de beurt. Het nageslacht Dekker 
wordt vervolgd via zijn twee zonen Klaas en 
Andries. Verspreid door het boek vinden we 
wetenswaardigheden over specifieke fami
lieleden, die daardoor meer uit de anonimi
teit komen. Zo is er een verhaal van Andries 
Dekker, die deserteerde in vredestijd of het 
verhaal over pastor De Graaf, die reeds 50 
jaar pastor was (en wiens moeder een Dek
ker was). Uit het laatste blijkt wel de religie 
van de familie : rooms-katholiek. Speciale 
aandacht in dit boek gaat uit naar de kunste
naars in de familie: schilders en muzikanten. 

P. Hakken broek, De familie Hakkenbroek (1381) 

1522-2006. Genealogie en geschiedenis van het ge
s lacht Hakkenbroek, Utrecht 2006, 232 pp., ill. 
+index. 
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De naam Hackenbroeck (en varianten) komt 
reeds voor vanaf het einde van de veertiende 
eeuw, maar - zoals de auteur zelf al aangeeft 
- een aantoonbaar verband met de familie is 
er ( nog) niet. Een tweede familie Van Hacken
broecl< stamt af van Anthonij van Hacken
broeck, die in 1606 te Antwerpen trouwde 
met Barbara van Franckevoort, van wie het 
nageslacht in Utrecht en Amsterdam voor
komt in de 17< en 18< eeuw. De familie Hak
kenbroek in dit boek stamt af van Johan Hac
kenbroick die geboren is aan het eind van de 
vijftiende eeuw en die te Groenlo leefde. Drie 
eeuwen zou Groenlo ook de plaats zijn waar 
de familie was gevestigd. Daarna ontstonden 
twee takken: de Haagse tak, afstammend van 
Jan Henrick Hackenbroeck (1698-1756) en de 
Twentse tak, afstammend van diens broer 
Coenraad Hackenbroeck ( 1704-1750 ). 

T. van der Poel, Van Kovelswade naar Koblenz
weij, Hillegom 2007, 119 pp., ill. + index, (ver
krijgbaar door overmaking van € 26 (incl. 
porto) op giro 637786 t.n.v. de auteur te Hil
legom). 
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Duitsland. Dat was volgens de overlevering 
het land waar de eerste naamdrager vandaan 
kwam. Het resultaat van jarenlang onder
zoek bracht echter aan het licht, dat er geen 
sprake is van een herkomst uit Duitland, 
maar dat Utrecht de bakermat is van de fami
lie. Stamvader is Meenen Aelbensz, die om
streeks 1600 gehuwd is met Teuntje Jansdr 
Vermeulen. Zijn zoon Aelbert Meerten Ael
bertsz kocht in 1628 de hofstede Covelswade, 
waarna hij ook voorkomt met de naam Van 
Covelswade. Deze toenaam werd familie
naam en inmiddels is de naam verbasterd 
tot Koblenzweij. Heden ten dage bestaat in 
Utrecht nog altijd een Laan van Kovelswade, 
zij het alleen als fietspad. 

H. Leen es, Prinsheerlijk vissen op zee in de 17e, 18e, 
19e eeuw? Welnee! Genealogie van de vissersfamilie 
Prins uit Egmond aan Zee, Hoogezand 2007, 198 

pp., ill. + index. 

Herman Leenes 

Dat een familie uit Egmond aan Zee zich be
zighield met de visserij mag geen verwon
dering wekken. Zo ook de familie Prins. Dat 
de visserij ook gepaard ging met gezonken 
schepen en zeemansgraven blijkt ook wel uit 
deze genealogie, waarvan overigens grofweg 
de eerste 100 pagina's een overzicht van het 
dorp en de betekenis van de visserij geven. 
Stamvader van de Egmondse familie Prins is 
Willem Willemsz Prins (t voor 1644). Verre
weg de meeste van zijn mannelijke nakome
lingen waren schipper. 
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P. Mensen en G. Mensen-Rustenburg, Zigter
man. Families van dagloners en boerenknechten, 
Gouda 2006, 106 pp., ill. + index. 

ZIGTERMAN 
fOIT'IIM'IQl'ldoglonertenboefenltnechl9n 

Verschillende families Zigterman (niet ver
want aan de familie Sichterman) ontstaan in 
Groningen wegens de naamsaannemingen 
in 1811. Qua herkomst hebben ze weinig ge
meen, wel wat betreft hun status: dagloners 
en boerenknechten. Familie I stamt af van 
Pieter Hendriks, die in 1764 te Oldehove 
trouwde met Wimke Willems. De tweede fa
milie Zigterman stamt af van Harm Klaassen 
die in 1735 te Zandeweer trouwde met Aal
tien Jans. Familie nummer III stamt af van 
Otte Fokkes die te Krewerd in 1722 huwde 
met Arendje Klaassens, terwijl de laatste fa
milie Zigterman met nakomelingen tot op de 
dag van vandaag als stamouders Jan Wichers 
en Bouwke Pieters hebben die te Eppenhui
zen trouwden in 1763 . Daarnaast zijn er nog 
uitgestorven families Zigterman beschreven. 
Jammer dat het papier slechts aan één kant is 
bedrukt. 

Parenteel 
L. M. van der Hoeven, De nazaten van Michiel 
Adriaenszoon de Ruyter, Houten 2007, 336 pp., 
ill. + index; ISBN: 978-90-6194-010-4. 

In het De Ruyter-jaar mag een boek over 
de nakomelingen van Michiel Adriaensz de 
Ruyter niet ontbreken. Die ontbrak ook 50 

en 100 jaar geleden niet bij de eerdere uit
gaven van een parenteel van De Ruyter. De 
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naam De Ruyter leeft nog voort in de fami
lienamen De Ruyter de Wildt en De Ruyter 
van Steveninck. En dat terwijl De Ruyter al
leen via twee dochters nakomelingen heeft 
gehad. De tak De Ruyter de Wildt stamt af 
van Jacoba Maria Parker (1774-1841), in twee
de echt gehuwd met Franciscus de Wildt, die 
zich sinds 1817 mocht tooien met de naam De 
Ruyter de Wildt, waarbij het eerste deel van 
de naam een verwijzing naar de afstamming 
van Michiel Adriaensz de Ruyter is. Een bijna 
dezelfde situatie goldt voor Antony Willem 
van Steveninck, die zich - als afstammeling 
via zijn moeder - vanaf 1847 de Ruyter van 
Steveninck mocht noemen. 

D.A. Sinnema, Sinnema, A Frisian Family, 
een Friese familie, in Fryske Famyije, Tucson 
(AZ, USA) 2007, 447 pp., ill. + index; ISBN 

978-1-59872-822-4. 

<?J~ 
A Frislan Famlly 
een FrieM fi.mille 
lnFry1kcl¼mytje 
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Een drietalig boek over een Friese familie. 
In 1890 vertrok Jacob Jans Sinnema vanuit 
Friesland naar Amerika. Eén van zijn nako
melingen heeft dit boek samengesteld, wat 
geen sinecure is vanuit Amerika, ver van de 
bronnen. Stamvader van dit geslacht Sinne
ma is Haye Louws, gehuwd met Syouch !des. 
Zij kregen rond 1600 verschillende kinderen 
die zich tooiden met de naam Sinnema. Toch 
is dit boek meer dan een boek over de familie 
Sinnema, vanwege de uitgave als parenteel. 
Enkele veelvoorkomende namen in dit boek 
zijn: De Boer, Bosma, Van Dijk, Dijkstra, 
Fopma, Hoekstra, De Jong, Kooistra, Van der 
Meer, Miedema, Terpstra, Zijlstra en uiter
aard De Vries. 

Biografie 
G. Mensen-Rustenburg, Greta Zigterman, Ina 
Tengoö, Gouda 2006, 34 pp. ill. 

Greta Zigterman (1880-1964) - geboren als 
Gepke - vertrok in 1912 (32 jaar oud) op de 
boot naar Java, waar ook haar zuster Zwaan
tje als verpleegster werkzaam was. Later is 
Greta voor de Soemba-zending werkzaam als 
vroedvrouw. Contacten met Nederland blijft 
ze onderhouden dankzij een briefwisseling 
met de moeder van de auteur. Ook het archief 
van de Soemba-zending in Utrecht geeft veel 
informatie over deze vrouw. Na de oorlog 
komt ze terug naar Nederland waar ze uit
eindelijk in 1964 te Groningen overleed. 
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Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A.P. van den Hoek, Boerderijen en hun bewoners 
in de Groote Waard. Deel 1 'Eiland van Dordrecht', 
Heinenoord 2006, 592 pp., ill. + index; ISBN: 

90-810569-1-3. 

Boerderijen en 
hun bewoners in 
de Groote Waard 
Det!l l 

'Eiland van Dordrecht' 

A.P. van den Hoek, Boerderijen en hun bewoners 
in de Groote Waard. Deel 2 'De Hoeksche Waard', 
Heinenoord 2007, 431 pp., ill. + index; ISBN: 

978-90-810569-2-2. 

Boerderijen en 

hun bewoners in 

de Groote Waard 

'De Hoeksche Waard' 

A.P. Yan den I loek 

Twee kloeke delen in de beste traditie van 
boerderijenboeken, zoals we die ook elders 
wel tegenkomen. Beide boeken zijn van een 
hoge kwaliteit, zowel van uitvoering als van 
inhoud. Prachtige foto 's illustreren de rijk
dom van de streek (vele foto's uit de 19' eeuw, 
waaronder enkele zeer vroege), terwijl in-
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houdelijk van elke boerderij zoveel mogelijk 
de bewoners van vroeger tot nu worden ver
meld. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds de bewoners en anderzijds 
de eigenaren. Bijzonder gebouw in deel 1 is 
ondermeer de Crabbehof, een kasteelachtige 
boerderij die in 1808 (op pagina 337) of in 
1801 (op pagina 336) afbrandde, maar weer 
werd opgebouwd. 

CdG 

E.K. Kam, Papisten. Roomsgezinden. Een over
zicht van de maatregelen tussen 1620 en 1780 ge
nomen door het bestuur van Nij me gen ten aanzien 
van het Katholieke bevolkingsdeel. Nota bene, 
Nijmeegse Bijdragen nr. 6, Nijmegen 2007, 

124 pp., index. 
De auteur heeft gebruik gemaakt van de 

gegevens in het Oude Archief Nijmegen, dat 
bestaat uit vele raadsverslagen, ordonnanti
en en resoluties, met als doel het verzamelen 
van de bestuurlijke maatregelen die geno
men zijn om de invloed van het katholieke 
deel van de inwoners van Nijmegen zo klein 
mogelijk te houden. Deze maatregelen zijn 
in chronologische volgorde opgenomen en 
van commentaar voorzien. 

ABB 

P.J.A. van Voorst Vader, Verhalen uit Zeeland. 
Historische beschouwingen en andere geschiedkun
dige gegevens aangaande Zeeland en Noord-Beve
land plus nieuwe exploraties in het Zeeuwse verle
den van de familie Vader, Groningen 2006, 137 

pp., ill.; ISBN: 978-90-806036-3-9. 

Vanwege de 90' verjaardag van de auteur 
heeft de Van Voorst Vader stichting een bun
deling van artikelen van de heer P.J. A. van 
Voorst Vader uitgebracht. De bundel valt uit
een in twee delen: in het eerste deel komen 
algemenere artikelen aan de orde met be
trekking tot de geschiedenis van Zeeland en 
Noord-Beveland (bij voorkeur met een link 
naar de familie), terwijl in het tweede deel 
voornamelijk nieuwe ontdekkingen met be
trekking tot de voorouders Van Voorst en Va-
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der worden vermeld. Aardig is bijvoorbeeld 
een artikel met betrekking tot het onderhoud 
van Anna Maria Triest, die door de gemeente 
Kortgene (waar A. Vader burgemeester was) 
moet worden betaald, waar zij ook verbleef. 

Overig 
A. van Meer, West Noord-Brabant NGV 50 jaar 
1957-2007, z.pl. 2007, 92 pp., ill. 

Reeds in 1955 zijn de eerste pogingen gedaan 
tot de verdeling van Brabant in meerdere 
afdelingen vanwege de grote reisafstand. In 
1957 is het dan zover, dat de oorspronkelijke 
afdeling Brabant in drieën wordt geknipt: af-
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delingen Den Bosch e.o., Eindhoven e.o en 
Breda e.o. De laatste afdeling is de huidige 
afdeling West Noord-Brabant. Eerste voor
zitter werd de heer Jac.R.W. Sinninghe, de 
bekende volksverhalendeskundige, die die 
functie 20 jaar lang zou vervullen. De hui
dige voorzitter is de auteur van dit boek, dat 
vervolgens op chronologische wijze de we
tenswaardigheden over de afdeling voor het 
voetlicht brengt. 50 jaar afdelingsgeschiede
nis binnen de NGV. 

CdG 

I. Strouken (red.), Nederlandse Folkloredans, 
Museaal en levend e1fgoed, Utrecht 2007, 88 pp., 
ill; ISBN 90-718-4070-8, uitgave van het Ne
derlands Centrum voor Volkscultuur. 

