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Zoals in iedere stad in de Republiek speelden in Deventer de gilden in de acht
tiende eeuw een grote rol. Opvallend is het belang van deze corporaties in de te 
Deventer zo bewogen Patriottentijd (1780-1787). Dat maakt (zeker voor gene
alogen) de vraag naar de leden van die gilden interessant. Ter plaatse beschikt 
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek over rekesten die door veel gildeleden 
zijn ondertekend. Een goed geordend overzicht van alle leden per gilde bieden 
deze verzoekschriften echter niet. Toch is het mogelijk een dergelijk overzicht 
te verkrijgen, al is het van anderhalf jaar na het einde van de Patriottentijd. In 
mei 1789 moesten namelijk alle gildeleden een 'Eed op de Constitutie' afleg
gen. Hun namen werden vastgelegd in een 'Boekjen'. Het origineel van dat 
geschrift is in Deventer niet meer te vinden. Het Koninklijk Huisarchief bezit 
echter een uittreksel, waarvan in het navolgende dankbaar gebruik is gemaakt.' 
Het doel van dit artikel is om een algemeen beeld te geven van de Deventer gil
den, gevolgd door een opgave van alle namen van hun leden in het jaar 1789. 

Ambachtsgilden met vele taken 
In het landsheerlijk tijdperk (dus vóórdat 
de Republiek van de Verenigde Nederlan
den tot stand was gekomen) kenden veel 
steden drie soorten verenigingen die de 
naam gilden droegen. De schuttersgilden 
vormden een soort legertje, de godsdien
stige gilden richtten zich louter op het 
geestelijk leven, de ambachtsgilden ten
slotte verenigden beroepsgenoten in het 
economisch bestel. Tot de invoering van de 
hervorming waren overigens ook de schut
ters en de corporaties van ambachtslieden 
(en handelaren) diepgaand godsdienstig 
bepaald. Na de doorvoering van de refor
matie werden de beide zojuist genoemde 
genootschappen geseculariseerd, of beter: 
geprotestantiseerd, terwijl vrijwel alle 

Bord van het Kramers gilde met een kast vol 
kramery·en (kleine handelswaren).Als enige van 
de zes borden hangt dit exemplaar niet in de hal 
van het Deventer stadhuis maar in het Museum 
voor Stadsgeschiedenis in de Waag 
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Bord van het Bakkersgilde (1634, aangevuld 1779) met een 
bijenkorf, Deventer en andere koeken, allerlei soorten brood 
en bloeiende korenaren (geschenk van de erven]. Vrielink) 

uitsluitend godsdienstige gilden toen ver
dwenen. Zo kenden de meeste Noord-Neder
landse steden onder de Republiek (globaal 
de 17d' en 18d' eeuw) een schutterij of bur
gerwacht ( die geen gilde meer heette), die de 
openbare orde en veiligheid behoedde en een 
(per stad wisselend) aantal ambachtsgilden 
die het vakwerk en het zakelijk verkeer met 
uitsluiting van anderen beheersten. Beide 
categorieën gezelschappen waren stevig in 
het plaatselijke recht geworteld en stonden 
onder een strikt toezicht van de stedelijke 
regering die in gildebrieven de nodige regels 
gaf. 2 

De resterende gilden vervulden een veelheid 
van taken: in de economie, het onderwijs en 
het sociale leven. Het meest opvallend was 
hun exclusieve positie: zij oefenden hun 
functie met uitsluiting van anderen uit. Zo 
stelden zij regels voor de beroepsuitoefe
ning, stippelden de leerweg uit (van leerling 
via gezel ofleerknecht naar meester, met de 
bijbehorende proeven die het karakter van 
examens droegen) en bepaalden de onder
linge omgangsvormen van hun leden van 
jaarfeesten tot en met begrafenissen. De 
meesters, die een fors intreegeld moesten 

voldoen, dienden over een eigen bedrijf te beschikken en burger van de stad te zijn. De ge
wone gang van zaken was dat alleen mannen gildelid konden zijn. Weduwen mochten echter 
het bedrijf van hun overleden echtgenoot voortzetten, niet zelden ter overbrugging van de 
intrede van een zoon. Soms voorzagen de dames in de opvolging binnen het bedrijf door te 
trouwen met hun meesterknecht. Bij veel Deventer gilden werden de weduwen afzonderlijk 
vermeld. Opvallend is de vermelding van twee 'Juffers' als leden van het Kramers gilde. Moge
lijk waren dit ongehuwde dames die een winkel dreven en die bij wijze van uitzondering door 
de heren winkeliers als gil del eden werden gedoogd. 

De gilden beheersten grote delen van het maatschappelijk leven, hielden oneerlijke concur
rentie tegen, bewaakten de kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden, onderhielden een 
systeem van (veelal hoogstaand) beroepsonderwijs en fungeerden mee hun bossen of bus
sen als onderlinge verzekeringen. Kortom: zij bevorderden maatschappelijke samenhang 
en verantwoordelijkheid en boden een bedding voor het gezamenlijk beleven van de goede 
en kwade dagen van het leven. Vrije beroepen waren weinig talrijk. Zelfs de chirurgijns en de 
farmaceutische professie waren aan gildedwang onderhevig.3 

Tegenover deze vele goede zaken stond voor de gilden wel de verleiding ( en meer dan dat) om 
als monopolist de rijen van de leden te sluiten voor nieuwkomers en zo het aantal bedrijven 
kunstmatig laag te houden, voorts om familieleden van meesters en zonen van ouders die veel 
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betaalden te bevoordelen en tenslotte om 
leerjongens als goedkope knechtjes te mis
bruiken. De zittende heren fungeerden veel
al als een bij coöptatie samengesteld bestuur, 
dat vanuit groepsegoïsme als een kartel prij
zen en tarieven vaststelde. Zo verstarden de 
meeste gilden tot reactionaire, in zichzelf 
gekeerde instituties, die zich op voorhand 
afsloten voor welke verandering dan ook. 

Het waren deze laatste, negatieve ontwikke
lingen die de doorslag zouden geven bij de 
wettelijke opheffing van de gilden (1798) en 
bij de daarop volgende daadwerkelijke liqui
datie (meestal in en kort na 1811). De goede 
functies, met name de kwaliteitsbewaking 
en de zorg voor beroepsonderwijs, kwamen 
daarmee tevens te vervallen. Het heeft lang 
geduurd eer deze functies een nieuwe en be
vredigende invulling kregen.• 

Deventer gilden onder de Republiek 
Bernard Luninck was een toegewijd en be
kwaam stadssecretaris. Tijdens zijn lange 
ambtsperiode waarin hij de stad Deventer 
diende (1565-1603) legde hij een register aan 
onder de titel: 'Gilden ende cloostern'. Vanaf 
ongeveer 1595 noteerde hij hierin gildebrie
ven alsmede ordonnantiën en publicaties die 
op de gilden betrekking hadden. Het oudste 
stuk dat hij in zijn register afschreef was een 

Bord van hetBouwliedengilde (van landbouwers) (1634) 

met beelden van het ploegen, zaaien, eggen, maaien en 
schoven binden, hooien en hooi vervoeren, plaggensteken, 
aardappels rooien en tenslotte uitrusten en bier drinken 

voor de herberg 'Het Zwaantje' 

gildebrief uit 1300. Zijn opvolgers hebben het register nog ongeveer een eeuw lang bijge
houden. Informatie over middeleeuwse gilden konden zij vinden in de stadsrekeningen.5 De 
secretarissen gebruikten het register overigens tevens, zoals uit de tenaamstelling blijkt, voor 
het administreren van geseculariseerde kloostergoederen. 

Het door Luninck begonnen register biedt een overzicht van de ambachtsgilden die in de 
zeventiende eeuw in Deventer functioneerden. Het zijn negentien corporaties, te weten: de 
gilden van de smeden, linnenwevers, schoenmakers, bakkers, lakenbereiders, kleermakers, 
schippers, lakensnijders, pelsers, zijdekramers, glazenmakers, goudsmeden, vatenbinders 
annex wijnverlaters, biertappers, bombazijnwerkers, lakenkopers, vleeshouwers, slijters en 
goud- en zilversmeden.6 

Het getal van negentien was niet steeds een vast gegeven. Vóór Lunincks tijd was dat aantal 
hoger geweest. In zijn grote geschiedwerk somde Lunincks opvolger Gerhard Dumbar 27 

gilden op, waarvan sommige allang verdwenen waren toen hij zijn boek (in 1732) schreef. 
Interessant is dat Dumbar de volgende definitie van gilden formuleerde: 'Gewettigde zame
ningen van burgeren, eene en de zelve nering of koophandel drijvende, of eene en de zelve 
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kunst oefenende, ofte een en hetzelve hant
werk doende, aen zekere wetten gebonden' .7 

Het aantal gilden zou nog iets verder dalen, 
een proces waaraan de verslechtering van de 
economie niet vreemd zal zijn geweest. Een 
notitie uit 1767 somde de achttien toen be
staande gilden op. Deze lijst luidt als volgt: 

Grote gilden schoon brood bakkers gilde 
'naar order' kleermakers gilde 

tappers gilde 
smeden gilde 
schoenmakers gilde 
linnenwevers gilde 
schippers gilde 

Kleine gilden zijdekramers gilde 
'naar order' koekebakkers gilde 

molenaars gilde 
timmerluiden gilde 
glasemakers gilde 
kuipers gilde 
bouwluiden gilde 
bierdragers gilde 
vissers gilde 
slagers gilde 
slijters gilde.• 

Bord van het Slijtersgilde (1690, vernieuwd 1769) met een 
marktplein waarop allerlei koopmanswarenzijn uitge

stald. Opvallend is de aanwezigheid van een deftige haring
koper (geschenk van E.]. Overweg Loseman) Het waren deze achttien gilden die zich in 

de Patriottentijd bijzonder zouden doen 
gelden. Het feit dat nogal wat namen van leden dikwijls terugkeren, wijst op het besloten 
en familiaire karakter van het gildenwezen. Bedacht moet verder worden, dat katholieken 
(ook na de Patriottentijd) van het lidmaatschap van de gilden waren uitgesloten. Daarom is 
bijvoorbeeld het ledental van het bouwliedengilde (boeren) zo laag (zes), terwijl binnen de 
stadsmuren heel wat landbouwers ('wortelboeren') gevestigd waren. Onder hen bevond zich 
echter een groot contingent katholieken. Lutheranen (als Lugard) en doopsgezinden (als Van 
Delden, Bussemaker en Ten Cate) waren wel lid. 

De Patriottentijd in Deventer begint 
De lange tijd introverte en relatief rustige provinciestad Deventer raakte kort na 1780 in rep 
en roer.• Een breed gedragen volksbeweging zette de gevestigde politiek onder grote druk. 

Op de achtergrond daarvan fungeerde een door de Verlichting, het natuurrecht en de leer 
van het maatschappelijk verdrag geïnspireerd intellectueel netwerk. Met Joan Derk van der 
Capellen als centrale figuur verbond dat netwerk de stad aan de IJssel met grote delen van de 
Atlantische wereld. Tussen de Republiek, Europese centra van wetenschap en voormannen 
van de opstandige kolonistenstaatjes in Noord-Amerika werden vernieuwende ideeën over 
recht een staat uitgewisseld. De Patriotten, die van dat alles de gangmakers waren, deden in 
deze jaren een beroep op (soms door henzelf bedachte) historisch rechten en vrijheden, die 
zij onbekommerd combineerden met voor hun tijd moderne en democratische beginselen, 
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zoals de volkssoevereiniteit, de theorie van 
tolerantie en de mensenrechten.10 

Dat alles betekende een grote schok voor de 
zittende elite, de magistraat ofwel het colle
ge van schepenen en raad voorop. Deze heren 
waanden zich de regering van een soevereine 
stadsstaat, die in hun ogen een standen
maatschappij behoorde te vormen, gestoeld 
op uit de middeleeuwen stammende en in de 
Republiek geconserveerde en gegarandeer
de voorrechten voor groepen van personen 
en voor instituties. De magistraat wenste 
de stad te leiden binnen een conservatieve, 
hiërarchische, corporatieve en protestants
christelijke samenleving. De bestaande gil
denstructuur paste perfect in dat beeld. 

De zittende regenten wilden dat het open
baar bestuur in handen zou blijven van door 
geboorte daartoe voorbestemde leden van de 
ridderschap en door coöptatie aangewezen 
leden van stedelijke regeringsgeslachten. Zo 
zou de familieregering, die in de achttiende 
eeuw een vertrouwd verschijnsel was gewor
den, moeten worden bestendigd.u 

Bord van het Smeden-of Smidsgilde ( ongedateerd) met een 
De Patriotten daarentegen maakten zich aambeeld, hamers en nijptang(geschenk van G. Broekers) 
sterk voor deelname aan het openbaar be-
stuur door een bredere kring van burgers: de gevestigde, gegoede burgerij . Gekozen ver
tegenwoordigers van deze gezeten burgers zouden in alle bestuurlijke colleges zitting en 
zeggenschap moeten krijgen. Hun streven maakte deel uit van een intense maatschappelijke 
strijd, die zowel in Europa als in Noord-Amerika woedde. Mede dankzij het eerder genoemde 
intellectuele netwerk, waren de Patriotse woelingen in de Republiek en haar samenstellende 
delen internationaal georiënteerd. Tegelijkertijd echter gaf de zo decentrale structuur van de 
Republiek aan diezelfde woelingen een sterk lokaal karakter. Dat maakte, dat de ontwikke
lingen binnen een stad als Deventer zowel politiek plaatselijk als qua intellectuele inspiratie 
internationaal werden bepaald. 

Deventer en heel Overijssel deelden in de malaise die de staatsinrichting van de Republiek 
kenmerkte. Een institutioneel onvermogen werd ervaren om iets wezenlijks te veranderen 
aan het staatsbestel, dat ver van de maatschappelijke realiteit was weggegroeid. Het platte
land was in veel gewesten niet adequaat in de regering vertegenwoordigd. Zo stelden in Over
ijssel de edelen, verzameld in de ridderschap, dat zij het platteland in de Staten van de provin
cie vertegenwoordigden, terwijl sommigen in de drie hoofdsteden stelden, dat deze steden 
de kleine landstadjes in de gewestelijke regering representeerden. Plattelanders meenden 
daarentegen in het geheel geen zeggenschap in de Staten te hebben. Binnen de stedelijke 
regeringen bestond onvrede over de te grote en onconstitutionele invloed die de erfstad-
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houder op de samenstelling van deze colle
ges uitoefende. Buiten dezelfde regeringen 
weerklonk de klacht, dat de zittende leden 
ervan elkaar alle functies toespeelden met 
behulp van contracten van correspondentie. 
De bevoorrechting van één confessie boven 
alle andere en tegenstellingen binnen die be
voorrechte (Nederduits-gereformeerde) kerk 
tussen recht- en vrijzinnigen voegden zich 
daarbij. Leden van nauwelijks getolereerde 
protestantse minderheidsgroeperingen (als 
lutheranen en doopsgezinden) waren even 
ontevreden als katholieken. 

De erfstadhouders ontbrak het aan de kwali
teiten om deze spanningen op een harmoni
euze wijze tot een oplossing te brengen. Zij 
kwamen niet verder dan tot het opbouwen 
van een (informeel) patronagestelsel, waar
mee zij hun invloed binnen de bestaande 
staatsinrichting uitoefenden. De in dat stel
sel fungerende bestuurders ontbrak het ech
ter veelal aan bekwaamheid en ervaring. 

Bord van het Kuipersgilde (1635) met een schild waarboven 
een hand die een kuipershamer omklemt, alsmede een 
meester kuiper die met een leerjongen een groot vat ver

vaardigt (geschenk van]. Kloosterboer) Zo vormde zich een voedingsbodem voor 
een brede vernieuwingsbeweging van onte

vredenen uit allerlei politieke en confessionele richtingen. Het was een monsterverbond dat 
(nieuw in de Republiek) de kloof tussen stad en platteland en die tussen de zeven gewesten 
overbrugde. De daarvoor noodzakelijke ideologie werd mede geleverd door de uit Deven
ter afkomstige wijnkoperzoon Rutger Jan Schimmelpenninck, die in zijn Leidse dissertatie 
(1784) een ideologische onderbouwing van de Patriottenbeweging had geformuleerd. 

De bevolking wordt gemobiliseerd 
De stad Deventer, in de late middeleeuwen een bloeiend internationaal centrum van handel, 
verkeer en vervoer, van onderwijs, openbaar bestuur, kerkelijk en cultureel leven, was na de 
Reductie (1591) teruggevallen naar een bescheiden functie voor economie, onderwijs en cul
tuur. Het was een grensvesting geworden in de brede strook ('frontier') die moest dienen ter 
verdediging van het economische hart van de Republiek: een hart dat het felst klopte in de 
Hollandse koopsteden. De ruim 8.000 inwoners van Deventer waren in meerderheid ontevre
den. Door besmettelijke ziekten trad een demografische crisis op, het economisch leven was 
in neergang, watersnoden teisterden de omgeving, onderdrukte godsdienstige minderheids
groeperingen roerden zich en de vele contacten met het naar vernieuwing snakkende Twente 
prikkelden de heersende ontevredenheid nog verder. 

Zoals ook in andere steden in de Republiek, vormde de regering te Deventer een besloten 
kring, die zich door coöptatie aanvulde, een situatie die slechts (in beperkte mate) door stad
houderlijke patronage werd doorbroken in de perioden (1675-1702 en 1747-1795) waarin het 
gewestelijke regeringsreglement van toepassing was. Dit reglement gaf de erfstadhouder de 
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bevoegdheid om de keuze van leden van de 
magistraat en de meente goed- of af te keu
ren en om deze in het laatste geval te vervan
gen door een eigen keuze. Dat betekende een 
inbreuk op de traditionele en hooggeschatte 
vrijheid van de meente en tegelijkertijd een 
absolute zeggenschap van de prins over po
litieke carrières. Maar daar bleef het niet bij. 
De stadhouder matigde zich het recht aan, 
ook vóór de verkiezingen aanbevelingen te 
geven over degenen die hij benoemd wenste 
te zien: de recommandaties. 

In staatkundig opzicht voelde Deventer zich 
wel deelgenoot van, maar niet onderworpen 
aan de soevereiniteit van het gewest Overijs
sel. In dat gewest waren in het derde kwart 
van de achttiende eeuw enkele met elkaar 
samenhangende thema's actueel. Onder 
leiding van de edelman Joan Derk van der 
Capellen en de jurist mr. Jan Willem Racer 
speelde zich een felle politieke strijd af over 
de drostendiensten, de positie van Van der 
Capellen in de Staten, alsmede de kwestie 
van het bepalen van de meerderheid van 
stemmen (de 'overstemming') in de verga
dering van de Staten. Over elk van deze drie 
thema's werd na verloop van tijd in een voor 
de Patriotten gunstige zin beslist. Een verge
lijkbaar debat woedde over de staatkundige 

Beker van het Bakkersgilde, door Gerrit Carlo in de periode 
1650-1675 in zilver vervaardigd. Er zij'n voorstellingen op 
gegraveerd, weergevende het werk en de producten van de 

koekbakker. De bodem van de beker wordt gevormd door een 
penning die is geslagen ter gelegenheid van de verovering 

van Den Bosch door Frederik Hendrik in 1629 

positie van de kleine steden in de provincie en hun rechten. Deze discussie was aan het eind 
van de Patriottentijd nog niet beslist. Bij al deze debatten nam de Deventer stadsregering een 
leidende positie in. 

Bij de oordeelsvorming over actuele politieke strijdpunten speelden hoogleraren aan het 
Deventer Athenaeum Illustre (de gewestelijke hogeschool) een belangrijke rol. Een stimu
lans voor die rol betekende de (politieke) benoeming van dr. F.A. van der Marck (1783). De 
bedoeling was, dat deze van het Athenaeum 'een kweekschool van Patriotten' zou maken. 
Ook de teruggetrokken levende Simon de Vries en de stadssecretaris en geschiedschrijver mr. 
Ger hard Dumbar waren in Deventer invloedrijke denkers over recht en staat. Eerstgenoemde 
fungeerde als mentor voor studenten Laatstgenoemde ordende en bestudeerde het stadsar
chief, gaf een nieuwe impuls aan het veeldelige werk de 'Tegenwoordige Staat' en voelde zich 
zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de Verenigde Staten (waarover hij later een invloed
rijk werk zou publiceren). 

De actuele politieke ontwikkelingen vertaalden zich vanaf 1780 in Deventer, eerder en meer 
dan in de beide andere Overijsselse hoofdsteden Zwolle of Kampen, in velerlei acties uit de 
plaatselijke bevolking. Na een gematigde aanloop domineerde een voor de Patriotten zo po-
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Zeemschepper, cylindrische bronzen beker met een oor en een 
huismerk, geflankeerd door de letters Gen H. Waarschij"nlij"k 
zijn dit de initialen van de eigenaar, mogelijkHenrick Ger
ritsen, die op 13 oktober 1684 de eed als zemer aflegde. Zemers 
reinigden en bereidden de honing ( die na die behandelingen 
zeem werd genoemd) voor het bakken van de Deventer koek. 

Onderdelen van de koekproductie waren namelijk aan 
afzonderlijke beëdigde vaklieden toevertrouwd, hetgeen 
bij.droeg aan de constante kwaliteit van het eindproduct 

pulaire volksbeweging te Deventer het open
bare leven. Het ondertekenen en indienen 
van petities, het oprichten van een burgerco
mité, de vrije verkiezingen, het vormen van 
een vrijkorps en het werken aan constituti
onele vernieuwing waren zaken die elkaar 
snel opvolgden, elkaar ten dele onderling 
beïnvloedden en die de plaatselijke Patriot
tenbeweging naar een hoogtepunt van geest
drift en zelfvertrouwen stuwden. De Anglo
Amerikaanse auteurs wezen daarbij met hun 
natuurrechtelijk gekleurde beschouwingen 
over vrijheid, volkssoevereiniteit en grond
rechten, de weg. 