Dit boek gaat over de roots van de Nederland
se folklore en volksdans. Volksdansgroepen 
dansen. Folkloregroepen dansen ook, maar 
met het accent vooral op het uitbeelden van 
de geschiedenis van de dans- en streekcul
tuur. Zij zijn aangesloten bij de Federatie van 
Folkloristische Groepen in Nederland. Deze 
federatie wil naast dans, muziek en kleder
dracht ook aspecten van het dagelijks leven 
van vroeger naspelen. 

ABB 
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rubrie/ signalering 
E.J.M.F.C. Broers en B.C.M. Jacobs, Procesgids 1. Staatse Raad van Brabant, Hilversum 2000, 57 

pp., ill.; ISBN 90-6550-627-6. 

B.S. Hempenius-van Dijk, Procesgids 2. Hof van Friesland, Hilversum 2004, 96 pp., ill.; ISBN 

90-6550-779-5 . 

H.G.G. Becker, Procesgids 3. De Etstoel van Drenthe, Hilversum 2005, 76 pp., ill.; ISBN 

90-6550-825-2. 

P. Brood en E. Schut, Procesgids 4. Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en 
Lande van Groningen, Hilversum 2006, 54 pp., ill.; ISBN 90-6550-826-0. 

M.Ch. le Bailly en C.M.O. Verhas, Procesgids 5. Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland 
(1582-1795), Hilversum 2006, 94 pp., ill.; ISBN 90-6550-918-6 (prijs per deel€ 10 ). 

Genealogisch onderzoek begint veelal in de registers van de Burgerlijke Stand en de doop-, 
trouw- en begraafregisters. Met deze twee bronnen kunnen mensen al geruime tijd bezig 
zijn, zeker als de familie weinig honkvast is, al dan niet het gevolg van hun beroepskeuze 
(bijvoorbeeld scharenslijpers of soldaten). Onderzoek in archieven van weeskamer, notaris
sen, schultengerechten en dergelijke - al naar gelang de woonplaats van de voorouders - kan 
ook nog wel eens het een en ander opleveren. De rechterlijke archieven echter worden nog 
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wel eens overgeslagen. Wellicht is men bang voor een 'zwart schaap' in de familie of erger: als 
voorouder. Wie die aanvankelijke vrees eenmaal te boven is, zal merken dat de rechterlijke ar
chieven een schat aan informatie herbergen, zowel in de criminele sfeer als in de civiele sfeer. 
Het is dan ook erg prettig dat er sinds 2000 met enige regelmaat procesgidsen verschijnen 
met als doel uitleg over de procesgang in één van de gewestelijke gerechtshoven. Met een 
lappendeken aan schepenbanken, rechtbanken, goorspraken en andere lagere rechtbanken 
en een keur aan hogere rechtbanken was er weinig uniformiteit in de rechtspraak in wat wij 
tegenwoordig Nederland noemen. 

De Staatse Raad van Brabant bestaat sinds 1430 en was bevoegd recht te spreken in civiele 
zaken en criminele zaken. De civiele zaken waren echter vaak zaken waarover een lagere recht
bank zich reeds had gebogen, maar waarbij één van beide partijen in appel (hoger beroep) was 
gegaan. Verder kon de rechtbank ingeschakeld worden bij de vrijwillige rechtspraak, zoals 
het bekrachtigen van een testament of aanstellen van een voogd. 

Het Hof van Friesland is ingesteld in 1499 en behandelde voornamelijk civiele zaken, zo
wel in eerste aanleg als in appel vanaf een lagere rechtbank, de nedergerechten. Appel op een 
door het Hof gewezen vonnis was eveneens mogelijk en wel in eerste instantie bij het Hof zelf 
(klein-revies) en in tweede instantie bij Gedeputeerde Staten (groot-revies). 

De oorsprong van de Etstoel ligt diep in de Middeleeuwen verscholen, maar seriema
tige zittingen (lottingen) hebben plaatsgevonden van 1399-1791. In tegenstelling tot andere 
rechtscolleges bestonden de 24 rechters in de Etstoel uit leken, dus welgestelde boeren, en 
niet uit professionele rechtgeleerden. De Etstoel was een appel-college voor de lagere recht
banken (goorspraken) en was daarnaast rechtbank van eerste aanleg. Verreweg de meeste 
zaken waren van civiele aard: ruzies over stukken land, naarkoop, testamenten en dergelijke. 
Een enkele keer is er sprake van een strafproces, maar dat zijn uitzonderingen. 

De Hoofdmannenkamer, sinds 1749 de Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Gro
ningen genoemd, dateert al uit de tweede helft van de 15< eeuw. De bevoegdheid lag voor 1749 
voornamelijk op civiel gebied en enigszins als rechtbank voor kleine criminele zaken. Beroep 
tegen civiele vonnissen voor de drost van Wedde ( één van de lagere rechtbanken) was eveneens 
mogelijk voor de Hoofdmannenkamer. In 1749 werd zij dé beroepsinstantie voor civiele en 
criminele zaken voor alle lagere rechtbanken. 

De Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795) werd ingesteld in 
1582 als opvolger van de Grote Raad van Mechelen als hoogste rechtcollege binnen Holland en 
West-Friesland en sinds 1586 ook Zeeland. Direct gevolg was de Opstand (vroeger de 80-jarige 
oorlog genoemd), waardoor de Grote Raad van Mechelen in praktische zin onbereikbaar was 
voor de noordelijke gewesten. De Hoge Raad behandelde zowel zaken in eerste aanleg als 
appelzaken, maar is vooral van belang voor de laatste. Wie voor een gewestelijke rechtbank, 
zoals het Hof van Holland een voor hem ongunstige uitkomst had gekregen, kon in appel bij 
de Hoge Raad. Appel tegen een uitspraak (arrest) van de Hoge Raad was niet mogelijk, revisie 
(herziening) eventueel wel, maar dat werd door dezelfde rechtbank gedaan. 

In elk van de procesgidsen worden aan de hand voor een concreet voorbeeld een proces ge
volgd aan de hand van de procedure. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de werkwijze van 
de betreffende rechtbank. 

De procesgidsen zijn aan te raden voor wie onderzoek wil doen naar voorouders of familie
leden die op welke wijze dan ook met de rechtbank in aanraking zijn geweest. Het is noodza
kelijk om voor elk onderzoek de specifiek voor die rechtbank geschreven gids te bestuderen. 
Immers, kennis over de werking van de Etstoel in Drenthe geeft geen garantie over de wer
king van de Staatse Raad van Brabant. 

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

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

Nederland 
It Beaken, jg. 69 (2007), nr. 1/2. V.A . Venhorst/L.].G. 
van Wissen: Bevolking en woningbehoefte in 
Friesland tot 2020; R. Klunder/T. Haartsen: Eson
stad: van vestingstad tot vakantiepark. Van mythe 
tot thema. 

De Brabantse Leeuw,jg. 56 (2007), nr. 3. Verv. Van 
den Couwelaer [Van Coudelaer, Couwel(a)ers, 
Van den Cauwelaer, Kouwelaers, Couler; aanvul
lingen (16e eeuw)]; Verv. De Bercker [Berckers, 
Berkers, Beerckers]; L. Adriaenssen: Otto Becanus. 
Een poging tot herstel van de stamboom Otten 
[een publicatie over de familie Otten dit Otto de 
Mentock door B. van Schijndel in 1954 kan niet de 
waardering wegdragen van auteur Adriaenssen; 
De hier opgenomen stamboom is een correctie op 
de voorpublicatie in De NederlandscheLeeuw van 
1950; te Hilvarenbeek, 14e-17e eeuw]; Verv. Van 
der Graeff [te 's-Hertogenbosch; 17e eeuw]; L. 

Adriaenssen: Afkomst en oudste generaties van de 
Strijpse familie Veltackers [oorspronkelijk Van 
der Byest; 15e-17e eeuw]. 

Burgerzaken & Recht, 14e jg., nr. 6, juni 2007. 
G. Rutgers: De GBA als basisregistratie; Wat gaat 
de BAG betekenen voor de burger en voor Bur
gerzaken? [Basisregistratie Adressen en Gebou
we n] ; Ve rstt·elcking GBA-gegevens in relatie tot 

gemeenschappelijke regelingen; Gerechtelijke 
vaststelling vaderschap na erkenning. De stand 
is 2-3; Gerechtelijke vaststelling vaderschap en 
naamsvaststelling. Een onuitvoerbare rechter
lijke beslissing. 

Idem, nr. 9, sept. 2007. Hoe verder met de mo
dernisering van de GBA?; Verwerking van 'Haagse 
geboorteakten' in de GBA [inschrijving van bui
tenlandse akten]; Den Haag vernietigt het verle-
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den (?). Substitutie PK-archief [persoonskaarten, 
gedigitaliseerd en verfilmd]; De erkenning naar 
Brits recht (vervolg); Akten van Huwelijksbeves
tiging uit Marokko. 'La-fifakten' en het gevaar 
van fraude; Afghaanse huwelijken; Marokkaanse 
voornamen; Nederlands-Egyptische naamsperi
kelen. 

Idem, nr. 10, okt. 2007. Een herbezinning op 
Privacy [www.privacynetwork.info]; Weigering 
inschrijving buitenlands huwelijk; Afghaanse do
cumenten. 

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 23, nr. 2, sept. 
2007. Het ontstaan van de Godelindebuurt, Deel 1; 
Bebouwing van het Vondelkwartier; Dr. A.C.J. de 
Vrankrijker. Een Bussums icoon voor het Gooi 
en heel Nederland [1907-1995]; Het ontstaan van 
het Brediuskwartier; Paul Berger: een tevreden 
inwoner van het Brediuskwartier [architect, geb. 
Nijmegen]. 

By Clockgeluy (Historische Kring Nieuwpoort), 
Be jg., nr. 2, sept. 2006. De hondenkar (in Nieuw
poort en Langerak, Groot-Ammers en Streefkerk); 
Een bijzondere boerderij . Bewoning Bergstoep 
79 en haar wetenswaardigheden [de gezinnen 
Brand, Van Houwelingen, Flier]; Het luiermand
je (Genealogie De Bondt) [zeven generaties; 
o uds t bekende; Penus de Bondt er. Vianen 1750 

Joanna Goes]. 
Idem (secr.: T. v.d. Witte, Vuurkruidstraat 30, 

2965 CH Nieuwpoort; www.histkringnieuw
poort.nl; ByClockgeluy@cs.com), 9e jg., nr. 1, 
jan. 2007. Veranderingen in Streefkerk tijdens 
de periode 1959 tot 1964; Twee jaar uit het leven 
van jachtopziener/koddebeier Piet Damsteeg 
[bewerkt naar zijn dagboek;1933-34]; Het schort
je [gedragen door Jannigje Hakkesteegt (1865 
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Groot Ammers 1956); met stamreeks > Teunis 
Cornelisse Hakkesteegh tr. Giessendam 1721 Ger
righje Pieterse Groenewegh]; A. Graveland: Vijf 
eeuwen bewoners van de Lekstreek: Graveland en 
Graafland [beknopt overzicht]. 

De Croosduyker (Oudheidkundige Vereniging 
Landsmeer), nr. 9, jg. 5, maart 1999. G. Wals: De 
beroepsvisserij in Den Ilp en Landsmeer [met 
overzicht van 48 Landsmeerse beroepsvissers in 
1930]; Kwartierstaat (6 gen.) van Paul Wals [geb. 
Landsmeer 1938; -, Dubbeld, Dobber, De Boer]; 
Het oude huis aan de Dorpsstraat - hoek Raad
huisstraat [eigenaren/bewoners o.a. Stark (1782), 
Pronk, Goede (1831), Bakker (1924)]. 

Idem, nr. 10, najaar 1999. Kwartierstaat ( 6 gen.) 
van Hendrik Bierdrager [geb. Den Ilp 1928; -, 
Boon (te Warder), Dil, Blees]; De Mennonieten in 
Den Ilp. 

Idem, nr. 11, jg. 6, voorjaar 2000. Toen, hon
derd jaar geleden; Kwartierstaat ( 6 gen.) van Klaas 
van Schaik [geb. Landsmeer 1919; Van Schaik (te 
Zevenhoven, Zaandam), Slegt, De Vries (te Ilpen
dam), Hoeve (te Zunderdorp)]; De Hervormde 
kerk in Landsmeer [ met gebrandschilderd glas] . 

Idem, nr.12, najaar 2000. Huize Heijdeman [ei
genaren o.a. Schroor (1653-58), Kalff (1733), Ruy
ter, Goede (1761), Boom (1787), Boogaart (1787), 
Kalf (1791), Heijdeman (1850), Goede (1915), 
Plemp (1960)]; Honderd jaar geleden. en vijftig 
jaar daarna; Kwartierstaat (6 gen.) van Simon 
Kalf [geb. Landsmeer 1917; -, De Boer (te Zaan
dam), Goede, Blees]; Dorpsfiguren; Geschiedenis 
Brand weer Landsmeer. 