De Patriotten hanteerden petities als politiek 
pressiemiddel. Daartoe mobiliseerden zij 
grote groepen inwoners, die als zodanig niet 
georganiseerd waren. Zo ontkrachtten zij de 
fictie, dat de gezworen gemeente (de brede 
vertegenwoordiging in de stadsregering van 
de burgerij uit de acht wijken) de plaatselijke 
bevolking met uitzondering van anderen re
presenteerde en gaven zij tevens stem aan 
velen die tot dan toe van het openbare leven 
waren uitgesloten. De petities, rekesten of 
adressen hadden betrekking op actuele poli
tieke en staatkundige thema's. Aanvankelijk 
vormden de gilden en de burgerwacht, waar

van de leden als eersten en bovendien collectief tekenden, de drijvende krachten achter deze 
menigte. De personele unies tussen de 'ouderlieden' (leiders) van de gilden, de officieren van 
de burgerwacht en de leden van de meente vergemakkelijkten een gezamenlijk optreden van 
deze gremia. 

Op 1 december 1782 kwam, als vervolg op de petitiebeweging, een (permanent) burgercomité 
tot stand. Het comité, dat zich met het gehele werkgebied van de stadsregering wenste bezig 
te houden, legitimeerde en versterkte de machtspositie van de gilden en de burgerwacht 
en werd aangesteld bij een uitdrukkelijke 'Acte van Qualificatie'. Deze 'Acte' ging mede uit 
van inwoners zonder burgerrecht. De 'Committees of Correspondence', die de kern van de 
revolutionaire beweging in de onder Brits bestuur staande Amerikaanse kolonistenscaatjes 
uitmaakten, stonden hiervoor model. De petitiebeweging had de gezworen gemeente gesti
muleerd haar functie als spreekbuis van de bevolking serieuzer te nemen. Uit haar midden 
kwam een 'Perpetuele Commissie' tot stand, die de voortgang van het werk van de meente 
zou bewaken. 

Het toenemend gevoel van eigenwaarde, dat de volksbeweging bij de stedelijke regering 
teweeg bracht, vond ook zijn weerslag op de oordeelsvorming over de inrichting van de 
jaarlijkse verkiezingen. Een 'Redrescommissie', ingesteld als vrucht van een petitie, wilde de 
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(volgens haar inconstitutionele) invloed van de erfstadhouder terug
dringen: de keur moest geheel vrij worden. Vanaf 1783 maakten de 
Patriotten eenzijdig een einde aan de inmenging in de verkie
zing door de stadhouder. 

Maakten de burgercommissies de stem van de Patriotten uit, 
de vrijkorpsen moesten hen een 'sterke arm' geven. Naast 
het Staatse beroepsleger en de (als onderdeel van het stede
lijk regeringsapparaat fungerende) burgerwacht (de eerder 
genoemde schutterij), plaatsten de Patriotten een volksmili
tie. Gebruik makend van een welhaast vergeten bepaling uit 
de Unie van Utrecht en gestimuleerd door de geschriften van de 
Schotse auteur Andrew Fletcher, richtten zij in maart 1783 

te Deventer één van de eerste vrijkorpsen in de Republiek, 
en het eerste in Overijssel, op. Op het niveau van de Unie 
vormden de vrijkorpsen een bindend element in de overi
gens vooral lokaal bepaalde Patriottenbeweging. In hun te 
Utrecht gehouden samenkomsten, die in belangrijke mate 
een politiek karakter droegen, speelde de Deventer delega-
tie een toonaangevende rol. De politieke en vernieuwende 

Gildepenning van de koekbakkers. Aan 
de voorzijde worden diverse soorten koek 
getoond. Op de achterzijde staat: ']oost 
Kortelinck 1712'. De familie Korteling 

bracht veel bakkers voort 

functie van de burgermilitie bleek duidelijk uit haar 'Wetten' . Voor het lidmaatschap ontbra
ken godsdienstige beperkingen, zodat de bevoorrechte confessie er geen rol vervulde. Besluit
vorming over de 'Wetten' vond plaats bij meerderheid van stemmen. Onderscheid tussen de 
leden naar staat, rang of godsdienst werd expliciet uitgesloten. Terzake van de keuze van de 
officieren van het korps beschikten alle leden over het actief en passief kiesrecht. De leden van 
de militie hielden van vlagvertoon, van luidkeels zingen en van een stevig glas jenever, zij in
troduceerden vernieuwingen in het politieke leven, maar hun korps ontbrak het aan militaire 
betekenis. 

Een regeringsreglement ontworpen 
De triomfantelijke manifestaties van Patriotse gezindheid riepen begrijpelijkerwijs een te
genbeweging op. De door toedoen van de Patriotten uit zijn ambt verdreven burgemeester 
mr. E. H. Putman wierp zich als de kampioen van die beweging op. Na rechtshistorisch onder
zoek was hij tot het inzicht gekomen, dat de (op dat moment uitgesproken Patriotsgezinde) 
gilden aanspraak zouden kunnen maken op een medebeslissingsrecht in zaken van stedelijke 
regelgeving en bestuur. Onmiddellijke gevolgen had zijn oordeel toen nog niet. Wel gaf een 
nieuw rekest de stedelijke regering aanleiding om tekortkomingen te laten inventariseren 
en te publiceren; de burgers zouden voorts gelegenheid krijgen om hun grieven kenbaar te 
maken (een ongehoorde nieuwigheid) en om voorstellen te formuleren om de bestuursorga-
nisatie van gcwc:st en s tad te verbeteren. 

De burgercommissie (in 1785 opnieuw samengesteld met veel gildeleden in haar midden) 
rapporteerde in maart 1786 over hervorming van de provinciale, in augustus 1786 over die 
van de stedelijke bestuursorganisatie. De ingediende grieven, die aan deze rapportages ten 
grondslag lagen, en de daarop aansluitende voorstellen die de magistraat en de meen te had
den aangedragen, waren heterogeen, maar gaven wel een duidelijk beeld van de te Deventer 
heersende politieke en sociale malaise: de als ongerechtvaardigd ervaren bemoeienissen van 
buitenstaanders met de lokale regering, corruptie en geheimhouding in bestuurszaken, wan-
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Scheepjes in uitgezaagd en gegraveerd zilver, vervaardigd door Gerrit Kremer en Jan Jackopsen, plm. 
1650-1700. HetSchippersgilde beschikte over vier van dergelijke scheepjes in twee stellen van twee, die 

elkaars spiegelbeeldige richting uitvaren. Ze werden gebruikt om bij de begrafenis van gildebroeders aan de 
uiteinden van het baarkleed te worden gehecht 

beheer in openbare financiën en domeinen, ongelijkheid in belastingen en arbitraire rechts
bedeling. Tegelijkertijd bracht het expliciteren van de gebleken bezwaren verdeeldheid aan 
het licht onder de schijnbare eensgezinde Deventer Patriotten. 

De 'Gecommitteerden' uit magistraat en meente, die met de ingediende grieven aan het 
werk togen, rapporteerden daarover in augustus 1786 en presenteerden toen een concept
regeringsreglement voor de stad, dat bol stond van revolutionaire denkbeelden en ideeën. 
De Deventer 'Gecommitteerden' wensten een 'volksregering bij representatie', waarbij de 
leiding in handen was van door de burgers gekozen bestuurders. De stad zou een volstrekt 
onafhankelijke positie moeten krijgen, niet door het opbouwen van een geheel nieuw staat
kundig bestel, maar door het zuiveren van het bestaande. 

Opmerkelijk was met name het eerste hoofdstuk, waarin op basis van volkssoevereiniteit en 
grondrechten allerlei 'Verlicht' gedachtegoed was neergelegd. Veel daarvan was ontleend aan 
constituties van de Amerikaanse kolonistenstaatjes, met name de Pennsylvania Constitu
tion. Ook de federale Declaration oflndependence en de latere eveneens federale Articles of 
Conferation genoten bij Nederlandse Patriotten grote belangstelling. De burger zou het mid
delpunt van het politieke leven gaan vormen. Hij was de bron waaruit alle gezag voortsproot 
en was aan zijn medeburgers ( ook in rechte) gelijkwaardig. Als hij door willekeur werd gere
geerd, mocht hij in verzet en zelfs in opstand komen. De burgers mochten zich mondeling 
en schriftelijk vrijelijk uiten. De wil van de meerderheid zou wet zijn en ook katholieken en 
leden van protestantse minderheidsgroeperingen behoorden deel uit te maken van de stem
gerechtigde burgerij, aldus het concept. De opvattingen van mr. Ger hard Dumbar, die de pen
nevoerder van de 'Gecommitteerden' was en die zich zo bij de ontwikkelingen aan gene zijde 
van de Atlantische Oceaan betrokken voelde, zijn hier duidelijk merkbaar. Niet vergeten mag 
worden, dat de Amerikaanse opstandelingen wel met revolutionaire voorstellen kwamen, 
maar dat zij die op hun beurt hadden ontleend aan het gedachtegoed van Europese denkers. 
Met name de vroege Republiek van de Verenigde Nederlanden, die in opstand was gekomen 
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tegen haar wettige landsheer, en waarin het 
Plakkaat van Verlating was geformuleerd 
(het uit zijn ambten ontzetten van Filips II 
in 1581), speelde daarbij een inspirerende rol. 

Het verraad van de gilden 
Het concept-regeringsreglement bleef niet 
onweersproken. Enkele gemeenslieden pu
bliceerden positief getoonzette commenta
ren, die waren gericht op het verder verster
ken van de vernieuwingen die het concept
reglement beoogde. Volgens de eerder ge
noemde Putman, die op 6 oktober 1786 een 
commentaar publiceerde, behoorde de stad 
echter eerst, met behulp van de gilden, de 
heersende economische malaise te verbete
ren, voordat zij een zekere mate van politie
ke vrijheid aan haar burgers toe zou kennen. 
Het verlenen van burgerrechten aan katho
lieken en doopsgezinden was in Putmans op
vattingen echter in ieder geval ondenkbaar, 
omdat dat zou indruisen tegen de belangen 
van de gevestigde gereformeerde burgers en 
daarmee van de (leden van de) gilden. Deze 
laatsten zouden in zijn voorstel een (verhou
dingsgewijs buitenproportioneel) geprivile

Zilveren bus van het zilversmidsgilde, in 1731 vervaardigd 
door Johannes Bos. Aan de voorzijde is een slot aangebracht, 

achter op het deksel zijn twee scharnieren geplaatst 

gieerde positie gaan innemen. Putmans commentaar zaaide verdeeldheid tussen een deel 
van de burgers (met name gildenleden) en de Patriotse regenten en kreeg een vervolg toen op 
2 november 1786 enkele gildenleden zichzelf presenteerden als een soort alternatief burger
comité. Door te wijzen op een achterban uit de gilden pretendeerde dit nieuwe comité van 
'Gecommitteerden van de gilden' (tevergeefs) te beschikken over een juridisch betere positie 
dan de al langer bestaande Patriotse burgercommissie. 

De toenemende spanningen in de stad kwamen tot ontlading op 15 januari 1787 en volgende 
dagen. Bij schermutselingen tussen vrijkorporisten en Oranjeklanten vielen gewonden. Het 
nieuwe burgercomité en voormannen uit de meeste gilden, waaruit dit comité was voortge
komen, profileerden zich als Prinsgezind. Zo werd duidelijk, dat zeventien van de achttien 
toen bestaande gilden (alleen de slijters bleven bijna allen hun oorspronkelijke Patriotse 
standpunt trouw) een ommezwaai hadden gemaakt van het Patriotse naar het Orangistische 
k a mp. Uit a ngs t voor co ncurrentie door k a tholieke n en doopsgezinden hadden zij aldus een 
cruciale omslag bewerkstelligd in de Patriottenbeweging te Deventer. De Patriots gebleven 
Deventenaren overlaadden de gildeleden met hoon. Een sarcastisch getoonzette bijlage bij de 
befaamde 'Deventer Almanak', met een satire op de gilden, karikaturen en Patriotse liederen 
geeft daar blijk van. 12 

Een nieuw monsterverbond was ontstaan, bestaande uit traditionele Prinsgezinde regenten 
en leiders en leden van de gilden. Weerzin tegen het concept-regeringsreglement en steun 
aan de stadhouder verenigden beide groeperingen. De door hen gebruikte taal verraadde de 
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Koperen plaat van het goudsmedengilde. Op deze plaat 
zijn de namen en de tekens van de gildeleden in de periode 
1630-1786 gegraveerd. De in vier stukken gebroken plaat 

toont 35 namen van gildebroeders 

auteur van hun stukken: een geroutineerd 
jurist en politicus, die op de hoogte was van 
rechtshistorische argumenten en van actu
ele staatkundige ontwikkelingen, kortom: 
mr. E.H. Putman. Deze had een machtsover
name beoogd van de stadsregering door de 
Oranjeaanhang, inclusief de gilden, maar 
daar zou het niet van komen. Als reactie op 
zijn initiatief verzamelden Patriotten hand
tekeningen onder petities, gericht op een 
spoedige invoering van het door hen beoog
de nieuwe stedelijke regeringsreglement. 
Hun burgercommissie bestreed het adres 
van Putman c.s. in een gemotiveerd rapport. 
Daarin stelde de commissie, dat de verdedi
ging van de positie van de stadhouder in het 
stedelijk bestuursbestel in combinatie met 
het door de gilden gepretendeerde medebe
slissingsrecht in stedelijke regeringszaken 
een inbreuk betekende op het concept-rege
ringsreglement. Zo had laatstgenoemd stuk 
de kiem in zich gedragen van zijn eigen te
loorgang. Nadat aldus de Patriotse beweging 
in Deventer intern was gespleten, maakte de 
Pruisische inval in september 1787 een eind 
aan die beweging en daarmee aan een van de 
meest bijzondere episoden uit de geschiede
nis van de stad. Dat al elf jaar later de wet
telijke opheffing van de gilden zou volgen, 
kon toen niemand bevroeden.'3 

De namen van de gildeleden 
Nadat aan de Patriottentijd een einde was 

gekomen, volgde een radicale restauratie. Prinsgezinden namen overal in het openbare leven 
(weer) hun plaats in. Het Overijsselse regeringsreglement van 1675/1747, dat aan de stadhou
der verregaande bevoegdheden had toegekend bij het samenstellen van de stedelijke regerin
gen van de Overijsselse hoofdsteden, herleefde. De Deventer stadsregering wilde de prins la
ten zien hoe ijverig zij hierbij te werk was gegaan en liet een map samenstellen met daarin alle 
relevante stukken.'4 Uiteraard moesten ook de gildeleden hun trouw aan het nieuwe bestel 
tonen. Dat was voor verreweg de meesten onder hen niet problematisch, want zij hadden al in 
1787 hun Oranjegezindheid laten blijken. Alle gildeleden werden op het stadhuis ontboden 
om daar ten overstaan van een delegatie uit de magistraat en van hun bestuurders (de 'ouder
lieden') het genoemde regeringsreglement te bezweren oftewel de 'Eed op de Constitutie' af 
te leggen. '5 Het is het verslag van deze eedsaflegging dat de mogelijkheid biedt om kennis te 
nemen van de namen van de gildeleden. Vergelijking met de handtekeningen onder de rekes
ten uit de voorafgaande tijd bevestigt de redelijke veronderstelling, dat deze namen (vrijwel) 
overeenkomen met die van de kern van de Patriottenbeweging van enkele jaren tevoren. Deze 
namen (die soms slechts incompleet zijn genoteerd) zijn de volgende.'6 
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Wijde schenkkan met brede tuit op ronde, geprofileerde 
voet. Een meesterwerk van zilversmid en gilde lid 

Lucas Lucassen, 1678 

Zilveren suikerstrooier in cylindrische 
vorm op holle voet, vervaardigd door 

gildebroeder Benjamin Overdorp, ca.1750 

Zilveren brandewijnkom in acht segmenten en twee platte oren. 
GildelidJohannes Bos gaf hiermee in 1728 een bewijs van zijn vakmanschap 

Gens Nostra 63 (2008) 513 



Bakkers Gilde: Wed. Riencjes J.W.Greeve 
Andries van der Souw Wed. Nijland Jan van der Veen 
Hendkllsink Wed. Garritzen S. Everts 
Jan Vunderink'7 Wed. Willemsen Jan ten Cate 
Jan Haselenberg Wed.Jan ten Harmsen H. W. Goosens 
Willem Brinkhuijs Wed. Oorniel E.B. Tijink 
HendkKist Jan Holterman 
Hend'Bos Slijters Gilde:'6 F. Hogenkamp 
Antonij Klopman•• Garrit Filet H.Zelhorst 
Jan Hend'Hamer G'.Bos B.Nagel 
Hend' Jan Ankersmidt•• W.Bos D. Haverkamp 
JanAssink J.Raasink J.A. van Tongeren 
JanVerweij J'. van Brummen A.Susteron 
Gerrit van Koningveld Jan Vierink R. van Beek 
Gerrit Janssen L'. ter Gouw B.Looman 
Derk Nijland•• J. Vrijman Hend' ten HarmsenJunior 
Hend' Abram Greeve D.Assink B.J. Nickels 

A.J. Bastiaan A. van 't Laar 
Bierdragers Gilde: H'. Tiggelaar G.J. Olthaar 
Willem Tijink" A. Kruijsing S. van Grooningen 
Harmannus Riethorst H[endrik] Middelburg'' Jan Hissink30 

Jan Engel goor H.A.Raa A.Hulscher 
Berent Jan Holterman B. Willemsen•• Jan Stokkink 
Jan Stokkink G.J. Luchard J. W. van Dingen Brilman 
Willem Rensink J. van der Snel H. BussemakerJz. 
Garrit Stenvert B'. Wentink" H. Bussemaker Az. 
Harmannus Neutenbarg S. van Brakel G. van Delden 
Claas Willems F. Leussen Arn. Middelburg 
Peter Vharnhorst" W. van der Linde Steven van Delden 

H. ten Harmsen" J annes Verweij 
Visschers Gilde: A. van Leusen Albert Alberts 
Albert Krans' 3 B. van Sichem L. van Kempen 
ArentBos J.F. van Velsen J. de Potter 
Jan Bos G.L.Bastiaan B. P. van Kalker 
Arent Oitting J.Hulscher 
Jan Tengnagel G.J.Bos Weduwen van 't Slijters Gilde: 
Frerik Bakker B. W. Jurriens G.Bastiaan 
Berent Bos J'. Bussemaker Wed. Riesebos 
Jan Berents R.Koolhaas Antonia Kruijsweg 
Hend'Bos G. Snellenbarg Wed. te Weeghel 
Gerrit Konijk H.J.Bael Wed. Veenhuijsen 

D.J. van Goor Wed. Glinchorst 
Absente zieken: Garrit Bos W. Bussemaker Wed. Stootman 

E. Dulmerhorst Wed.Luchard 
Slagers Gilde: G.Busscher Wed. Manna Avink 
Albert Kuit" A.W.Alberts Wed.Jalink 
Willem Raesfelt J. vanDeldenJz. Wed. van Lochem 
H.JanSmook H. Bolderman 
L[odewijk) van Weteringen"' B'.Alberts Absenten Zieken: 
Garri t Jan Bovendarp Burgerm. Middelburg'• J.W. van Wijhe 
Hend'Boskamp Luc' van der Veen 
Evert van Battum'5 G.Hissink" 
Berent Rattink S. ten Voorde 
H.J. van der Horst J.W. Nieuwenhuijs 
Weduwen van dit gilde: A. Haverkamp 
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Bouwlieden Gilde: JanKreumer Maria Gardina Elikman 
Jan Meijbarg Jacob Reuvekamp Willemina Hendrina Vunderink 
Hend' Tolhuijs G.J. Wissink Metje Saaksma 
Lucas ten Campen DerkPetersen Anna Geertrui van Bekers 
Gosen van den Bosch Hendrik Vlugt Susanna Pieterman 
Egbert Dekker Adolf Schol ten Hermanna Elisabeth Leurink 
Jan Meijling Gerrit Beekman Juffer Wedekint 

Jan Hoebrink JufferHorsman 
Kuijpers Gilde: JanAverink Wed. K. Straa 
ArentKuijper Absent: Wed. Beekmans Wijnvoorden 
Hendk Sikkink 
Hendricus van der Sande" Moolenaars Gilde: Invaliden 
Casijn vanZellem Harmannus van Goor3' Berend Engels 
Barent Schol ten Jacob Witteveen Delia Haneveld 
Willem van Dassen Johannes van Goor Wed. van Battum 
Hendricus Smeenk Lammert Brouwer Absenten: Wed. Duikink 
Willem Engels Engelbartus Arentsen 
Lammert Elferink Albert Jan Brester Schippers Gilde: 
Antonij Bart Hend'Brouwer 
Hendrik van Til Kramers Gilde:3' JanKikxs 
Adam Velders Jan Oosterhof Liffert van der Veen 
Pieter Polder Hendrik ten Hengel33 Jan GuisjesJans 
Willem Rheehorst EgbertWijnvoorde34 Derk Branden burg 
Barent van Til Jochem Rierrink Jan Troost 
Jan Mulder Garrit van Kalker Samuel Roseboom 
Derk Kuij per Hendrikus van Harrevelt Hend' Schaasbergen 
Frank Elferink Burgemeester P. W. N oordink" Garrit Schaasbergen 
Wed. De Haase Christiaan Bendelaar Jacob Tenger 

GarritHulshof Jacob Somerdijk 
Glasemakers Gilde: Willem Sageman Egbert Bosch 
Martinus Emmelot Berend van Delden Jan Nagel 
Harmannus Haagen Hend k van Kalker Jurrien Lulofs 
H.Haekers Antonij Verweij Reinder Schoonhoven 
K. Brilleman Herman van Laar JanJans 
C.Emmelot Jan van Delden Willem Heukels 
B. Emmelot Adolph Bosman Jan Schoonhoven 
GarritJan Kuijper Hermannus ten Cate Willem Jans 
G.Scholten Gerrit Bosch LambertBuisman 
A. van Dijk Christiaan Slichtenbree Hend' Aarssen 
E.Rensen Jan Brinkgreeve" Hendk de Weert 
Wed. J ohannis Daniels Lambertus Bruna 

Abraham Schornagel Linnewevers Gilde: 
Timmerlieden of Vier ge- Lambertus Wernink Jacobus Olthuijs 

kroond Gilde: Jan Janssen GarritTemmen 
Aren t Hoekers Wolfsen Jan van Hengel 
Jan Vos J a n Wille m F rowijn Will em d e Vriese 

Jan Ottink Berent van Beek Egbert Ab bink 
B'. Reuvekamp" Christiaan Harms Antonij Schreurs 
Daniel Ottink J. Piederit Egbert Peusker 
Antonij Lentink" Hendk Broekhuijs Antonij van Nee 
Frans Kok Jacob Vrolijk Gerrit van Hengel 
JanLeurink Garrit van Tongeren Lucas Gelkink36 