Devotionalia, nr. 155, 26e jg., okt. 2007. Herden
king van de Soos te verjaardag van de geboorte van 
de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-2007); 
Uitgevers van bidprentjes (27): Hendrik Ra
tinckx [te Antwerpen; exm. Colens; 19e eeuw]; 
Bidprentje van de slachtoffers van een omgesla
gen marktschuit [tussen 's-Hertogenbosch en En
gelen; 1837]; Okke Amsing en zijn devotionalia 
[te Bedum]. 

Dwars Op (Voorhout), nr. 2.9, zo1nc1· 2. 0 07. E . van 

der Hoeven: Ruim 100-jarige slagerij [Rotteveel 
(1883), Van der Zijden (1903), Van Velzen (1931), 
Voordouw (1989)]; P.Jochemsz: R.K.S.V. Foreholte, 
de eerste jaren ... [opgericht 1932 door o.a. Jozef 
Bulten, Care! Reuzen, Karel Huyts, Cees van 
den Berg]; Anekdotes van een bovenmeester [Ben 
Went (geb. Den Haag), benoemd 1961]; RK Jon
gerenverenigingen in de zoe eeuw II; Slagboom 
van Nagel - naar Postbrug [geplaatst 1657; ver-
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gunninghouders of collecteurs: Van IJsselsteyn, 
Schuyl, Van Brelofsbergh, Admirael, Lambrecht, 
Schrader; tolgaarder 1849-1933 leden van de fa
milie Cigaar/Ciggaar]. 

Geestgronden (Stichting Historisch Egmond), jg. 
4, nr. 1, april 1997. Verv. Oude voetpaden (2); De 
Liobastichting te Egmond-Binnen in de bloeitijd; 
H.G. Mos: De heerlijkheid Egmond [vererving; 
o.a. Van Foreest, Tinne, Gülcher]. Idem, nr. 2, 
juli 1997. Idem, nr. 3/4, dec. 1997. Oude voetpaden 
(4);J. Veenhuysen: Terug naar Egmond [de familie 
Veenhuysen]; Bollenteelt (3). 

Idem, jg. 5, nr. 1, april 1998. Idem, nr. 2, aug. 
1998.J. van Venetien: Een Beverwijkse landmeter en 
een kaart van Egmond aan Zee [Johannes Rolle
rus, 1719 beëdigd landmeter, zoon van Arent En
gelse Rollerus (1636-1716) en Rilletje Honger(s)]. 
Idem, nr. 3/4, dec. 1998. Het Vissersmonument; 
Verv. Bollenteelt; Verv. Familie Rijscamp (4); Bij 
de familie Valkering op bezoek [herinneringen 
van kleinzoon Jaap Groot (1898); grootmoeder 
Maartje Oudejans (geb. Beemster 1840 )] . 

Idem, jg. 6, nr. 1, april 1999. C. Blaauboer: Eg
mondse duikers naar het Lutine-goud [ uit het kas
boek van reder Gerrit de Groot; 1858-60]; Verv. 
Familie Rijscamp (5). Idem, nr. 2/3, aug. 1999. J. 
Hof. De ondergang van de 013 [Cornelis van der 
Veer, matroos a/b van de onderzeeër, 1940]; Bol
lenteelt (5). Idem, nr. 4, dec. 1999.J. Hof. Het Hoe
ver echtpaar Pieter Oorthuis en Aafje Groentjes 
[1806-1877 resp. 1801-1884]; Memories van een ge
wone Egmondse jongen [Cor Stam, 1903-1990]. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard, ,ie jg., nr. 
3, juni [=sept.] 2007. P. van Eeten: De familie van 
Glimmer van Rijswijk uit Woudrichem [bele
ning in Boeikop 1574 uitgangspunt voor speur
tocht, uitmondend in een genealogie Van Sant
wijck (15e-16e eeuw; 4 gen.) en een Voorgestelde 
genealogie Van Rijswijck (15e-17e eeuw; 10 gen.)]; 
Aan v. Van Gilse [15e-16e eeuw]; T.Reniers: Een ver
borgen Smolders [Anthonis Jan Adriaen Smul
ders, te Tilburg, tr. ca. 1530 Marij Gerrit Herman 
Hcijsten; no..gesb .cht > 17e eeuw]; G.D. vnn der 

Sluij"s: De Drimmelse Van der Sluijs stamt niet af 
van Adam Cornelisz. Boot; Rectificatie Van Eck; 
Aanv. Genealogie Criellaart uit Woudrichem [uit 
familiearchief Hanedoes]; Verv. Diakoniereke
ningen Andel 1737-1740; Verv. Familie Verhoeven 
uit Altena; G. Noorloos: Een tak Vos uit Capelle of 
's-Grevelduin-Capelle [18e-2oe eeuw]; P. Sanders: 
Aanvullingen op de oudste generatie van deze 
tak Vos [17e eeuw]; P. van Eeten: Verbetering Van 

107 



Rijswijk [en de schade, die ontstaat door her
nummeren van archiefstukken!]; Opnieuw vra
gen rondom Jan Janszoon de Ruijter [rond 1700]; 
Aanv. Broeders; Verv. Genealogie Van Rijswijk. 
Generatie dertien. 

De Gouden Engel (Historische Vereniging Koe
dijk), nr. 1, mei 1999. D. van der Wielen: Waar komt 
de naam 'Gouden Engel' vandaan?; K. van der Wie
len: Hulpkanalen voor het Noord-Hollands Ka
naal; J.P. Geus: De grafzerken uit de Ned. Herv. 
kerk te Koedijk [in 1947 gesloopt; resterende hele 
zerken herplaatst in de Grote Kerk van Alkmaar; 
teksten en beschrijvingen]; De historische bebou
wing van Koedijk. 

Idem, nr. 2, nov. 1999.J.P. Geus: Hoe de gemeen
te Sint Pancras een armlastige familie naar de 
gemeente Koedijk liet verhuizen [Jan Slot; 1844]; 
Idem: Het zangtalent van Lourens van der Oord 
(1844-1903) en zijn kleinzoon Laurens Bogtman 
(1900-1969); De gasvoorziening in Koedijk; Het 
gemeentewapen van Koedijk;J.P. Geus: Secretaris
sen, schepenen en burgemeesters bewoonden van
af de 17e eeuw de plek waar in 1929/30 het nieuwe 
Koedijker raadhuis werd gebouwd [secretarissen: 
Pieter C. Schoorl (1634-58), Cornelis B. Clerck 
(1658-93; dochter Maartje Clerck tr. 1688 Jacob 
Jans Stammes, o.a. schepen; hun zoon Cornelis 
Stam(mes), schepen, tr. 1727 Bregtje Yfs), Corne
lis Stam de Jonge (1728-1797); Jan Groenewoud 
(overl. 1827) en zoon Cornelis (over!. 1893) werden 
burgemeester-secretaris van Koedijk, opgevolgd 
door schoonzoon Simon Kramer ( over!. 1907). 

's-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 13, nr. 3, 
aug. 2007. Jan Toob, een dorpsfiguur [Jan Rijs
dijk, geb. 1894, ill. zoon van Lena Rijsdijk (geb. 
te Maasdam), tr. 1902 Jan van Steensel, die Jan 
erkende]; Jan van der Linden, Schenkeldijk 20 
[1894-1959, garagehouder]; Het portret van ... 
Dirk Mol en Jannigje Resoort [tr. 's-Gravendeel 
1921]; Oud nieuws; Wieldrecht in 1939. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen. jg. 8, nr. 
3, sept. 1993. De bakker op de hoek van Spengen 
[Cornelis Buts, 1877]; A.A. Manten: Het Regthuys 
van Breukelen in de eerste helft van de 16de eeuw 
(leenovereenkomsten 1548 (Elisabeth Turck) en 
1504; eigenaren 1500-1672 o.a. Passert, De Swart, 
Winckel, Van Leemput, Van der Horst]; A.A. 
Manten/C.L. ten Cate: Het geslacht Pechlin en de 
faam van het huis Angola [Johannes Pechlin uit 
Rostock, Luthers predikant te Leiden 1642-1689, 
gehuwd met Elisabeth Gijssens, die een derde 
deel van een boerderij te Mijnden bezat. Zoon Jo-
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hann Nicolaas was medicus, zoon Gustaaf Adolf 
bewoonde de hofstede Angola in Mijnden]; De 
gravers van het Merwedekanaal [beschrijving 
werk- en woonomstandigheden]; W.]. van Gron
delle: Een Breukelse organist en zijn gezin in de 
19de eeuw [Leonardus van Grondelle, geb. Geer
truidenberg 1775 ]; A.A. Manten: Gezondheidszorg 
in Breukelveen in het eerste kwart van de 20ste 
eeuw [artsen: Keijzer, Van Herwerden, Olden
boom, Welffer, Eeftinck Schattenkerk, Bertel, 
Van 't Einde] . 

Idem, nr. 4, dec. 1993. Verv. Tussen 's-Heeren
wagenweg en Danne; R.H.C. van Maanen: Het 
tiendblok Otterspoor vóór 1811 [inleiding tot ver
schillende soorten tienden ( oud belasting recht), 
systemen van heffing; tabellen]; Verv. Kockengen 
en haar veldwachters 1872-1881 [Daniel Merk, 
geb. Groede 1837, veldwachter te Dodewaard];A.A. 
Manten: Drie 17de- en 18de-eeuwse plattegronden 
van het landgoed Quackenburg te Nieuwer Ter 
Aa; Idem: Kees de Tippelaar 150 jaar geleden gebo
ren [Kaas (L.C.) Dudok de Wit, 1843-1913]. 

In de Gloriosa, 24e jg., nr. 3, aug. 2007. Rechtsgang 
in 's-Graveland [Elisabet Jans Verweij in 1782 be
vallen van een ill. zoon van Cornelis ten Dam] . 
Idem, nr. 4, nov. 2007. Herinneringen aan zuster 
Spapen [Ans P.M. Spapen, geb. Breda 1918, wijk
verpleegster 1958-83 ]; W.]. Fecken: De schouten van 
's-Graveland [en substituut schouten; o.a. Van 
Davelaar (1636), Van Soest (1637), Schaeck (1641), 
Bicker (1655), Pieckenbroeck (1661), Van Rigte
ren(1672), Tromp (1675), Brouwer(1696), Noppen 
(1709 ), Hagen (1724),De Leeuw (1725), Vlaardinger
woud (1744), De Haan (1744), Ten Dam (1753), Cou
sijn(1763), Van Rooijen(1782), Schimmel (1819)]. 

Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 22 (1999). 
Blazers en trommelaars in de Liemers; De Tachtig
jarige Oorlog in de Achterhoek in lied en gedicht; 
H.Agterhof De Personele Belasting [19e eeuw]; Poa
ter Reinders [Johannes Hermanus Reinders, geb. 
Havelte/Harreveld 1895, over!. 1980]; E.G. Planten: 
Nedersaksische studentengezelschappen toen 
en nu [over de publicatie van 0. Schutte, De Wa
penboelun. der Gelders-Overijsselse Studentcnvcrcn.ig i11 -

gen]; J.B. Smit: Het demografisch karakter van de 
gemeente Didam; H. Lettink: Ovver den pao] [het 
werk van Aloys Terbille (geb.1936}]; B. te Vaarwerk: 
De overgang van de heerlijkheid Borculo naar 
Gelderland; J. Harenberg: Landfort bij Gendringen 
[landgoed te Megchelen; Van Aeswijn (1434), Van 
Bronckhorst (1435), Greve (1462), Van Ulft (1488}, 
Van Hoen (1584), Cortens (1646), Van Geismar, 
von Portman (1655, 1678), Huygen (1712, 1720), 
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Nies (1722), von Strünkede (1733/36), De La Lane 
(1753), Bögel (1763) en verdere snel elkaar opvol
gende bezitswisselingen tot 1823 familie Luyken 
(uit Wesel); in 1903 werden de laatste leenrechten 
afgelost]. 

Idem, deel 23 (2000). Het Aerdtseveer en de 
brug over de Oude Rijn [19e eeuw; pachters Jurri
us, Driessen, Voss]; Van alle markten thuis [met 
overzicht van bijzondere en warenmarkten uit 
1832 en 1998/1999]; De Noordtak en de Twente
kanalen; Ne wandeling deur de Achterstraote in 
Aalten umstreeks 1910-1915; B. van Lochem: De ge
schiedenis van de Geldersch-Westfaalsche Stoom
tramweg Maatschappij; Th. van Aalst: Het leven 
rond en op de 'Olde Hut' [Ulftse IJzerhut]; Fraters 
van Utrecht van uit Didam werkzaam in het on
derwijs in de regio; De duyvel in de craemcamer. 

De Klapperman. Bijdragen tot de geschiedenis 
van Woudenberg, dec. 1995. G.D. Marringa: 100 
jaar bakkerij Beszelsen/Schimmel [de geschie
denis van het brood; Beschuit; Gereedschappen, 
ovens; Lubbertus Enicus Beszelsen (geb. IJssel
stein 1864) tr. Willemijntje Dorrestijn (geb. Drie
bergen 1866); dochter Wilhelmina tr. 1922 Jakob 
Schimmel (1896-1966, bakker); Gerard Tekelen
burg 1930-1976, bakkersknecht]. 

Idem, dec. 1998. T.H. Fitski/G.D. Marringa: 100 
jaar Harmoniegezelschap 'Fidelio' 1895-1995 [met 
ledenlijst maart 1995 en orkestbezetting]. 

Idem, dec. 2000. A.F.M. Reichgelt: De Bataafs
Franse tijd (1781-1815). 

Idem, april 2004. W. Schipper: Schapen en 
schaapskooien, de moeite waard om te behouden. 

Idem, dec. 2006. D.A. Eilander: Een historisch
geografische blik rond Quatre Bras en de Veen
kampen [landschapsvorming, ontginningen, 
zandverstuivingen, veenwinning]. 

De Klin (Vereniging Oud Sint-Pancras), nr. 11 
(1996). A. Kroon-Smit: Het verhaal van Annie Smit 
[over het ondergedoken joodse meisje Mirjam 
Spalter; 1942]; Aldert Bij post [1918-1945; verzets
man te Oudorp/Se. Pancras]; Hij diende in Indië 
[Bertus de Ruiter, geb. Zuid-Scharwoude 1912]; 
Bedrijvigheid langs de Bovenweg [he t groot s te 

deel van deze uitgave wordt ingenomen door dit 
artikel; winkeliers, mensen in dienstverlenende 
beroepen, herinneringen, oude foto's]. 

Kondschap (Brederwiede), 23e jg., nr. 3, sept. 
2007. H.D.J. Krikke: Pieter Visscher, hoofdchirur
gijn op Ceylon [geb. Vollenhove ca. 1669; andere 
chirurgijns]; H. Rebel: Het verhaal van de VN66 
[gebouwd in opdracht van Klaas Brands, 1902]; 
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Sporen in het landschap (14); Cultuur Historisch 
Centrum Land van Vollenhove (deel 4); K. Boes: 
Kwartierstaat van AnnigjeJongman [stad Vollen
hove 1911- Emmeloord 2001, tr. 1939 Arend Bunt; 
6 gen.:-, Zandbergen, Rozeboom, Schuuring]. 

Mars et Historia, 41e jg., nr. 3, juli/sept. 2007. G. 
Rommelse: De tocht naar Chatham en de Britse 
kustverdediging [1667]; L.M. Bruijn: De waar
heid staat gedrukt in boeken [maat kan ook on
juist of achterhaald zijn; het geval Lucas Bruijn 
(1914-1942); Ltz1. H.C.J. Coumou; met lijst overle
venden bemanning Abosso]; S.J. de Groot: Korte ge
schiedenis van het 14e regiment artillerie tijdens 
de meidagen 1940; T. Buijtendo1p: Kwartiermaker 
van Napoleon, herontdekt Nederlands verslag 
[van soldaat Peter Friedrich Christian Brünings 
(Hameln 1776-1843)]. 

Ons Voorgeslacht, no. 593, 62e jg., sept. 2007. J. 
van Buuren/B. de Keijzer: De familie Van Buuren 
uit Nieuwland (Vijfheerenlanden) en het gebruik 
van een 'verkeerd' patroniem [alias Quakernaak 
en Eikelenboom; 17e-18e eeuw]; I. Vellekoop/C.F. 
Kwakkelstein: De puzzel Van Sorgen/Van der 
Burch [Nicolaas van Sorgen (1582-1639, advocaat 
te Delft) hield een dagboek bij ( zie Jaarboek CBG 
1957); hij was gehuwd met Marijtje Adams van 
der Burch (1563-1639); onderzoek verwantschap 
Van der Burch]; N.P. den Hollander: Houfslach van 
den Ruygeweytschendijc 1613 [Ruigeweide; trans
criptie; hoefslach = dijk-/weg-gedeelte waarvoor 
onderhoudsplicht bestaat]; r. Hokken/H.M. Kuij
pers: 10e penningkohieren [inleiding]; Idem: Ko
hier 10e penning St. Maertensrecht 1543 [trans
criptie]; K.J. Slijkerman: Het geslacht van Ellert 
Dircksz. te Charlois [geb. ca. 1510, begr. ald. 1584]; 
].].F. Lots: Trapper, voorouders van het geslacht 
Maan [aanv. op pub!. in OV 44(1989); 16e eeuw]. 

Oud Hoorn, 29e jg., nr. 3,sept. 2007.J.Kaldenbach/N. 
Witte: Een familie Witte uit Duitsland in Hoorn. 
Een bierbrouwers- en zeepziedersfamilie uit Ge
smold [een levensbeschrijving uit 1842 van Johan 
Kaspar Witte (1766-1831) geeft o.a. inzicht in de 
toenmalige verhouding baas - p e rsoneel; tr. Alk

maar 1798 Trijntje Zwering/Sweering; volgende 
generaties]; H.J. Boon: Wie was E.N.J.C. Groefse
ma-Molenaar? [1918-2006 (exm. Noë), tr. Am
sterdam 1957 Jan Groefsema, uit Midwolda, over!. 
1966]; F. Groot: Huis 'Vredehof: idyllische plek aan 
Koepoortsweg [o.a. herinneringen van Christiaan 
en Herbert Oortman Gerlings]; Stadsbeeld [o.a. 
de begraafplaats aan het Keern]; Nog eenmaal 
Arie Koning; C. Stojfelen: Andreas Cellarius. Au-
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teur van de 'Harmonia Macrocosmica' [geb. Neu
hausen bij Worms ca. 1596, over!. Hoorn 1665, tr. 
Amsterdam 1625 Catharina Eltmans]. 

Oud Bathmen, z7e jg., nr. 3, sept. 2007. Nogmaals: 
Kruideniers in Bathmen [o.a. Gunther, Biele
man, Gankema, Grotenhuis, Kaatman, Braak
hekke, Broekhuis];J.J. Tick: 75 jaar geleden: over
stroming bij Bathmen en Holten; D. ten Zweege: 
Meester Hendrik Willem Heuvel [1864-1926]; J. 
Braakhekke: Niejen Braakman [erve in Zuidlo; in 
1821 gekocht door Gerrit Braakman (tr. Johanna 
Mentink); Van Schooten, Blumink, Reilink]. 

Oud Nijkerk, jg. z6, nr. 3, sept. 2007. Nog wat 
meer jeugdherinneringen [Dirk van de Bunt]; 
Geschiedenis in steen gebeiteld 38 [Van den Bor]; 
De naam Kuit/Kuijt/Kuyt z. 

Oud-Scherpenzeel, 19e jg. nr. 3, okt. 2007. 
Noe eerst effe proate! [interview met Bep van 
Amerongen (geb. Arnhem 1926; exm. Klomp), 
tr. Ede 1959 Albert Keij (geb. Scherpenzeel 1925; 
exm. Schimmel)]. 

Oud-Utrecht, 8oe jg., nr. 5, okt. 2007. Sint-Maar
ten in de stad Utrecht; De introductie van de 
schooltuin in Utrecht; De diefstal van een stukje 
sandaal van Willibrord; M.C. van Oudheusden: Jan 
Baptist Kobell (1778-1814) en 'den algemeenen 
roem van een voortreffelijk kunstenaar' . 

Oud-Wageningen. jg. 35, nr. 3, sept. 2007. In me
moriam Ad Rietveld [Renkum 1932 - zoo 7, stads
historicus]; B. Zuidema: De Wageningen (1) [fregat 
van de Admiraliteit in Amsterdam, gebouwd 
1723, gesloopt 1848; verslagen van gevechten]; Uit 
het gemeentearchief [o.a. pachters 1798 Jochem 
Cornelissen en vrouw Maatie Jansen; in 1811 Lub
bert van den Engelenburg en vrouw Elisabeth 
van der Horst]; A.C. Zeven: IJzerindustrie op de 
Veluwe. 

PRO-GEN-eralia, jg. 13, nr. 3, sept. 2007. Program
meren in VTX, deel 8; PRO-GEN 3.ob aanvulling 
15; D. Scholte in 't Hojf: Backup en restore; Aanvul
ling 15 en P f\R V f\P f\R. 

De Proosdij koerier, jg. 23, nr. 3, sept. zoo 7. R. van 
Maanen: Kleine tuinders in Vinkeveen rond 1940 
[Berkelaar, Burggraaf, Gijsen, Van Ieperen
burg, Janmaat, Kok, Van Kouwen, De Rijk, Van 
Schaik, Van Senten, Stokhof, Voorbij, De Wit, 
Woerden]; F. de Wit: Het grootste monumen
tenschandaal van de vorige eeuw. De onterechte 
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sloop van het Van Dishoeckhuis te Vlissingen [in 
1986; Anthonie Pieter van Dishoeck (geb. 1709) 
was o.a. heer van Mijdrecht, Thamen enz.]; Idem: 
Arent van Duivenvoorde 1528-1599 ['bezocht' 
Mijdrecht e.o. met 500 geuzen]; 'Verzamelen' als 
hobby [Toon van Kempen, rietdekker]; De pas
torie in Driehuis;]. Frankenhuizen: Over bronnen
materiaal gesproken [i.v.m. onderzoek naar de 
geschiedenis van Vinkeveen]. 

De Reggesproake (Historische Vereniging Nijver
dal e.o.), 1994, nrs.1 t/m 4. Over de dubbele naam 
Maassen van de Brink (nr. z); Lijst van emigran
ten uit Hellendoorn 1846-1908 [Achteresch t/m 
Krommendijk] (nr. 4). 

Idem, 3e jg. (1995), nrs. 1 t/m 4. Verv. Emigran
ten Hellendoorn [Kroeze t/m Zwinselman; met 
o.a. Lankheet, Schiebout, Teeselink, Titsing] (1); 
Locaal Rijkstelefoonnet Nijverdal [lijst abonnees; 
zonder jaar] (1); Een schuldbekentenis uit 1690 
[aan Jan van Heeten] (3, 4); Keessie de kluizenaar 
[Cornelis Venema, geb. Nieuwkoop/ZH 1875 
( exm. Appeldoorn)] (4); De Afscheiding te Nijver
dal (4). 

Idem, 4e jg. (1996), nrs. 1 t/m 4. Verv. Afschei
ding (1); W. Veldhuis/H. Schotten: Erve Katenhorst 
vanuit genealogische begrippen [in Hulsen, gem. 
Hellendoorn; 1585-1746 eigendom van de familie 
von Bernsau; de pachtersfamilie Katenhorst] (1); 
Het ontstaan van de Vrije Evangelische Gemeente 
(3); Ontstaan van de Ned. Hervormde Gemeente 
te Nijverdal [1902/03] (4); De leywegen of doden
wegen rond Hellendoorn [lijk-wegen naar de be
graafplaats] (4); De perikelen rond het zelfstandig 
worden van de N.H. Gemeente van Daarle t.o.v. 
Hellendoorn (4). 

Scoronlo (Cultuur Historische Vereniging), nr. 
31, mei 2007. Kamp Schoorl [oorlogservaringen 
van de auteur J.H. Frenken (1907-2001)]; T. de Vries: 
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Korte genealogie van de familie Mink in Schoorl 
[nageslacht van Pieter Mink (geb. Werkendam 
1772; exm. Van Prooijen), onderwijzer, tr. War
menhuizen 1793 Maartje Wognum (exm. Breg
man)]; P. Bijl (1915-2006): Catrijp in de dertiger 
jaren [beschrijving van de buurtschap, hoe men er 
in de (19)dertiger jaren leefde, met namen van en 
verhalen over bewoners]. 

De Sneuper (Noordoost Friesland, Dokkum), 
volgnr. 84, 21e jg., nr. 3, sept. 2007. E. Smits: 
Familie Bonga - Broeijer (gedeelte) [oudst be
kende: Derk Pieters Broeijer, over!. Beerta 1833, 
tr. Wupke Freerks Landegge]; J. Dijkstra: Paren
teel van Keimpe Streekstra [1776-1830, tr. Wans
werd 1796 Trijntje Pallas(t) [geknot parenteel]; 
C. van der Ploeg: Reinder Gerbens van Wieren 
[geb. Rijperkerk 1799, tr. 1821 Trijntje Hanses 
Kroodsma; emigreerden in 1858]; Oudst ge
vonden voorouder in mannelijke lijn van: Henk 
Kuiphof[Harmen Claeses tr. Waaxens 1713 Eelkje 
Binnerts]; S. Martens: Schoolopziener Marten 
Martens [Amsterdam 1773 - Holwerd 1852]; W.B. 
Banga: De houtzaagmolen van Oberman [Pieter 
Gerks Oberman kocht in 1867 de molen van 
Klaas Harkes Gorter; houtmolenaarsfamilie De 
Vries; Van Klaarbergen]; H. Bouta: Kloosterbezit 
en testamenten; Verv. Plaisier rijtuigen en vaar
tuigen, Deel 3. Collumerland en 't Nieuwkruijs
land; Verv. Noordoost Friezen in de Tiendaagse 
Veldtocht (3); H. van der Kooi: Analyse van een 
schaatslijst. Kon. 'IJsclub Dockum' [1840, 1847, 
1853]; Concentratie scholen Dongeradeel, deel 2: 
Westdongeradeel. 