Frederik Korp Frederik Menso Arents Berent Gelkink 
Petrus Sikkelaar Weduwen van dit Gilde: Teunis Jasink 
JanBeekman Gesina Mechteld van Wezel 
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Schoenmakers Gilde: Kleermakers Gilde: Tappers Gilde: 
Coenraat ten Cate Hend' Heijdentrijk Jan Weijenbarg 
Jan Heiligere Christiaan Slesiger J.L.Swepink 
Jacob Asuerus Willem Albers J.Walman 
Derk Denekamp Waender Franke H.Horsius 
Hend' Isenberg Willem van Munster G.Overweg 
Garrit Vinke Christiaan Meijer H. Otto Middelburg44 

Hend' Vinke Harmannus Harmsen J. van Wanten 
Berent Harmen Hoekers Hend' Hoekman G. Steegeman 
Hend' Neyentjank Jan Guijsjes H.Arentzen 
Jannes Roelvink Arnoldus Hoegers K.Kromsiek 
Hend' Stegeman Hendrik Jan Wilbrand H.J. Masselink 
G.J. Bulk37 Harmen Derk Haegen D.J. Koldeweij 
Frans van der Meer Berend Kramer H.R. Brouwer 
Jacob tenRiele Jan Hend' Hof man M. Beekendam 
Albert Roesink Jan Kuil A. Hartkop45 

Hendrik Roelink Antonij van Geijn G.Hoekers 
Derk Jan Keusekamp Jan Coenraa t Lammers39 ArendOnius 
Jan Willem van Goor J.Zwinne Goosen Aaftink 
Arentvan ' tVeen Karel August Hagebos GerritJan van Nee 
Arnoldus Brandenburg Jan Hamer Jacob Wannikhof 
Antonij Walrat Johannes Lips Gerrit Noordijk 
Cornelis Sten voort Derk van Gels ter Arnoldus Monsieur 
Jille Rupsina Egbert Janssen Gerrit Jan Kortelink 
Jan van Houten Jacobus de Hand Jan Stokkink 
WolterApel Gradus Kemps EgbertWensink 
Bartol van der Haar Willem Bussink Gerrit Willem van der Wal 
Roelof Jansen Egbert Brilman Fred rik van Veenhuijsen 
JanAlferink J. W. van den Toorn Arnoldus Brinkhuijs 
Jan Funderik Harms Konsman Antonij Nijland 
RoelofBrinkgreve DerkMeurs Hendrik Brilman•• 

Janikkink Arij ten Bos 
Smeden Gilde: Willem Koerhuijs Cornelis Emmelot 
Hend' Raland11 Martinus Heyderman JanHend' Roesink 
Hendrikus Leeneman Jan Ottink Jan Wessel Schutte 
Wolter Korrenhorst Jarmias Minnepoot Cornelis van 'tWelle 
GarritJan Helmig Adriaan van Daalen•• Berend Cortelink 
Garrit van ' t Sand38 Coenraad Botterweg EsseAntonij Hissink11 

Jan Hend' Dammink Goosen Franke Coenraad van Veenhuijzen 
Willem Lugterman Hannes Harmsen Harmannus Fransen 
Marten Muijderman Jan Smit Gerrit Stokkink 
Ar ent van N oesel Berend van Koningveld•• Geurt Willem Lebbing 
Cornelis Dientjes Jan Overbrink Hendrik Jan Franke 
Garri t Willem Leneman Erenst Willems Van der Souw•7 
Jan Fredrik Wonink JanMensink 

Willem Ottenhof Weduwen: 
Absent zieken: Wed. D. Roete- G. Karsenbarg4' Wed. Kruijsweg 

rink J. F. Luchardij Wed.Jan Vrolijk 

Absenten die denkelijk niet 
weder koomen43 

Van den Berg 
Davids 
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Illustraties 
De zes Deventer gildeborden, uitgevoerd in olieverf op hout, zijn omstreeks 1870 door ver

schillende schenkers aan de gemeente Deventer aangeboden. Bij die gelegenheid zijn ze 

gerestaureerd door de toen in Deventer woonachtige en werkzame kunstenaar en tekenleraar 

Jan Striening (1827-1903). De afgebeelde voorwerpen zijn uit de collectie van het Historisch 

Museum Deventer (foto's Maarten Binnendijk). Met dank aan Evelien Verkerk van Deventer 

Musea en Jan Mark Koop mans van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, voor het 

scanwerk. 

Noten 
1. Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage, Archief van stadhouder Willem V, nr. 1692, Stukken betref

fende het bestuur van de stad Deventer met brieven van de stad aan de stadhouder, 1777, 1782-1794 
(met retroacta). Zie: B. Woelderink m.m.v. H.J. de Muij-Fleurke, Inventaris van de archieven van stad
houder Willem V 1745-1808 en de Hofcommissie van Willem IV en Willem V 1732-1794, Hilversum/Den Haag 
2005, pag. 151. De auteur dankt de directeur van het Koninklijk Huisarchief en zijn medewerkers 
voor de hem verleende toestemming om het archief van de stadhouder te raadplegen en voor de 
vriendelijke ontvangst en medewerking. 

2. A.J.M. Brouwer Ancher, De gilden, 's-Gravenhage 1895; P.J. Blok, De gilden, Baarn 1910; I.H. van 
Eeghen, De gilden, theorie en praktijk, Bussum 1965 (Fibulareeks 5), pp. 8-9; vgl. tevens: C.W. Fock, 
Ambachtsman en gilde, al wat blinkt en is geen goud, Leiden 1984 (rede); J. P. Sosson, 'Die Körperschaften 
in den Niederlanden und Nordfrankreich: neue Forschungsperspektiven', in: K. Friedland (He
rausg.), Gilde und Korporation in den Nordeuropaïschen Städten des späten Mittenalters, Keulen/Wenen 
1984, pp. 79-90. 

3. Zie bijv.: J. van der Hoeven, 'Het Chirurgijns-gilde te Deventer', in: Nederlandsch Tijdschrift voor Ge
neeskunde 78 (1934) 14, pp.1547-1559. 

4. C. Wiskerke, De Afschaffing der gilden in Nederland, Amsterdam 1938 (Bijdragen voor Economische 
Geschiedenis), pp. 126-127, 203, 221-222; C.M. Hogenstijn, De werkman moet zichzelven helpen. Enkele 
doorkijkjes in de geschiedenis van het beroepsonderwijs in de gemeente Deventer, Deventer 2002, pag. 5. 

5. J.I. van Doorninck, De cameraars-rekeningen van Deventer. Inleiding tot de rekeningen van 1337-1366, De
venter 1888, pp. XCVI-XCIX. 

6. Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek te Deventer(= SAB), Archief Republiek, nr. 271; vgl. ook: 
ibidem, nr. 272, Register van gildenbrieven 1776-1793. 

7. G. Dumbar ['de Oudere'], Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer, deel I, Deventer 1732, pp. 39-46; F.C. 
Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht en burgerschap. Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en 
Zwolle (1302-1811), Zwolle 2005 (dissertatie Groningen), pp. 57,129,153, 246-249, 261-262, 679-680. 

8. SAB, Archief Republiek, nr. 273; vgl. tevens: Van Eeghen, Gilden, pag.137. 
9. Het navolgende is met name gebaseerd op: C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Een 

politiek-en rechtshistorische studie van Deventer in de Patriottentijd, Nijmegen 2004 ( dissertatie Rad boud 
Universiteit Nijmegen 2005). Vgl. voorts: idem, Grootburgers,Patriotten en Prinsgezinden.Deventenaren 
in politiek roerige tijden in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, Deventer/Twello 2005; idem, (met 
een 'Welkom en verantwoording' door J. van Lidth de Jeude), Het recht zichzelf te regeren. Deventerals 
leidende stad in de Patriottentijd, Deventer/Twello 2006; idem, 'De Patriottentijd in Overijssel en in 
Deventer. Wisselwerking tussen gewest en stad', in: Overijsselse Historische Bijdragen 121 (2006), pp. 
6-28. 

10. C.M. Hogenstijn, De vrijheid van onze burgerstaat. Het intellectuele netwerk rond de Deventer Patriotten, 
Deventer 2006; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verslag van de bijzon
dere zitting van de Afdeling Letterkunde op 13 februari 2006 ter gelegenheid van de uitreiking van 
de De la Courtprijs 2005 aan de heer C.M. Hogenstijn, waarin opgenomen: C.M. Hogenstijn, Ten 
meesten nutte van de stad. De Patriottentijd, met name te Deventer (rede), Amsterdam 2006 (ook separaat 
gepubliceerd). 

11. C.M. Hogenstijn, 'Associaties, conventies en convenanten; contracten van correspondentie in 
Deventer', in: H. de Beer, C. M. Hogenstijn en G. D. Web bink (red.), Aan weerszij'den van de IJssel. Liber 
amicorum aangeboden aan Henk Na/is ter gelegenheid van zijn afscheid als archivaris van de gemeente Deven
ter, Deventer 2006, pp. 67-75. 
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12. Placcaat en Ordonnantie Van het Neuze-Geld, Ofte Gild van de Neuzen, bijlage bij de Deventer 
Almanach voor het jaar 1787, Deventer 1786. Een facsimile-uitgave van dit boekje is in 1986 gepu
bliceerd door Ontwerpstudio en drukkerij Birnie & Zn., Deventer, ingeleid door Hein te Riele. 

13. Berkenvelder, Burgerrecht, pp. 460-461. 
14. SAB, resolutie van Schepenen en Raad, 24 december 1787. 
15. Ibidem, 1 mei 1789. 
16. Hierbij is de volgorde aangehouden van het eerder genoemde 'Boekjen', die afwijkt van die in de 

eveneens eerder geciteerde lijst uit 1767. In het 'Boekjen' zijn bovendien de (schoon)brood- en koe
kebakkers in één bestand bij elkaar gebracht, zodat het lijkt of er maar zeventien gilden zouden 
zijn. Het juiste aantal was echter, net als in 1767, achttien. 

17. Bij enkele van de opvallende figuren uit deze lijsten wordt in een noot verwezen naar: Hogenstijn, 
Het Algemeen Welzijn van het Volk, verkort weergegeven als: Algemeen Welzijn, gevolgd door 
één of meer paginanummers. Jan Vunderink was vanaf 1785 lid van het (tweede) Patriotse Burger
comité, maar in 1787 (Orangistisch) Gecommitteerde van de Gilden. Zie: Algemeen Welzijn, pp. 
406,413,466,484. 

18. Patriots gemeensman en provisor van het St. Elisabethsgasthuis; Algemeen Welzijn, pag. 403. 
19. Zijn naam is als 'Ankersmit' in 1779 bijgeschilderd op het bord van het Bakkers gilde (1634). 
20. Pretendeerde in 1786 te behoren tot de (Orangistische) Generale Ouderlieden en de Gecommitteer

den van de Gilden: Algemeen Welzijn, pp. 459,462,466, 486-488. 
21. In 1787 Orangistisch Gecommitteerde van de Gilden: Algemeen Welzijn, pag. 466. 
22. Blijkens de renunciatieboeken gaat het hier om Peter Vaarenhorst, eigenaar van een kwart van de 

'Boterdragers Bierstelle' en vermeld in een akte van 15 oktober 1788 (liber 10, fd.125, nr.1). 
23. Vermoedelijk identiek met Albert Kransjus, in 1787 Orangistisch Gecommitteerde van de Gilden: 

Algemeen Welzijn, pag. 466. 
24. Pretendeerde in 1786 te behoren tot de (Orangistische) Generale Ouder lieden en de Gecommitteer

den van de Gilden: Algemeen Welzijn, pp. 459,462,486. 
25. Verzette zich in 1787 tegen afwijzing door de Patriots gezinde stadsregering van de Orangistische 

Gecommitteerden van de Gilden, voorman van de Oranjesociëteit het Dorstige Hert: Algemeen 
Welzijn, pp. 487,495,496. 