De Stamboom (Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.), 
jg. 9, no. 3, sept. 2007. Verv. Kwst. Willem van 
der Haven [gen. XI; veel kwn. te Sliedrecht e.o.]; 
Antw. Wildschut; Wist u? [over W.K. Seis, over!. 
1945]. 

Steen-goed (Stichting Het Utrechts Monumen
tenfonds), nr. 1, maart 1988. Oudegracht 302, een 
eenvoudige ambachtswoning. Bewoningsge
schiedenis [ met lijst van eigenaren/bewoners o.a. 
Knoop, De Roy, Stael, Van R(h)ijn, Van Bochoven .. 

Van Vianen, Woningh, Van Schaijk, Beek]. 
Idem, nr. 3, febr.1989. De ontwikkeling van het 

venster. 
Idem, nr. 4, juli 1989. G.J. den Daas: Jacobijnen

straat 2 [Van der Meer (1537,1553), Van Pallaes 
(1550), Meskis (1655), Dekeling (1707), Van der 
Monde (1774), Pallada (1784)] . 

Idem, nr. 6, maart 1990. W. Zwanikken: Keistraat 
9. Een Dubbeld Herenhuys [gebouwd in 1665; eer-
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ste eigenaar Rom bout Modé tr.1661 Catharina de 
Goyer (hertr. Doorn 1674 Johan Gerritse Meer
man); Van Romondt (1713), Meyen (1745), Van Gel
der de Neufville (1876), Op ten Noort (1883)]. 

Idem, nr. 12, mei 1992. Tuinen in de stad 
Utrecht. 

Idem, nr. 23, april 1996. Achter St. Pieter 5 [Van 
Hoof (voor 1576), Schade (1576), Strick (1621), 
Harscamp (1686), Van Westrenen, Pesters enz.]. 

Idem, nr. 24, dec. 1996. Utrechts documentatie
systeem [monumentenzorg in Utrecht; geschie
denis en bouwhistorie]. 

Idem, nr. 25, aug. 1997. D. van Sichem: Ridder
schapstraat 18 e.o. [Tij man Luyten Decker (1666), 
Winnen/Wenninx, Neef, Beumer (1729); Ach
terbosch (1853), Deuvelingen (1870), Baarspul 
(1916)]. 

Steevast (Vereniging 'Oud Enkhuizen'), 1986. Het 
erfgoed van Hillebrand Visser [tr. vóór 1892 Fem
pje Lub];]. Keppel: Oranje, een bastion opgeofferd 
aan de vooruitgang. De geschiedenis van den 
aanleg van Staatsspoorwegen in Enkhuizen in de 
periode 1880-1888; P.J. de Vries: De molens van Enk
huizen;]. T. Bremer: Het orgel van de Zuiderkerk te 
Enkhuizen [o.a. gerepareerd in 1738 door Johann 
Friedrich Kirchmann (Kerkman), houtsnijwerk 
door Pieter de Nicolo; restauratie in 1800 door 
Heinrich Hermann Freytag ( te Groningen)]. 

Idem, 1987. De verdediging van Enkhuizen in 
de middeleeuwen; De Spijtbroekstoren; Het wa
pen van Enkhuizen. 

Idem, 1988. P.J. de Vries: Bier en bierbrouwerijen 
in Enkhuizen; J.T. Bremer: Het Koninklijk Insti
tuut der Marine te Enkhuizen (1809-1812) [leer
ling was o.a. Ger hard M. Roentgen] . 

Streekarchief Eiland Ilsselmonde (Hollands Tuin 
77, 3078 EE Rotterdam; werkdagen: 9.00-15.00 
uur; tel. 010-4825758), Nieuwsbrief, herfst 2007. 
Boerenwoning ' t Buitenland te Rhoon [gebouwd 
ca. 1920 voor de broers Franciscus en Petrus Hee
zen, landbouwers; bewoners; fragment-genealo
gie Heezen: (klein )kinderen van Mattheus Heezen 
(1839-1919), tr. Rhoon 1869 Petronella Kluitmans 
(exm. Van Rosmalen)]; Overdracht archieven Ba
rendrecht naar Gemeentearchief Rotterdam; De 
collectie genealogieën van het Streekarchief. 

Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, 
Nieuwsbrief okt. 2007. Miet van Dijk was mijn 
overgrootmoeder! [figuur uit streekroman; geïn
spireerd door Balduina de Groot (tr. Maarssen 
1884 Gerrit van Dijk, seinwachter]. 
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D'n Tesnuzzik. Heemtijdschrift voor Beek en 
Donk, jg.19 (1999 ), nr. 4. H. Hamelijnck (1897-1977): 
Over Augustus Hamelijnck en Cornelia de Bie 
en hun gezin rond 1900 [tr. vóór 1888]; Ruilverka
veling Leek [1930]; Het nieuwe wapen van de ge
meente Laarbeek; In gesprek met Joop Ruijs [geb. 
Kethel en Spaland, maatschappelijk werkster]. 

Idem, jg. zo (zooo), nr. 1. Verv. Hamelijnck; R. 
Duitsman: Priesters en Religieuzen uit Beek en 
Donk: Harrie Peters [geb. ald. 1915 (exm. }oos
ten)]; In gesprek met Leo van Griensven [geb. 
Beek en Donk 1925 ( exm. Swinkels )]. 

Idem, 2000/2. Verv. Hamelijnck; M. Begheyn
van Schijndel: Herinneringen aan mijn opa W.G. 
van Thiel, zoon van Piet, kleinzoon van Willem 
[1860-1936]; In gesprek met Noud van Eerd [geb. 
1924 (exm. Keeris)]; H. Gijsbers: Beek en Donkse 
priesters en religieuzen: Gerardus vanAsseldonk 
[geb. ald. 1909 ( exm. Van Erp)]. 

Idem, 2000/3 . R. Dui:tsman: Beek en Donkse 
priesters en religieuzen: Annie van de Graft 
[1925-1993]; In gesprek met Tonny van de Graft 
[geb. Gemert 1947 ( exm. Maas; tr. Maria Heesak
kers]; F. Leenders: Het bewogen leven van Antonie 
Leenders [ged. 1738, tr. Beek en Donk 1759 Petro
nella Egelmeers]. 

Idem, 2000/4. J.P. van Vlerken: Zevenhonderd 
jaar gemene gronden. 1300 Sinte Barbara-dag 4 
december 2000; In gesprek met Alphons Seelen 
[geb. Rijen 1934, burgemeester 1969-81]; H. v.d. 
Boom: Harrie Crooymans [geb. 1888, voorzitter 
Coöperatieve Aan en Verkoop Vereniging]. 

Idem, jg. 21 (2001), nr. 1. C. Peters: Erfpacht in 
het Beek en Donkse Broek en in het Lieshoutse 
Broek; In gesprek met Jo Ceelen [geb. Beek en 
Donk 1927 (exm. Hendriks), tr. 1956 Bertha van 
Rixtel]; Beek en Donkse priesters en religieuzen: 
Pater Cor Couwenberg [geb. 1934]. Idem, 2001/2. 
M. Philipsen: Heemkundekring 50 jaar. Idem, 
2002/3. Bijdragen van oud-voorzitters van de 
Heemkring; In gesprek met Pierre de Beer [geb. 
Helmond 1939]. 

De Veenmol (Historische Kring Hoogeveen), 
1990-I. Familiegraf Radijs; De teelt van suiker
bieten in Hoogeveen onder het bestuur van Napo
leon; De begrafenis van een Armwerkhuismoeder 
[Aaltje de Groot, overl. 1841 (76 jaar)]; Aanstelling 
koster Jb. Padding in Grote Kerk in 1890. 

Idem, 1990-II. Bijdragen beer.Johan G. Nijssen 
[één van de bevrijders van Assen, 1945] en Harm 
Berghuis [overl.1796]. 

Idem, 1990-III. HetArmwerkhuis en zijn bewo
ners [met namen van vaders en moeders, en regen
ten 1810-1938]; Kerkelijke meelevendheid onder 
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Petrus Curtenius [1681-1708); Het ontstaan van 
de naam Uiterwijk Winkel. 

Idem, 7e jg. (1990)-IV. De veenderij-enquete 
van 1890; Waarom sommige 'Kroezens' 'Potten' 
genoemd worden [Hendrik Jan Kroezen tr. Hen
rikje Jans Pot; hun eerste zoon Jan Kroezen, ged. 
1799; hun tweede zoon ged. 1804 als Jan Pot]; Pe
permuntfabriek 'Walco' [directrice Gretha van 
der Wal, 1921]; M. de Hes: Onroerend goed koop
geschiedenis van Israelitische kooplieden in de 
periode 1838-1929 en hun inkomsten in de jaren 
1918 en 1921 [o.a. Van Buuren, Cohen, De Hes, 
Kolthoff, Van Rhijn, Van der Wijk, Wijnberg, Van 
Zuiden]. 

Idem, Se jg. (1991)-I. Het Hoogeveense hoofd
stuk van de telefoongeschiedenis; Een incident in 
de kerk [Marten ten Heuvel gafJan Jonkers een 
klap op zijn hoofd enstakJanJans Martinus met 
een mes; 1795]. 

' t Vierkant (www.westfriesgenootschap.nl; Post
bus 2125, 1620 EC Hoorn; lidm. € 27,50), 7e jg., 
nr. 1, april 2007; nr. 3, okt. 2007. In memoriam 
Geer Koster-Stapel [1916-2006; Geertje Cato Sta
pel tr. Pieter Jacob Koster]; Westfries Biografisch 
Woordenboek [Evert Koning (De Goorn 1882 -
Wassenaar 1947), musicus, tr. 1910 Elisabeth Anne 
Willebrands (tante van de kardinaal)]. 

Waver 't Vjenne (Oud Vriezenveen), nr. 19 (2007). 
E. Berkhof De predikantskwestie van 1659 [belang
rijkste bron het kasboek van Hermen Everts van 
Weerselo, koster te Vriezenveen]; Erven Lambert 
Letteboer [1884-1969] schenken uniek oliepeil
glas; Zomaar een verzamelaar: De singles van 
Arjan Tijhof; Internationaal Brandweermuseum 
Rijssen; Verhalen over Vriezenveen 1872; Verv. Le
vensverhaal van Mina Roelofsen-Eshuis. 

Werinon, nr. 65, okt. 2007. R. Verkaik: Van de kaart: 
Familie Van Lijnden op Nederhorst; G. Baar: Van 
NERA tot mobieltje [Nederhorst den Berg Radio]; 
R. Reinsma: Een dorp met drie namen: Nederhorst 
den Berg. 

West-Friesland Oud & Nieuw. 68e bundel (2001). 
Bijdragen betr. De Commissie voor Landelijk 
Schoon, en De Verbeelding, of: Het West-Friese 
landschap in de schilderkunst; B. Leegwater: Ruim 
100 jaar oude tuindersvereniging 'De Groenten
cultuur' houdt nog stand [ te Broek op Langedijk]; 
A. Lantman!]. Zutt: Klaas Dekker (1875-1946). De 
hand aan de ploeg [Nicolaas Dekker, geb. Bergen; 
exm. Henneman]; W. Renooij: Een kachel op de 
prairie. Familie uit Hoogkarspel in 1897 aan de 
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wieg van stadje Nederland in Texas [Gatze Jans 
Rienstra, uit Parrega (exm. Rusticus), tr. 1900 
Trijntje Koelemaij (geb. Hoogkarspel 1877)]; K. 
Kok: Bondsjubileum: driekwart eeuw gezamen
lijk muziekplezier [met opgave van leden Dage
lijks Bestuur 1925-heden]. 

Zeeuwse Kwartierstaten. nr. 43, jan. 1999. M. 
Mieras: Kwartierstaat Mieras - Schrijver [Marinus 
Mieras tr. Goes 1963 Jacomina Geertruida Schrij
ver; - , Dekker (te Wemeldinge), Slabbekoorn, 
Kosten, - , Willeboer, Gunst, Goedhart];]. W.G. van 
Daal: Kwartierstaat Jacobi Maatje Verboom [geb. 
Utrecht 1945; Verboom (te Ooltgensplaat, Oude 
Tonge), Karelse (te Waarde), Corstanje, Burger]; F. 
van den Toom: Kwartierstaat Thona Tannetje San
dee [geb. Wolphaartsdijk 1931, tr. ald. 1957 Frans 
van den Toorn;-, De Jager (o.a. te Kruiningen, 
Eversdijk), De Groene, Wabeke]. 

Idem, nr. 44, maart 1999. C. Overbeeke: Kwartier
staat van Cornelia Overbeeke [geb. Nieuw-Vennep 
1942; Overbeeke (te Sint Annaland), Mol, Van 
Luijk, Heijboer, Vos (te Hazerswoude), Kleiboer 
( te Apel doorn), Wensveen x Metzelaar ( niet ui tge
werkt); vanaf gen. VIII stamreeks Overbeeke]; L.A. 