26. Als enige was dit gilde met zijn ouder lieden niet meegegaan met het 'verraad' van januari 1787, zo
dat de meeste leden Patriots gezind bleven. Slijters waren verkopers in het klein, met name (maar 
niet uisluitend) van dranken voor gebruik elders. 

27. Ondanks het zojuist gestelde toch Orangistisch Gecommitteerde van de Gilden: Algemeen Wel
zijn, pag. 466. 

28. Mogelijk identiek met de burgerlui tenant Berend Willemsen: Algemeen Welzijn, pp. 417,618. 
29. Bedoeld is Gijsbert Middelburg, Orangistisch schepen en burgemeester na de restauratie 

1787-1792: Algemeen Welzijn, pp. 506,553,555. 
30. Lid van de (tweede) Patriotse Burgercommissie vanaf 1785, provisionele representant van Deven

ter 1795: Algemeen Welzijn, pp. 413,533. 
31. Verzette zich in 1787 tegen afwijzing door de Patriots gezinde stadsregering van de Orangistische 

Gecommitteerden van de Gilden: Algemeen Welzijn, pag. 487. 
32. Kramer: oorspronkelijk iemand die koopwaren vanuit een kraam verkoopt. Vervolgens betekent 

het kleinhandelaar, zonder dat er sprake behoeft te zijn van een kraam. Tenslotte wordt bedoeld 
iemand die waren in het klein verkoopt buiten zijn winkel of woning. C. Denig, Van aakschipper 
tot zwikker. Gids van historische beroepen, Utrecht 2004 (2' dr.), pag. 45. Het bord van het Deventer 
Kramers gilde (1635) toont een winkelkast met stoffen, waarop St. Nicolaas, de traditionele patroon 
van het gilde, is gezeten. In zijn rechterhand draagt deze bisschop een weegschaal, symbool voor 
eerlijk koopmanschap. Aan weerszijden staat een kramer, waarvan één met een mand vol linten. 
Het gilde presenteert zich hier als een genootschap van stoffenhandelaren. Opvallend is de weer
gave van een patroonheilige 44 jaar na de overgang van de stad naar de Staatsen en de hervorming. 
Het bord hangt thans in het museum voor stadsgeschiedenis in De Waag. 

33. Lid van het (tweede) Patriots Burgercomité vanaf 1785: Algemeen Welzijn, pag. 413. 
34. Lid van de Patriotse Burgercommissie in haar eerste samenstelling, 1782: Algemeen Welzijn, pag. 

367. 

518 Gens Nostra 63 (2008) 



35. Bedoeld is Philip Winold Noordink, Orangistisch schepen en burgemeester na de restauratie 
1787-1795: Algemeen Welzijn, pp. 506,553,555. 

36. Ook Gelkenk. In 1787 Orangistisch Gecommitteerde van de Gilden: Algemeen Welzijn, pag. 466. 
37. Gerrit Jan Bulck. In 1787 Orangistisch Gecommitteerde van de Gilden: Algemeen Welzijn, pag. 

466. 
38. Mogelijk identiek met Gerrit van ' t Zand, die zich in 1787 verzette tegen afwijzing door de Patriots 

gezinde stadsregering van de Orangistische Gecommitteerden van de Gilden: Algemeen Welzijn, 
pag.487. 

39. Kreeg na de omwenteling van oktober 1787 door het gilde een boete opgelegd: Algemeen Welzijn, 
pag.507. 

40. De naam Adriaan van Daalen is die van de directeur van de Oranjesociëteit Het Dorstige Hert, to

neel van een bloedige confrontatie tussen Patriotten en Prinsgezinden op 29 juni 1787. Deze Adri
aan van Daalen van de sociëteit was echter bakker, geen kleermaker: Algemeen Welzijn, pp. 466, 
494-495. 

41. Werd als Orangistisch kleermaker uitgesloten van leveranties aan de stad: Algemeen Welzijn, pag. 
487. 

42. Kocht in 1795 met zijn naamgenoot Lucas Arnoldus (Patriots boekhandelaar en uitgever) de res
tanten van het verbrande buitengoed 'Klein Zandvoort' onder Bathmen, toneel van verhitte actie 
door Patriots gezinde Bathmense boeren: Algemeen Welzijn, pag. 376. 

43. Mogelijk waren deze lieden na het einde van de Patriottentijd gevlucht. 
44. Mogelijk identiek met Hendrik Middelburg, in 1787 Orangistisch Gecommitteerde van de Gilden: 

Algemeen Welzijn, pag. 466. 
45. Antonij Hartkop was in 1787 kastelein van de Oranjesociëteit Het Dorstige Hert, hierboven bij 

Adriaan van Daalen genoemd: Algemeen Welzijn, pag. 495. 
46. De naam Hendrik Brilman is die van een keurmeester van het koekenbakkersgilde (dus niet van 

het tappersgilde) die deel uitmaakte van het Patriotse Burgercomité, als enige lid in beide sa
menstellingen (1782 en 1785), tevens vroeg lid van de Deventer loge van vrijmetselaren en in 1795 
provisioneel representant van Deventer. Zijn naam is in 1779 bijgeschilderd op het bord van het 
Bakkersgilde (1634). Of het hier gaat om één en dezelfde persoon is onzeker: Algemeen Welzijn, 
pp. 367,371,413,531,533,558. 

47. Vorenstaande gegevens kunnen nog op vele andere wijzen worden geanalyseerd en toegelicht. 
Dat is bijvoorbeeld mogelijk aan de hand van volkstellingen, fiscale gegevens, doop-, trouw- en 
begraafboeken, registraties van eigendommen en de lijsten met handtekeningen onder de ver
schillende rekesten. Zie in dit verband: W. Ph. te Brake, Regents and Rebels. The revolutionary world of 
an eighteenth-century Dutch city, Cambridge (Mass.) 1989 (Studies in social discontinuity). Ook (klap
pers op) bronnen bij Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek en literatuur over Deventer en over 
genoemde families bieden nog vele mogelijkheden voor nader onderzoek. 

Oproep voor deelname aan het themanummer in 2009 

De redactie van Gens Nostra wil in 2009 

kort voor de Genealogische Dag in mei 
2009 in Dordrecht een bijzonder nummer 
van Gcns Nostra uitgeven en geeftde leden 

graag de gelegenheid om daar aan mee te 
doen. Te denken valt aan nieuwe genealo
gische bijdragen met een raakvlak met de 
stad Dordrecht en omgeving. 

Voorwaarde is dat de bijdrage niet eerder 
gepubliceerd is. De redactie roept de leden 
op om voor het themanummer een bij-
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drage in te zenden naar Postbus 26, 1380 AA 

Weesp, onder vermelding van 'Dordrecht'. 
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 22 okto
ber 2008. 

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

L. F. van der Linden, 
hoofdredacteur Gens Nostra 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Tatum Zubli-Oosting 
en dochter Gesina Tatum Zubli] 

DOOR MADDY DE CLERCQZUBLI-VEENSTRA 

Nicolaas Hendrik Tatum Zubli,' geb. Soest 6-5-1806, predikant te Renswoude (1831-1837) en 
Assen (1837-1886), RON, overl. Assen 20-4-1888, zn. van Ambrosius Justus Zubli, belasting
ambtenaar, en Everharda Cornelia Maria Hoogvliet, tr. Assen 7-10-1842 Catharina Oosting, geb. 
Dwingelo 1-8-1815, overl. Assen 19-4-1872, dr. van Hendrik Jan Oosting, burgemeester van 
Assen, RON, en Maria Hofstee, en hun dochter Gesina TatumZubli, geb. Assen 29-4-1848, over!. 
Arnhem 11-7-1898. 

N.H. Tatum Zubli en Catharina Oosting schrijven in 1842: 

"Op den 8 juli 1842, de gelukkigste dag onzes levens, hebben wij elkander plechtig in liefde, 
Liefde en trouw beloofd en dat niets dan de dood ons zal scheiden, en zijn voor God neerge
knield. 
Op den 28 juli 1842 is door ons indien de Heer wil en wij leven de voltrekking van ons huwelijk 
bepaald in het begin van oktober. Op den 23 september 1842 heeft onze aantekening plaats 
gehad." 
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Uit het huwelijk Tatum Zubli-Oosting zijn zes kinderen geboren. 
Dochter Gesina schreef een dagboek3 van een reis in augustus 1883 van Assen naar Kleef, geti
teld: Journaal van mijn uitstapje naar Cleef. Ze reisde met haar vriendin Louize, gechaperon
neerd door freule de Kempenaer. 

De foto van Gesina is op 15 augustus 1883 te Cleef {Kleef, D) gemaakt door fotograafJ ac. Cos
man. 

Over de foto's van haar ouders is mij helaas niets bekend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. S. Laansma, 'Een dichter-dominee in Assen, Ds. N.H. Tatum Zubli', in: Gens Nostra 45 (1990), pag. 

209-210. 

3. Stadsarchief Amsterdam, Zubli, toegangsnummer 1507. 
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Mgr. Corneliusvan de Ven (1865-1932), bisschop vanAlexandria, 
en zijn voorouders 
DOOR ANTON NEG GERS 

De MostReverend Cornelius van de Ven wordt geboren te Oirschot als zoon van de landbouwers 
Peter van de Ven en Joanna Maria Roche. 1 Zijn vader is afkomstig van de herdgang Straten, 
zijn moeder van Best.Na hun huwelijk trekken zij in bij een ongehuwde oom van Peter, de ak
kerbouwer Jacobus van Hout, die met knechten en meiden een boerenbedrijf runt op de Kerk
hof nummer 12! Peter zal het bedrijflater overnemen. Op deze boerderij wordt Cornelius op 
vrijdag 16 juni 1865 om zeven uur 's ochtends geboren. 

De jonge Cornelius bezoekt de lagere school in zijn geboorteplaats, en vertrekt op 23 april 
1877 naar St. Michielsgestel, waar hij aan het internaat Ruwenberg de voorbereidende klas 
van het klein seminarie volgt. In 1878 begint hij aan de opleiding op het klein seminarie (te 
vergelijken met het tegenwoordige gymnasium), waar hij om zijn scherp intellect reeds vroeg de 
aandachtvan zy·n superieuren op zich vestigde.3 Hij slaagt voor zijn eindexamen als primus,• en mag 
daarom bij de diploma-uitreiking een redevoering in het Latijn houden. Cornelius van de Ven 
vervolgt zijn scholing aan het groot seminarie te Haaren, waar hij de priesteropleiding volgt. 

Het is de bloeitijd van het Heilige Roomse leven. In Nederland is er een priesteroverschot, 
waardoor veel priesters na hun wijding lang op hun benoeming moeten wachten en slechts 
moeizaam carrière kunnen maken in de kerkelijke hiërarchie. Maar gelukkig is er de mis
sie: veel jonge priesters trekken als missionaris naar de belangrijke missiegebieden in Azië, 
Afrika en Amerika. Vooral in Noord-Amerika is de nood hoog. Een heeroom van Cornelius, 
de eerwaarde heer Cornelis Roche (een broer van zijn moeder), is rond 1865 vertrokken naar 
de Verenigde Staten. Hij wordt pastoor in Port Austin in Michigan, en is verantwoordelijk 
voor het grootste deel van Huron County, het noordelijke deel van Sanilac County en het oos
telijke deel van Tuscola County. Op 1 augustus 1887 wordt Cornelis Roche benoemd tot eerste 
pastoor van St. John the Evangelist Parish in Essexville, Michigan.s In Bay City en Essexville, 
in Bay County, Michigan, leeft een kolonie Oirschotse immigranten.6 De eerste steen van de 
kerk, op de hoek van Pine en Hudson Street, werd gelegd in 1884. 

Behalve via zijn heeroom raakt Cornelius van de Ven tijdens zijn studie nog op een andere 
wij ze betrokken bij de missie in Noord-Amerika. Eén van de bezoekers van het seminarie in 
Haaren is mgr. Francis A.J.A.Janssens uit Tilburg, in die tijd aartsbisschop van New Orleans.7 
Hij werft vooral voor de missie in het zuiden van de Verenigde Staten. Zo haalt hij Arthur 
Drossaerts, later aartsbisschop van San Antonio in de staat Texas, naar Amerika. Enthousiast 
gemaakt door de verhalen van Janssens besluit ook de jonge Cornelius van de Ven zijn kerke
lijke carrière in Amerika voort te zetten. 

Op 31 mei 1890 wordt Cornelius van de Ven in de kathedraal van St. Jan tot priester gewijd 
door mgr. Adrianus Godschalk, bisschop van 's-Hertogenbosch. Nog geen half jaar later, op 24 
oktober, vertrekt de jonge priester, met toestemming van zijn ouders en de bisschop, met de 
S.S. Pennland van de Red Star Line vanuit Antwerpen naar New York. w aarschijnlijk b ezoekt 

hij eerst zijn heeroom in Essexville, maar daarna reist hij door naar Louisiana, waar hij op 10 

december wordt aangesteld als kapelaan in New Iberia, op ongeveer honderd mijl ten westen 
van New Orleans. 

Een jaar later, op 7 december 1891, wordt Cornelius van de Ven door aartsbisschop Janssens 
aangesteld tot stichter van de nieuwe parochie Our Lady Help of Christians in Jennings. De 
parochie beschikt over een eenvoudige kapel ten zuiden van de spoorweg. Bovendien bedient 
de pastoor kapellen te Lake Arthur, Welsh, Mermentau and Point-aux-Loups. Omdat er geen 
pastorie is, huurt de pastoor een huis voor acht dollar per maand. 
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De Amerikaanse staat Louisiana met de genoemde plaatsen 
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Ook in Jennings blijft Cornelius maar kort, want in 1892 wordt hij bevorderd tot pastoor 
van de moederparochie Immaculate Conception in Lake Charles, nog verder naar het westen, 
op dertig mijl van de grens met Texas. 

Hij volgt daar pastoor Arthur Drossaerts op, de latere aartsbisschop van San Antonio. Fa

ther Drossaerts heeft een reputatie opgebouwd als beschermheer van de zwarte katholieke 
families in zijn parochie, in een tijd dat de rassenhaat in Louisiana zeer groot is. Ondanks de 
strenge segratiewetten celebreert pastoor Drossaerts aparte missen voor zwarten en start zelfs 
een zondagsschool voor zwarte kinderen. Pastoor Van de Ven zet het beleid van zijn voorgan
ger voort en verdient er zijn imago als verdediger van de mensenrechten mee. 

Lake Charles is een uitgestrekte plaats, waarvan de uiterste punten ongeveer zo uur van elkaar 
verwijderd zijn." Ondanks storm en regen en vaak verzengende hitte bezoekt de pastoor alle uithoe
ken van zijn parochie. Pastoor Van de Ven bouwt een pastorie en een nieuwe jongensschool. 
Ook het kerkgebouw wordt opnieuw aangekleed. In maart 1897 richt hij een parochieblaadje 
op, The Catholic Calendar, dat het eerste katholieke nieuwsblad in Louisiana ten westen van 
Mermentau River wordt. Na vijfentwintig afleveringen houdt The Catholic Calendar op te be
staan, om in 1982 door bisschop Jude Speyer van Lake Charles opnieuw tot leven te worden 
gewekt.9 Het bestaat nu nog steeds. Pastoor Van de Ven schrijft zelf columns in het blad en is 
ook de auteur van een geestelijk boekje 'To whom shall we go'? Ook in de Brabantse pers blijven 
die feiten niet onvermeld: volgens de Meierijsche courant is zijne eerw. ( ... ) redacteur van een 
maandblad 10 en de Peel- en Kempen bode meldt dat mgr. Van de Ven in Amerika algemeen bekend 
is als schrijver van een ascetisch werk To whom schal! we go? 11 Volgens de necrologie in het Eind-
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hovens Dagblad zou mgr. Van de Ven door de Universiteit van Pitsburgh zijn onderscheiden 
met een eredoctoraat in de letteren, maar dit feit kon niet worden geverifieerd. 

Op 8 augustus 1900 verdrinktfather Cornelis Roche, terwijl hij een bad neemt in de Saginaw 
River. De plechtige uitvaartmis wordt op 11 augustus 1900 gecelebreerd door Henry Joseph 
Richter, bisschop van het diocees van Grand Rapids. Waarschijnlijk is Cornelius van de Ven 
concelebrant: volgens de parochieannalen neemt hij na het overlijden van zijn oom korte tijd 
waar in Essexville. 12 

Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten zal pastoor Van de Ven regelmatig naar zijn va
derland terugkeren. De Meierijsche Courant meldt op 19 september 1901: 'De Zeereerw. Heer C. 

van de Ven, pastoor en deken te Lake-Charles in Louisiana zal den 22 sept. t.k. de terugreis aanvaarden na 
gedurende 2 maanden bij familie en vrienden te hebben doorgebracht.' 

In 1902 wordt pastoor Van de Ven uit 211 priesters van het aartsbisdom New Orleans voor 
drie jaar tot kannunik gekozen.'3 Pastoor Van de Ven dient tien jaar in Lake Charles, tot aan 
zijn benoeming tot pastoor en deken in Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, in 1902. 
In Lake Charles wordt hij opgevolgd door de 27-jarige Nederlandse priester Hubert Cramers. 
Paus Pius X benoemt op 10 augustus 1904 Cornelius van de Ven tot bisschop van Natchitoches. 
Het bisdom omvat het noord-westelijke deel van de staat Louisiana, en is gesticht in 1853. Bis
schop Van de Ven is de eerste niet Franstalige prelaat. 

De redactie van de Peel- en Kempen bode maakt melding van de benoeming, maar levert te
vens kritiek op andere berichten over de nieuwe bisschop: Wij zijn het niet eens met de bladen, die 
zeer te onpas hebben beweerd, dat in dit geval de betrokken familie reden heeft om trotsch te zijn. De bloed
en aanverwanten van mgr. van de Ven denken daar trouwens allerminst aan. Wel zien zij' dankbaar op 
naar Hem die ' s menschen bestemming regelt, die aan de Kerk goede priesters en ij'vervolle leiders schenkt. '4 

Op 30 november wordt de nieuwe bisschop ingewijd door de aartsbisschop van New Orleans, 
mgr. Placide-Louise Chapelle, die Francis Janssens in 1897 is opgevolgd. 

Bisschop Van de Ven begint zijn ambtstermijn met een rondreis per koets door zijn uitge
strekte bisdom. Als resultaat van die reis reist hij persoonlijk naar Rome om aan de paus te 
verzoeken de zetel van zijn bisdom te verplaatsen van het moeilijk bereikbare Natchitoches 
naar de stad Alexandria, een spoorwegcentrum op vijftig mijl ten zuidoosten van Natchito
ches. In tegenstelling tot Natchitoches beschikt Alexandria over moderne communicatie- en 
transportvoorzieningen. 

ROME, July 21.-Tbe Pope to-day ga.ve pr!
"'a.te audlences to the Right Rev. Cornellus 
Van de Ven. Blsbop ot Natchltocbes, La.. ; the 
Right Rev. :Patr:lck James Donahue, Blshop 
ot Wheellng. West V.i..; and to Mgr. Kennedy, 
wbo lntroduced D. P. Kenny of Plalntleld, 
N. ;J., a. new Papa! · cha.mberlaln. 

The New York Times, 2 2 juli 1910 

Volgens de New York Times wordt bisschop Van de Ven op 21 juli 1910 in een privé-audiëntie 
ontvangen door p a us Pius X ." D e H e ilige Stoel stemt op 6 augustus 1910 in met de stichting 

van het bisdom Alexandria (Louisiana). De bisschop maakt van de St. Francis Xavier Church 
de kathedraal van het nieuwe bisdom. 

Het bisdom telt ruim 32.000 katholieken, 26 priesters, tien J ezuïten en Maristen, een broe
derorde (Brothers of the Sacred Heart) en drie zusterordes (Daughters of the Cross, Sisters of 
Divine Providence en Sisters of the lncarnate Word).16 

Bisschop Van de Ven sticht zeven nieuwe parochies, 20 missie kapellen en twee katholieke 
ziekenhuizen in Monroe en Shreveport (Schumpert Medica! Center). Bovendien ondersteunt 
hij de activiteiten van lekenorganisaties zoals de St. Vincent de Paul Society en de Catholic 
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Knights of America. De Knights of Columbus, een katholieke broederschap met kenmerken 
van de vrijmetselarij, vestigen zich gedurende zijn ambtstermijn in Alexandria, Monroe en 
Shreveport. 

Bisschop Van de Ven is regelmatig op reis. Op 3 oktober 1910 arriveert hij in New York City, 
waar hij met de Belgische bisschop Theophile Meerschaert van Oklahoma, en bisschop John 
J. Monaghan van Wilmington (Delaware) te gast is bij mgr. Thomas E. Murphy s.j.'7, de presi
dent van het College of the Holy Cross.18 Tijdens zijn vakanties in Europa bezoekt de bisschop 
als onvermoeide herder de families zijner onderhoorige priesters om de groeten over te brengen. '9 

Zijn zilveren priesterjubileum viert mgr. Van de Ven in zijn eigen diocees, maar voor zijn 
25-jarig bisschopsjubileum komt hij in augustus 1929 ook terug naar zijn geboorteplaats. 

Tijdens zijn verblijf in Oirschot bezoekt mgr. Van de Ven samen met de bisschoppen mgr. 
Diepen van 's-Hertogenbosch en mgr. Biermans, algemeen overste van Mill Hill, op 1 septem
ber het Katholieke Jeugdcongres in Eindhoven.2° 

Mgr. Van de Ven en deken Freijssen van Oirschot bij de viering van het zilveren bisschopsjubileum in 1929 

Bij zijn jubileum wordt mgr. Van de Ven in december 1929 door paus Pius XI benoemd tot 
assistent-bisschop bij de pauselijke troon (Romeins graaf). 