Bekkens: Bekkens - Tellier; Aanv. Kwst. Jacobse 
- v.d. Woestijne [o.a. Mesu]; Kwst. Vlieger [her
plaatsing met aanv./corr. op werkblad nr. 15]. 

Idem, nr. 45, mei 1999. Verv. Kwst. Vlieger; Aan v. 
Kwst. Provoost [De Meyer te Biervliet]; Aanv. 
Kwst. Verboom [o.a. Meulblok, Van Noppen, Op 
' t Hof, Krijger, Van der Maas, Kelle]; Aan v. Kwst. 
Gossije. 

Idem. nr. 46, juli 1999. Verv. Kwst. Vlieger; 
M.B.]. Hoogesteger: Kwartierstaat van Suzanna Jo
hanna de Meij [geb. Ritthem 1918, tr. ald. 1943 
Jan Hoogesteger; - , Fremouw, Coppoolse, Van 
den Bosse (te Gapinge)]; Kwartierstaat van Janna 
Martina Faas [geb. Sluis 1862, over!. Kalamazoo 
1958; -, Geensen, De Jonge (te Sluis), Du Bois (te 
Schoondijke)]; Kwartierstaat Jan Warner de Put
ter [geb. Axel 1926; - , Dieleman, Haak, Heins
dijk, Belger (te Rotterdam; afk. van Lengerich), 
Van Wattum (te Bierum, Delfzijl, Rotterdam), De 
Ridder (te Aardenburg, Rotterdam), Karelse]; 
Aa.nv. I{wst . K rnnendonl< [Overbeelc(e )); Aa nv. 

Kwst. Jacobse - van de Woestij ne. 
Idem, nr. 47, sept. 1999. Verv. Kwst. De Putter; 

Aanv. Kwst. De Meij [o.a. Kodde, Van den Bosse, 
Coppoolse, Goedertier]; Aanv. Kwst. Verboom 
[o.a. Bronkhorst, Oranje, Van de Guchte]. 

Idem, nr. 48, nov. 1999. Verv. Kwst. De Putter; 
Aan v. Kwst. Sandee [o.a. Steketee, Vermet]. 
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Uit onze afdelingsbladen: 
13.4Q (Rotterdam e.o.), jg. 21, no. 3/4, winter 2007. 
R. Vennik: De Walvisvaart in de Republiek en 
de Rotterdamse sporen hiervan in de 17e eeuw 
[met voorbeelden van akten betr. walvisvaar
ders uit het Rotterdamse Oud Notarieel Archief 
1619-1640]; E.R. van Dooremalen: Schippers te Dor
drecht (volgens de volkstelling van december 
1861) [alfabetisch met geboorteplaats en -datum, 
en verdere opvarenden; grote verscheidenheid 
aan herkomstplaatsen bijv. Akkermans (Ooster
hout), Biltjes (Emmerik), Blaauw (Heerenveen), 
Den Boeser (Dirksland), Brongers (Veendam), 
Drevers (Millingen), Van Gameren (Nijmegen), 
Geelissen (Urmond), Hazewindus (Ureterp en 
Gorredijk), Hokke (Ooltgensplaat), Ten Kleij 
(Hoogeveen), Noldus (Venlo), Stooter (Meppel, 
Zutphen, Deventer), Van Welie (Druten), Zorg 
(Grave). 

. 
j~..,,,..,o,Hl•••l,'"-~V.-.(-twl ... (_..,,,__,.., 
Ho-/b..,, .. 1_1-,.,,.._,1-.,,,,._ ... ,-o',....._<,..,_,.,., 
,.,_ ... l._+J_,_,,_ H\~. ,.,_,.1o,,,.,u11~1 

Gene Ver (Zuid-Limburg), jg. 10, nr. 4, nov. 2007. F. 
Wetzels: De afstamming van Christina illegitima 
de Cortenbach en de familie Moenen [gevonden 
in het familiearchief von Schaesberg, Kreisar-

GeneVer 
~ -dt 
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chiv Vierssen; getuigenverklaring van 1632; stam
reeks Van Cortenbach; 14e-16e eeuw]; Verv. Lijst 
van de hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe be
lastingen in het hertogdom Limburg; M.H.M.N. 
Senden/I.M.E. Suilen-à Campo: De genealogie van 
Joseph Maria à Campo [1887-1962; oudst beken
de: Merten te Velden/van de Velde, tr. Teuven/B 
1648 Heriberta Hagelstein. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch - Tilburg), nr. 
36, jg. 9, dec. 2007. E. en D. Maas: Waarom fo
tograferen wij grafstenen?; Sj. Trommelen: Heem
kundekring Nuwelant [http://www.nuwelant. 
nl]; Idem: Waarom erven de kinderen van Caspar 
Trommelen van Johanna Voeten? [testeerde 
Breda 1804; erfgenamen de twee kinderen van 
haar broer te Amsterdam en de kinderen van haar 
halfzus Maria Seijnsen/Sense, vrouw van Caspar 
Trommelen (tr. Zevenbergen 1749)]; Streekarchief 
Land van Heusden en Altena; Verv. Kwst. Van den 
Akker(3). 
Hollands Noorderkwartier, afl. 72, jg. 21, nr. 4, 
dec. 2007. M. Luken-Sluis: Signalementen van 
voortvluchtigen [uitgelicht: 59 veroordeelden uit 
Noord-Holland, enkele uit Gelderland, Utrecht 
en Duitsland; 1821]; Verv. Genealogie Louwe/Zee
man (2) [acht generaties]. 
Kempen- en Peelland, jg. 15, nr. 4, dec. 2007. A. 

Verouden: De genealogische betrouwbaarheid van 
belastingregisters [samenvatting van een lezing]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 47, dec. 2007. 
Nocariaar Uden weer uitgebreid [vier deeltjes re
gesten uitgebracht, waardoor de periode 1741-1912 
geheel is bewerkt]; Nieuws over emigranten (5) 
[1897]. 
Rijnland, afl. 36, 12e jg., nr. 4, nov. 2007. H. End
hoven: Passanten in Lisse. Toespraak bij presen
tatie Bronnen, deel 10, Lisse; T. van Reeken: Mijn 
voorouders uit Leiden [Cornelia van den Bos, 
ged. ald. 1718, begr. Rotterdam 1766; -, Beseur(s), 
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Colpaer, Pouwelaar (Poulard, Paulaer)]; F.J.A.M. 
van der Helm: Hazerswoudse Wederdoper uit 1534 
gered van straf tot verdrinkingsdood! [Marietje 
Huijchs Craenen]. 
West Noord-Brabant, jg. 17, nr. 4, nov. 2007. Verv. 
Afstammelingen van Jan Willemse van Dijk, met
selaar te Steenbergen;A.J.M.Hoevenaars: Kwartier
staat van Adrianus Jacobus Maria Hoevenaars 
[geb. Gilze 1924; 5 gen.:-, De Hoon, Knipscheer, 
Oomen (te Teteringen)]; R. Martij'n/B. Ides: Adri
aan van Campen (deel 1) [geb. Turnhout of Baarle 
1746; afperser]; H.A.M. Snelders: Matriarchale 
stamboom Snelders [moederreeks Johanna A.D. 
van de Weetering (Roosendaal 1901- Delft 1987); 
Haast, Van Ginneken, De Beer, Hertogh, Mees
ters, Cools, Denissen, Maes, Van Riel, 2x parr.]; 
F. Bury·s: Pieter Huijser(s) Azn (1781-1848) bouw
meester te Breda [ged. Breda (exm. Holswilde); 
stamreeks; nageslacht]. 

Uit Familiebladen: 
Andringa Sraach Nijs, 46, nov. 2007. T. Andringa: 
Joris Andringa, 1635-1676, schrijver, kaper, ka
pitein [levensbeschrijving, o.a. gouverneur van 
Nieuw Nederland; achtergronden uitvoerig be
licht]. 
Casa Clutia, nr. 65, najaar 2007. 's-Gravendeel in 
de 17e eeuw: nieuwe feiten over de weduwe van 
HuygKluyt [er. 1658 Maycken Abrahams 't Hoer
tie_: z ij hertr. C1a.es Dammisse Vrocginclcwci 

(overl. 1680)]. 
De Dobbelbeker, 37e jg., nr. 3, jul-sep 2007. F. Dob
belaer: De Brugse glazeniers Dobbelaere in Ne
derland. De herkomst van de glazeniers Dobbe
laere [18e-19e eeuw]; Stamboom Nr. 3: Tak Aalter
Zwevezele [Dobbelaere; 18e-19e eeuw]. 
Familiestichting Huyser, nr. 67, 22e jg., okt. 2007. 
Stamreeks van Ingeborg Saskia Huijser [geb. 
Enschede 1970 > Adriaan Cornelisz Huyser, te 
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Ridderkerk, o.a. schepen van Oost-IJsselmonde 
1556-1563]; Het Huyser wapen. 
Hamers Bulletin, jg. 23, nr. 5, sept.fokt. 2007. Ha
mers in de parochie Nuth vanaf 1573 tot 1750; 
H. W.E. Luijten: Familie Hamers te Nuth. Deel I: de 
zeventiende eeuw; B.A. Th. Close: Ben ik dan toch 
een (echte) Limburger? [Close, Hamers, Cler
mont]; Afstammelingen van Bokkerijders (4) 
[Schurgers (1773), Triebels (1745)] . Idem, nr. 6, 
nov.-dec. 2007. V.W.M. Hamers; Tweede stamreeks 
van Matheus Petrus Hubertus Hamers [geb. Ge
leen 1945 > Nicolaus Hamers te Spaubeek 1661]; 
Ch.M.H. Hensgens; Tweelingen in een genealogie 
Hamers en aangetrouwde families. 
Het heden en verleden van de families Hollander, 
familiekrant nr. 27, 12e jg., nr. 3, nov. 2006. De wa
tersnoodramp van februari 1825 en haar gevolgen 
voor Overijssel [m.b.t. naamdragers Hollander]; 
Monumentje voor Joseph Hollander [1915 Til
burg 1993]. Idem, nr. 28, 13e jg., nr. 1, febr. 2007. 
Starn reeks Jochem Hollander [geb. Kampen 1920 
> Jacobus Hendriks Hollander er. Kampen 1731 
Hendrika Berents Wezenberg] . Idem, nr. 29, 13e 
jg., nr. 2, juni 2007. Een moordverhaal uit Vlijmen 
[veldwachter Johannes Hollander doet verslag 
van de moord op Johanna Musch weduwe Frans 
Loyen in 1910, waarover in andere bronnen niets 
te vinden is; uit onderzoek bleek het rapport ver
zonnen en - waarschijnlijk - als proeve bijgeslo
ten bij een sollicitatie > 'soms zijn archiefstukken 
niet wat ze lijken']; Persoonslijsten Hollander; 
Jan Claesz Hollander [1723 Hillegersberg 1780]; 
Edon Hollander en zijn afstamming [over!. Go
enga 1889; zoon van Jan Eede Sjoukes Hollander 
en Wytske Durks Terpstra]. 

HET HFJlEN F.N VERLEDF.N 
\ 'AN DE 

FAMIUES HOU.ANDER 

De Kruijdboom, jg. 23, nr. 3, okt. 2007. E. Kruit: 
Willemi(j)na Dent (Dijnk), toch gevonden [ged. 
Dordrecht 1733 (exm. Van de Mijt), tr. Rotterdam 
1769 Dirk Theunisz Kruit/Kruijt]. 
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Mant Verwanten, deel 7 (2007). A.A. Manten: Fa
miliewapen; Idem: Het begin van de bewonings
geschiedenis van Breukeleveen; Bijdragen over 
leden van de familie Manten: Cornelis Manten 
(geb. 1887), Joosje Cornelisdr Manten (geb. 1819), 
Johanna Cornelisdr Manten (geb. 1828) [Ho(o) 
geveen], Claes Willemsz Manten (geb. ca. 1660) 
[er. (1) Oud-Loosdrecht 1688 Hendrikjen Gijsberts 
Moij, tr. (2) Kortenhoef 1738 Beatrix Jacobs Ko
ning, tr. (3) Kortenhoef 1746 Marritje Centen van 
Hier], Johannes Marte Mante (geb. 1819 ), Cornelis 
Mante (geb. 1852), Willem Hendrik Mante (geb. 
1863); B. Manten: De 17de-eeuwse Luijt Manten 
uit Loosdrecht en De Vuursche behoorde niet tot 
onze familie Manten [uitvoerig onderzoek leidde 
naar de conclusie, dat hij waarschijnlijk behoorde 
tot de familie Pos] . 

Jllant lJerbJamn _______ ........,._ 

-~--

Dool7 -
Memoriale, afl. 16 (2007). Herinneringen aan de 
Vechtkamp; Graf Raalte opgeknapt [De Vidal de 
Saint Germain]; In memoriam Jan de Vey Mest
dagh (1919-2005); Familiekroniek 2005-2007. 
Olsthoorn Kroniek, 20e jg., no. 4, okt. 2006. M. Vis: 
Maritge Jansdr Olsthoorn (ca. 1575-1664) [er. ca. 

OLSfHOORN 
Kroniek 
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1615 Maerten Jansz Witteman]. Idem, 21e jg., no. 
1,jan. 2007. Cornelis Huijgensz nu oudste stamva
der [als stamvader van de familie Olsthoorn heeft 
Jan Cornelisz aen Sammersbrugge (eerste helft 
17e eeuw) zijn plaats moeten afstaan aan Corne
lis Huygensz te Voorschoten, gehuwd met Trijn
tje Jansdr]. Idem, no. 2, april 2007. De familie
foto [met Nicolaas F. Beukers en Adriana Helena 
Olsthoorn, en hun negen kinderen, geëmigreerd 
1953-55]. Idem, no. 3, juli 2007. Familiefoto: Arie 
Olsthoorn x Johanna van Noort [tr. Stompwijk 
1887]. Idem, no. 4, okt. 2007. De familiefoto : Jan 
Vis en Cor Vis-Olsthoorn [tr.1915]; Leendert Olst
hoorn - een huwelijk in 1834 [te Wateringen met 
Neeltje Ruigrok]. 
Het Patertje, 22e jg., sept. 2006. Stamboom Pa
ter - De Vroonlanden [fragment 19e-2oe eeuw]. 
Idem, dec. 2006. F. Eke/mans-Pater: Stamboom 
Pater Westerkwartier. De familiegegevens, een 
puzzel op zich [AlbertPater{1831-1913) stoelenma
ker, tr. Roelfke van der Knaap, weduwe Kornelis 
Bruinsma; hij is nooit van haar gescheiden on
danks dat hij bij Martje Noekels woonde; Roelf
kes vier kinderen]; Stamboom Pater Amerongen 
[Jan Pater (1910-1979) tr. Leusden 1937 Agniete 
Overvest; en hun (klein)kinderen]. Idem, 23e jg., 
maart 2007. Parenteel van Aart Pater, stamboom 
Nunspeet [1844-1928; geëmigreerd, veranderde 
zijn naam in Potter]. Idem, juni 2007. H. de Pater: 
Het nageslacht van Lambertus de Pater en Inge
tje van den Dool [ tr. Waddinxveen 1941; met Den 
Dekker en Van der Meer]. 

13,Ml qu,uûqucft, (Jl(JI.OI.IIJ 
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Scone Than, nr. 59, jg. 17, nr. 3, juli-sept. 2007. Vier 
vondelingen uit Brussel [Schoonjans 1817, 1831]; 
SconeJhan'sen in BE-2800 Mechelen; Verv. Paren
teel Georgius Schoonjans te Denderhoutem [o.a. 
De Conseth, De Maeght, De Schepper, Van der 
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Hoeven, Wijnant, Guns, De Brauwer, Temmer
man]. 
Studiegroep Geslachten Drost, jg. 16, nr. 3, sept. 
2007. Stamreeks van Joke Hendrika Drost, patri
archaal [geb. Amsterdam 1946 (tr. ald. 1975 Atejan 
JosefDijkstra, geb. Franekeradeel) > Jan Berents 
Drost, ged. Zwolle 1723, over!. Hasselt 1799]. 
Tijdschrift van de familievereniging Vanden 
Bempt. jg. 23, nr. 4, okt. 2007. E.H. Martinus van 
den Bemden, norbertijn van de abdij van Grim
bergen, Tafelbeeld op een schilderij anno 1729; 
Het pachthof Vanden Bempt te St. Katharina 
Houtem Hoegaarden (1710-1793). Deel 3: De open
bare verkoop in 1793 [erven Vanden Bempt - du 
Mont verkochten aan huurder Pee ter Christens]. 
't Tijschrift, 29e ed., ne jg., nr. 1, jan. 2007. C. 
Tijink!]. Thijink: Erve de Thij in Markelo. Over het 
ontstaan van de namen Tijink en Thijink uit de 
naam ten Thije [met stamboom 17e-18e eeuw; 
ook: Tijing, Theijink enz.; Hidders alias Thijink/ 
Tijman alias Schepers]; Boedelscheiding na het 
overlijden van Hermen Kempers in 1823. Idem, 
3oe ed., ne jg., nr. 2, mei 2007. Verv. Portret van 
meester De Theije [René Joannes de Theije, Koe
wacht 1884- Westervoort 1964]; In Memoriam Ka
rel M. ten Teije; Boedelscheiding Hermen Kem
pers [Harmen ten Tije (ged. Enschede 1744, over!. 
Lonneker 1822) tr. Zwenneke Kempers; kinderen 
genaamd ten Thij nu Kern pers]; W.L.C. van Bavel: 
Oorlogsleed [fragment Van Bavel]. 
Turfkroniek {Veelenturf), ne jg., nr. 1, dec. 2004; 
nr. 2, april 2005. Het bewogen leven van Anton Ve
len turf [geb. 1919, tr. 1942 Antoinette Klessens]; 
nr. 3, aug. 2005. Idem, 12e jg., nr. 1, dec. 2005. De 
stamboom [ne generatie: Pieter Veelenturf, geb. 
Bodegraven 1847 (exm. Lelieveld), tr. 1872 Leo
narda C. Okkerse (1850-1890; exm. Zijerveld)]; 
nr. 2, april 2006:De stamboom: Adrianus Willi
brordus Veelenturf, veehouder in Zwammerdam 
[geb. 1852, tr. 1877 Helena van der Ham (exm. 
Van Smoorenburg); nageslacht; vervolg in nr. 
3/2006]; nr. 3, aug. 2006. Idem, 13e jg., nr. 2, april 
2007. Interview met Anja Veelenturf; Andreas 
Veelenturf (1864-1942) [huwde tweemaal; (klein) 
kinderen]; nr. 3, aug. 2007. Petrus Ferdinandus 
Veelenturf(1866-1931) en zijn gezin. 

België 
Cercle Historique de Fléron, 41e année, mars 
2001. Le Pas de Sécheval: Les Thoreal de Blegny 
[14e-16e eeuw]; Parenté unissant l' hagiographe 
Bolland et Ie musicien Grétry [17e-18e eeuw]; Pa
renté entre les curés Warrimont [de Walrimont/ 
(de) Warrimont; 16e-17e eeuw]; La communauté 
de Beaufays de 1739 à 1789; Descendance (de) Poi-
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lvache [15e-18e eeuw]; Genealogie Taxhet; Frag
menten o.a. Lys, Dethier, Moreau, Polis, Belle
fontaine; Emigration d' armuriers au Danemark 
[Close, Létarge, Flamand, Ransy]; Fragment 
Lhoist [18e eeuw]; Genealogieën Cokaiko [eind 
16e-18e eeuw] en (de) Wadeleux [17e-18e eeuw]; 
Opposition au mariage d' Elisabeth Roufosse 
avec Frédéric Joris [ tr. Charneux 1767]; Fragmen
ten Zigot, Libert, Havar, De Reppe, Gilman, Sa
gehomme, Charsalée; Attribution du patronyme 
Leroy à plusiers families distinctes [genealogie 
17e-18e eeuw]. 

Idem, juin 2001. Ascendance du recteur May
ence del' université de Louvain [geb. 1751; Mo
reau, De Presseux, Dellehé; Foccroulle]; Notes 
sur les families Bounameau (D. Ie Bounamay), 
Sépulchre, Sougné, Debouny, Leclercq, Rame
lot, Massin, Froidthier, Hauzeur [16e-17e eeuw; 
vermeld wordt Winand Hauzeur, over!. Antwer
pen 1586, met een zoon en dochter] , Collard (des 
Vignes) [Desvignes; 16e-18e eeuw]; Aanv. o.a. Er
notte, De Labeye, Lecomte, Belleflamme, Ziane, 
Le Noirhomme; Le bénéfice de la Sainte Croix 
dans!' église de Herve [ o.a. Dedoyard, Harzé, De
chesne, Simar, Louvrier, Delheusy/Delbushaye; 
Genealogie Wilkin alias Pepinster; Notes sur les 
families Decarme, Baiwir, Neuray; Massin; Mo
reau; genealogie Malherbe [alias Hanus/Hénus]; 
Oppositions à des mariages. 

Idem, sept. 2001. Emigrations durant l' ancien 
régime. Notes sur les families (o.a.) Bouharmont, 
Defrance, Defawe, Desaga [oorspr. des Agaux], 
Maréchal, Becq/Lebeck, Deneux; Généalogie de la 
familie Fosselette [16e-19e eeuw]; Esquisse sur la 
familie Rahier; Aanv. Deneux, Lelivre, De Vaux 
met Morea(I) [1se-16e eeuw], Dardenne; Double 
lignée Balthoset à Chênée [ook: Balthazar]; Ge
nealogie Bellefontaine [met Wacomont]; Notes 
sur des familles Beaupain, Barchon, Bertholet, 
Leclercq, Sauveur. 

Idem, déc. 2001. Descendants des premiers ha
bitants des Troi schênes [o.a. Fassin]; Note sur 
les familles Bolsée [eind 15e-18e eeuw], Grégoire, 
Le Jeunehomme, Barnabé, Jeanjean, Vincent, Le 
Forgeron, Vesture [afkorting van Silvester]; La 
con:Hnun.auté de l a Neuville p1·ès de Beyne de 1675 

à 1709; Verreries et verriers à Chênée au 18e siè
cle [o.a. Grandchamps, Lemoine, Pirard, Cam
bresier, Malaise]; Aanv./Corr. Trillet, De Saive, 
Leclercq, Del Blockhouse, Souheur; Fragment 
Dombret; Recherche sur la familie Lallemand, 
Dejong, (De) Julémont, Comblen, Houge, Char
lier, Delrez/delle Reid, Cerexhe/De Serexhe, (De) 
Waucomont, Dengis, Debouche. 
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Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen (Medede
lingen VVF), se jg., nr. 1, jan.; nr. 2, maart; nr. 3, 
mei; nr. s [= 4],juli; nr. s, sept. 2007. De Nationale 
VVF Bibliotheek te Merksem-Antwerpen [Histo
riek; Wat is geïnventariseerd?; Hoe consulteren; 
Tips en Technieken]. 

Gentse Cadenas (VVF-Gent), jg. XXVI, nr. 4, nov. 
2007. De pastoors van Afsnee 1665-1803; Is een 
achterwaersterighe of een achtergaras een onbe
kend beroep? [baker; Vroedvrouwen, lijst van 15 
oktober 1818, en van 7 april 1821; Vroedmeesters]. 

De Mechelse Genealoog (VVF-Mechelen), jg. 
XXXI, nov.-dec. 2007. Een zoon van Duffel [Cor
nelis Abts van Kiele alias Kiliaan, geb. Duffel 
ca. 1528/30 (exm. Rechtstraets), werkzaam in 
de drukkerij van Plantin o.a. als letterzetter en 
corrector, vertaler]; Verv. Herbergen te Oppuurs 
anno 1900; Wie bewerkt wat: Burgerlijke Stand 
Wilrijk 1802-1902. 

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 38 (2007), afl . 
4. P. De Clerck: Kwartierstaat van Maria Adrienne 
J oséphine Ceysens [Hasselt 1908 - Heverlee 2005, 
tr. ald. 1930 Alfred J.M.G. De Clerck; - , Naus, 
Duvivier, Maris]; Fotogenese [De Sutter]; Verv. 
Huwelijken van 'Belgisch Limburgers' beves
tigd voor de Predikant van de Hervormde Kerk 
te Meerssen [1751-1779]; G. Strauven: Hoe kwam 
Cornelius Jan van Weddingen in het bezit van 
de heerlijkheid Herten [geb. 1741; erfde van Bar
bara Gertrudis van Hilst]; L. Penders: Heraldische 
databank. 

Vlaamse Stam, 43e jg., nr. 5, sept.-okt. 2007. B. 
Pluymers: Aanvullende genealogische bronnen 
voor het arrondissement Leuven (18de eeuw en 
eerste helft 19de eeuw); P. Donche: De familie Bla
delin te Brugge [15e eeuw];J. Mertens: Edgard Tits 
en zijn familie in Hasselt (19de - 2oste eeuw); L. 
Lenssens: De kwartierstaat van Alfons Augustinus 
Hebbinckuys, senator [1870 Sint-Niklaas 1937; -, 
De Meulenaere, Goeman, Behiels; kwn. voorn!. 
te Sint-Niklaas]; E. Ossieur: De monsterrol van 
Sint-Kruis-Winkel anno 1583; Zuidnederlandse 
soldaten in het fort Philippine (1631) - aanvul
ling; W. Devoldere: Het Kriegsarchiv in Wenen. 
Belang voor de Vlaamse genealoog; J. Smits(t)/J. 
van Immerseel: De familie Van Immerseel uit 
Ekeren [16e-2oe eeuw]; Gentse poorters uit Turn
hout [Knechts (1610), Van Linden (1685)]; Gentse 
poorters uit Ledeberg [Lijbaert (1764), Harmand 
(1778)]; Genealogie op de MAC. Het programma 
Reunion, deel 2/2. 
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Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.v., 
Mitteilungsblatt Nr. 77, 17. Jg., Okt. 2007. Das 
Wappen von Dingelstädt; Der Sohn eines Erfurter 
Bürgers ist der erste Deutsche in Canada [Hans 
Bernhardt, ca. 1662 te Quebec, tr. ald. 1666 Ma
rie Debure]; Verwandtschaftsverwickelungen 
[Krumbein, Krumpein, Hili. Hüll; 17e eeuw te 
G rolsengottern]. 

Deutsches Familienarchiv. Band 149 (2007). E. 
Schreckenberg: Zur Vorfahrengeschichte der Fa
milie Heinz Schreckenberg (* 1928) im Raum 
Westfalen, Rheinland, Ostholland, östliches 
Belgien [kwartierstaat (11 gen.); -, Hagelüken. 
Peters (te Sonsbeck), Schmitz (te Aken), Russ, 
Kaak, Gensen/Gerritzen (te Elten), Scholten (te 
Marienbaum-Vijnen); kwn. voorn!. te Sonsbeck, 
Keppeln, Elten, Kleinenberg; Uitgewerkte stam
reeks; Fragmenten o.a. Hagelüken, Wegener, 
Benström/Bensten, Austen. Stehns, Behlen/Bei
len, Müller (te Fölsen), Marschall, Finger; Peters, 
Schmitz, Kempken/Kempkes, Knellesen/Cor
nelisen, Gortmans, Buhren/Bu(u)ren, Schroers, 
Krebbers alias Hoens, An gen Endt dictus Creb
bers, Bi(e)neman, Bucksteegh, Ter Horst, Hin
sen; Ruhs/Russ/Roefs/Ruiss, Kaak (te Braamt, 
Zeddam), Scholten, Pastoors, Kuster(s)/Cöster/ 
Custers, Van Oij, Stockman, Kersten (te Elten), 
Sla(e)ghecking, Dickman/Dykman, Tepperjaen] . 

Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Waldeck e.v., Rundschreiben 172, März 
2007; 173, Mai 2007. Die jüdischen Einwohner 
zu Kassei 1700-1942 [door Helmut Thiele; uitgave 
van ca. 1000 pagina's]; 174, Juli 2007; 175, Aug. 
2007. Neuer Band der Trauregister aus Kurhes
sen und Waldeck: Garnison-Gemeinde Kassei 
1666-1830. 

Der Herold, N.F. Band 17, Jg. 50 (2007), Heft 3. H. 
Naumann: Wettiner-Wappen in der Prignitz; H.
J. Schmidt: Lebensläufe deutscher Gefangenen in 
Tsingtau. 

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschich
cc des Rheinlandes, 56. Jg. (2007). H. Fau/enbach: 
Hauptmerkmale reformierter Tradition in Ver
gangenheit und Gegenwart erläutert unterBezug 
auf die Geschichte der Classis bzw. Synode Moers; 
A. Miihling: Der Kampf urn die Hexen - Johannes 
Weyer in theologischer Perspektive [hofarts van 
de hertog van Gulik-Berg; later van Anna gravin 
van Tecklenburg; geb. Grave a/d Maas 1515/16, 
over!. 1588]; Heinrich Held. der erste Präses der 
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Evangelische Kirche im Rheinland [gekozen 1948, 
over!. 1957]; Joachim Beckmann in der Nach
kriegszeit; Helmut K.H.E. Rölsler [1903-1982]; 
Das neue Rheinische Pfarrerbuch - Ein Projekt
bericht; Die evangelische Kirche in Otzenrath. 
Eine Dokumentaton. Teil I: Die Baugeschichte; 
W. Motte: Die Wege des Pastors Adolf Fischer 
(1548-1613) zwischen Radevormwald und Amster
dam zur Zeit von Orthodoxie und Gegenrefor
mation [1579-85 Luthers predikant te Antwerpen, 
1586-87 te Niederbreisig. 1588-93/95 te Rhein
brohl, 1595-1613 te Amsterdam; otr. ald. 1594 
Anna Heckeler/Heeckelaers; uitvoerige levens
beschrijving; politieke en kerkelijke stromingen]; 
H. Klueting: Lutherische Observanz und Politische 
Instrumentalisierung: der Prädikant Johann Ja
kob Fabricius (1618/20-1673) in Deutschland und 
in den Niederlanden [geb. Lennep; Luthers pre
dikant te Zwolle 1654-1660, 1660-67 te Sulzbach, 
woonde 1669-73 te Amsterdam]; Robert Schu
mann als Protestant [over!. 1856]; Bibliograp
hie 2006 zur Rheinische Kirchengeschichte (mit 
Nachträgen). 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVIII, 55. Jg .• 
Heft 3, Juli-Sept. 2007. W. Schiller: Auf der Suche 
nach Schiller an der 'Hohen Stralse' in Nieder
schlesien; Ostdeutsche als Dozenten an der Tech
nischen Hochschule Hannover (1831-1956); Verv. 
Günther von Dobschütz [tr. (1) Herischdorf 1935 
Anna-Marie Roestel]. 

Veröffentlichungen der Westdeutsche Gesell
schaft für Familienkunde e.v .• Sitz Köln, Nr. 168 
(2003). Deutsche Ahnenreihen, Heft 10, Reihen 
1303-1639. Kwartierstaten van vier generaties, die 
- afhankelijk van het geboortejaar van de nr. 1 
(proband) - de 19e-20e eeuw, de 18e-19e of de 
17e-18e eeuw bestrijken. Register op familie- en 
plaatsnamen [bijvoorbeeld: nr. 1351. Paeskens/ 
Peuskens te Voerendaal x Cloot te Heerlen (rond 
1600); nr. 1495. Steggerda te Leeuwarden (19e 
eeuw); nr. 1525. Bockelaar/Bogelar te Grathem 
en Thorn (18e-19e eeuw); nr. 1545. Ton(n)aer/ 
Toennar te Grathem en Thorn (17e-18e eeuw); 
nrs. 1564-1565. Knippenberg t e Heythuys en en 

Kessel (17e-18e eeuw); voorts o.a. acht staatjes 
Vossel]. 

Groot-Brittannië 
Genealogists' Magazine. Vol. 29, Nr. 3, Sept. 2007. 
Older antiquarian & genealogical periodicals in 
the Society of Genealogists library & some of their 
Editors; 'To be sent to America'. Indentured Ser
vants Registered at Lyme Regis, Dorser, England. 
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1683-1689; London Marriages Online: a prelimi
nary Report; Huguenot Families in Australia Pro
ject. Huguenot Surnames Index; E. Churchill: Har
riet Harman & David Cameron [aangetrouwde 
familie; schema Harman]. 

Oostenrijk 
Adler. 24. (xxxvu.) Band, Heft 3, Juli/Sept. 2007. 
F. Federmayer: Johann Ludwig Gössinger, K.u.K. 
Schiff- und Brücken-Oberhauptmann in Ungarn 
(Stammliste seiner Nachkommen in Ungarn) [ca. 
1625-1714, er. Anna Susanna Sobiner, over!. Pres
burg 1680]; Zwischen dem neuen Adel und der 
Aristokratie - von Nadherny und Nádhernyvon 
Borutin; Verv. Adelige im Verzeichnis der Verstor
benen in Wien [1889]; Verv. Die Trauungsbücher 
der Zivilmatriken in Wien. Das erste Traaungs
buch 1870-1882 [Kunz t/m Zwillinger]. 

Zwitserland 
Maajan/Die Ouelle. Heft 84, 21. Jg., 3. Quartal, 
Sept. 2007. Rabbiner in der Schweiz: Moses 
Nordmann [1809 Hegenheim 1884); Abraham 
Ris oder Abraham Sutro? Welchen Abraham 
zeigt das Titelblatt von Maajan Nr. 8z? [1763-1834 
resp. 1784-1869]; Verv. Judenfriedhof von Kon
stanz [o.a. Rothschild, Schatz, Seligmann, Spie
gel, Thanhauser, Weil, Wieler, Wolf]; Verstrobe
nenregister des neuen jüdischen Friedhofes in 
Konstanz alphabetisch sortiert [ze helft 19e-2oe 
eeuw]; U. Bauche: Gustav Tuch - Max Mendel 
- Arie Goral-Sternheim. Verwandte in drei Ge
nerationen verschiedener jüdischer Lebenswel
ten in Hamburg; Verv. Aus den Eheregistern des 
Zivilstandsamts Hamburg; Verv. Quellen zur 
jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv 
Hamburg (18). 

Heraldiek 
Kleeblatt. Zeitschrift für Heraldik und verwand
te Wissenschaften, 1/98. 'So lange die Nesseln 
blühen brennen sie ja nicht' [Kankena, Attena, 
Kampana, torn Brok). 

Idem, 2/98. Genealogie der Fürsten von Rügen 
(1164-1325); Das Hauswappen der Hohenzollern; 
Heraldik im Alltag; Heroldsgescalcen; Das wap
pen der Familie Leonhardt [Linhart te Leipzig; 
1685). 

Idem, 3/98. Hugo Gerard Ströhl [1851-1919; 
heraldisch tekenaar]; Bauernsiegel. Zeichen auf 
dem Weg aus der Untertänigkeit vom 17. ins 19. 
Jht.; Die Familie von Closter bewohnte als letz
tes Häuptlinggeslacht die Dornumer Norderburg 
[met schema's von Closter 15e-18e eeuw). 
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Idem, 4/98. über das Wappen der Grafen von 
Hunstorf; Die Auburg und das gleichnamige 
Arne; Das Wappen der Herren von Cornberg. 

Idem, 1/99. Wappen aufWeinetiketten. Poppos 
Stolz, von Hoyko verpragt [de Manningaburg in 
Pewsum; met schema hoofdelingen te Pewsum: 
Mannin ga, Cirksena]; Auswirkungen englischer 
Heraldik aufhannoversche Wappen; Fleur de lis. 

Idem, 2/99. Hanau: ein Adelswappen im Wan
del der Zei ten; G. Dekker-Schwichow: Wer war J osina 
Manninga [in de Menkemaborg te Uithuizen han
gen de huwelijksportretten van Osebrant Clant 
en Josina Manninga; 1611]. Erbfolge auf den hol
ländischen Burgen Dijksterhuis und Menkema 
und ihre Verbindung mit Gut Langhaus und 
Manninga-Haus [schema's o.a. Rengers, Man
ninga, Clant, Horenken, Alberda, von Clooster]. 

Idem, 3/99. Die Wappen an der Compenius
Orgel in der St. Martini-Kirche zu Kroppenstedt 
[von der Schulenburg, von Campe, Saurlandt, 
Theder, Fischer, Struve, Lange, Bardeleben, Ver
demann, Straube, Sonnenberg, Wolfram; begin 
17e eeuw); Lütetsburg bis zum 16. Jahrhundert 
[schema's eigenaren/bewoners: Manninga, Cirk
sena, Ukena, Clant, Attena, v. Ewsum); Wappen 
der Vorfahren des Unico Manninga an seinem 
Epitaph in der Norder Ludgerikirche [o.a. Ke
nesna, Ripperda, Ukena, Houwerda, von Snel
gersma). 

ldem. 4/99. Eine Grabplatte in der Krypta der 
Domkirche zu Lund (Südschweden). Ein Beitrag 
zur Geschichte des Hauses Putbus [wapen-kwar
tierstaten (4 gen.; met beschrijvingen) van Claus 
Podebusk (over!. 1540; met o.a. Moltke en Ro
senkrantz) en van Anna Krognos (1497-1572/73; 
met o.a. Brahe, Guldenstjerne, Bielke)). 

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

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

gezocht: naamgenoten en/of ... 

G. FREYDENBERG en F. DANTON 
Op een in mijn bezit zijnde bronzen plaquette (met een doorsnede 

van 16 cm) staat de beeltenis van een man en daaronder de naam: 
"G. Freydenberg". Links van deze beeltenis het jaartal 1894 en 
rechts in het halfrond de tekst: "à mon ami F. Danton". Mijn ver
onderstelling is dat er van deze plaquette meer zijn vervaardigd 
doch met een wisselende naam in het rechter halfrond. Ondanks 
mijn naspeuringen is het mij niet gelukt de identiteit van de ge
noemde personen vast te stellen. Weet iemand meer over hen? 

D. F. C. Kuperus, Looyerslaan 35, 2223 GH Katwijk, 
071-4027283, dfc.kuperus @kpnplanet.nl 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Alexander Groen,Joh. Poststraat 340, 3762 VV Soest 
C. 't Hart, Prins Willem Alexanderpark 311, 3905 CJ Veenendaal 
D. F. C. Kuperus, Looyerslaan 35, 2223 GH Katwijk 
G. van der Meer-Schut, Singel 11, 2182 LS Hillegom 
Arie Jan Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 
G. Vegt-Snel, Nijverheidsweg 155, 8071DG Nunspeet 
Joke enJanPeter Verhave, De Zoom 4, 6581 DZ Malden 
Dolf van Weezel Errens, Skoalledyk 8, 9086 cB Hempens 

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

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