In het voorjaar van 1932 wordt bij de bisschop maagkanker geconstateerd. Hij overlijdt na 
een kort ziekbed op zondag 8 mei 1932 op 66-jarige leeftijd in het door hem gestichte zieken
huis van Shreveport. Brabant verliest in hem een zijner beste zonen, schrijft het Eindhovens Dag
blad in de necrologie!' 

Zijn opvolger, Daniel F. Desmond, is de eerste bisschop van Louisiana die in de Verenigde 
Staten is geboren. 

De voorouders van mgr. Cornelius van de Ven zijn hoofdzakelijk boeren, en komen tot in de 
vijfde generatie allemaal uit de voormalige heerlijkheid Oirschot (waartoe tot 1820 ook de ge
meente Best behoorde), met uitzondering van Jacques Roche, zijnde van de Gereformeerde religie, 
geboortig van Corsier in Zwitserland in de Baluage van Lausanne, die zich in 1761 met attestatie 
van 's-Gravenhage in Oirschot vestigt. De dominee noteert in het lidmaten boek dat hij is over
gegaan tot de Roomsche religie en dus van de Gereformeerde gemeente afgesneden. 

De stamvader van deze familie Van de Ven in Oirschot is Peter Goort van de Ven uit Liempde, 
die op 14 december 1681 te Oirschot trouwt met Hendrina Peter van den Heuvel. Pr. Goijaerts 
van (de) Ven/Harsken de Vrouw B: MariaenFransis de kinderen o. wonen in 1705 op de Notel. 

In de kwartieren van Cornelius van de Ven komen verder families voor die al sinds de mid
deleeuwen in Oirschot wonen, zoals Schepens, De Roij, Van Cuijck, Van de Vleuten, Van de 
Sande en Brants. De begraafboeken van Oirschot 1757-1782 ontbreken. 
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JANGOORT DIRRIS WILLEM JANDIRCK ADRIAANTJE 
VAN DE VEN BRANTS LEGIUS LAURE[JSVAN 

COLLENBURG 

zn. van Goort Peter dr. van Willem Jan zn. van DirckJan dr. van Laureijs 
van de Ven en Helena Brants en Lijsbeth Legius en Jen- Albert van Collen-

Jan Moescops Jan Hoppen brouwers nekc Hcnrick van de bu rgcnJcnncmaria 

klompenmaker, 
schepen 

gcd. Oirschot 
9-5-1717 

ovcrl.Oi rschor 
12-3-1781 

gcd. Oirschot 
4-8-1707 

bcgr. Oirschot 
17-8-1748 

tr. Oirschot (schepenbank) 23-8-1739 
Hij tr. (z) Oirschor(schcpcnbank) 27-5-1753 

Diliana An ton is Schcpcns 

PETERJAN 
VAN DE VEN 

bouwman 

Schoor Hcnrick Oomcn 

gcd. Oirschot gcd. Oirschot 
18-11-1719 13-11-1713 

tr. Oirschot (schepenbank) 10-11-1753 

MARIAJAN 
LEGIUS 

ged. Oirschot 10-6-1745 ged. Oirschot 3-11-1755 
over 1. Oirschot 26-6-1817 begr. Oirschot 2-6-1804 

tr. Oirschot (schepenbank) 5-2-1775 

ALBERT PETER VAN DE VEN 

bouwman 

4 

'° " JACOB WILLEM MARIA FRANCIS 
VAN HOUT DEROIJ 

zn. van Willem dr. van Francis 
Wouter van Hour en Herman de Roij en 
Maria Jacob Brcsscrs JcnnekcJan van 

Haaren 

gcd. Oirschot gcd. Oi rschot 
19-6-1717 13-1-1734 

begr. Oirschot 
16-11-1801 

er. Oirschot(schepenbank) 13-1-1757 

10 

FRANCIS JACOB 
VANHOUT 

landbouwer 

" JANDIRCK ANNEKE HENRIC 
VANNUNEN VAN GEFFEN 

zn. van DirckJan van dr. van Hcnrick 
Nunen en Jennckc Andries van Geffe1 

Die lis van Bcrendonk en Hendrien Dird 
Schracrs 

gcd. Oi rschot gcd. Oi rschot 
14-11-1711 9-10-1730 

begr. Oirschot 
31-10-1791 

er. Oirschot (schepenbank) 6-11-1750 

HELENAMARIAJAN 
VANNUNEN 

ged. Oirschot 18-10-17631 ged. Oirschot 31-1-1759 
over 1. Oirschot 31-10-1849 over 1. Oirschot 15-3-1842 

tr. Oirschot (schepenbank) 15-2-1789 

MARIA FRANCIS VAN HOUT 

ged. Oirschot 22-7-1796 ged. Oirschot 8-4-1794 

526 

overl. Oirschot 27-5-1858 overl. Oirschot 19-4-1878 
tr. Oirschot 5-2-1826 

PETER VAN DE VEN 

landbouwer 

geb. Oirschot 26-5-1828 
overl. Oirschot 15-1-1908 

tr. Oirschot 

CORNELIUS 
bisschop van 
geb. Oirschot 

overl. Shrevepon 
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OB ABRAHAM MARIA LAUREIJS ADRIAEN JAN ANNEMARIE 
JOSEPH DE 
GRUIJTER 

JANAERT 
SCHEPENS 

MARJAJAN HENRICKJOSEPH ANNEMARIE JAN 
ROCHE SCHEPENS VAN DE VLEUTEN VAN CU[JCK VAN DE SANDE WIJNEN 

dr. van Jan Peter van zn. van Joseph Jan d r. van Jan Peter zn. van Laurcijs 
Willem Schepens en 

Lijsbeth Willems 

dr. van Jan Jan van de zn. van Joseph Dirck 
Vleuten en Margriet de Gru ij tcr en Maria 

zn. van Aert Wil
lem Schepens en 
Cathalijn Wi llem 

Cuijck en Adriaa ntje van de Sande en Wijnen en Maria Jan 
Hen riek Me rex Jochem Helsclmans 

ldaat onderde 
sersche Guardes 

b. Corsicr-sur
:y [Zwitserl and] 

bcgr.Bcst 
6-5-1777 

ove rl.Oirschot 
11-4-181l 

ged. Best 
1:Mt-1716 
begr. Best 
9-12-1761 

gcd. Best 
2.7-7-1722 

Oirschot (Ncderlands Gerefo rmeerd) 
11-5-1761 

tr. Oirschot (schepenbank) 13-2.-1746 

JAN JACOB 
ROCHE 

schepen 

CORNELIA ADRIAEN 
VAN DE VLEUTEN 

ged. Best 2-5-1755 ged. Best 8-5-1758 
over!. Best 6-1-1816 over!. Best 6-4-1834 

tr. Oirschot (schepenbank) 27-1-1782 

JACOB JAN ROCHE 

bouwman 

ged. Best 18-6-1800 
over 1. Best 30-9-1878 

13 

Baaijens 

schepen 

gcd. Best 
31-1-1736 
begr. Best 
5-1-1791 

Gerrit Donkers 

ged. Be5t 
22-5-1 736 

overl. Oi rschot 
13-4-1812 

tr. Oirschot (schepenbank) 21-1-1762 

LEENDERT JAN 
SCHEPENS 

landbouwer 

Anneke Jan Mercx vandeSande 

arm meester 

gcd. Best gcd. Best 
1-9-1734 13-11-1746 

overl. BeSt begr.Best 
25-2-1814 7-12-1807 

tr. Oirschot (schepenbank) 26-2.-1775 

JENNEKE HENRICK 
VANDESANDE 

ged. Best 14-12-1778 ged. Best 23-9-1777 
over!. Best 8-10-1826 over!. Best 28-7-1861 

tr. Oirschot (schepenbank) 16-2-1806 

MARIA LEENDERT SCHEPENS 

ged. Best 13-6-1807 
over 1. Best 17-2-1845 

tr. Best 20-2-1830 
Hij tr. (2) Best 16-5-1846 Jenneke Gijsbert Habraken 

JOHANNAMARIAROCHE 

L8-z-1860 

VANDEVEN 

geb. Best 24-2-1831 
overl. Oirschot 27-4-1885 

Alexandria (LA, usA) 
[6-6-1865, 
(LA, USA) 8-5-1932 
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Noten 
1. P. van de Ven, 'Korte levensschets van Mgr. Cornelis van de Ven', in: H. Mijland e.a. (red.), Oog op 

Oirschot, Oirschot 1991, pag. 365. 
2. Bevolkingsregister Oirschot nr. 28 (1860-1870 ), A12. 
3. Eindhovens Dagblad, 12 mei 1932. 
4. primus: letterlijk eerste, beste leerling van het jaar. 
5. Patricia A. Ankney (red.), From chalkboard to computer, The Essexville-Hampton Story, Essexville 2001, 

pag.27. 
6. A.C.M. Neggers, 'Carried gold in beits, Genealogie Huijskens van Oirschot tot Bay City', in: Bra

bantse Leeuw 52 (2003), pag. 22. 
7. P. Timmermans e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbra

banders. Deel 5 (Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening), 's-Hertogenbosch 1999. 
8. Meijerijsche Courant, 25 september 1902. 
9. The Catholic Calendar, 18 oktober 2007. 

10. Meierijsche Courant, 19 september 1901. 
11. Peel-en Kempen bode, 30 juli 1904. 
12. St. John the Evangelist Church, 1887-1987, Essexville, Michigan, Centennia! Commemorative, 

Voelker Printing, Ine., Essexville. 
13. Meierijsche Courant, 17 mei 1902. 
14. Peel- en Kempen bode, 30 juli 1904. 
15. TheNewYorkTimes, 22juli1910. 
16. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. New York: Robert Appleton Company. Nihil 

Obstat, October 1, 1911. 
17. S.j.= Societas Jesu: de gebruikelijke afkorting voor priesters die lid zijn van de Societeit vanJesus, 

beter bekend als de Jezuïeten. 
18. The New York Times, 4 oktober1910. 
19. Eindhovens Dagblad, 12 mei 1932. 
20. Meierijsche Courant, 27 augustus 1929. 
21. Eindhovens Dagblad, 12 mei 1932. 

uit het (22) 
verenigingscentrum 

Dlll "fOO]l D]I ZIEL 
v1t.~ ' z ·ALl!, GE-R . , : 

J QANNE,S BERNA,»V~ Gf\OEN, 
• O vorlodeu. dou 2a•e... J,eutu.arij ';i/hO > in dcr;s Ou.de....:. 

' dom nq 6 • ,aren , 5 Maaildén en, • S Dagen , en 
llegrnea den 28•'"a dito, in \Ie Oude Kerk., 

ta Amaterdam. · 

Bidprentje van Joannes Bernardus Groen (ca. 1764-1826) 
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wegwys 
De Contactdienst (cTn) 

Voor velen binnen en buiten de NGV is de contactdienst een bekend begrip, anderen hebben 
geen idee wat het is en denken eerder aan een relatiebureau; tijd dus voor wat meer uitleg over 
de contactdienst. 

De contactdienst is vandaag de dag nog steeds waarvoor het ooit is opgezet, namelijk: 'ge
nealogen de mogelijkheid bieden contacten te leggen met mede-genealogen, met het doel kennis te kunnen 
nemen van ( eerder uitgevoerd) onderzoek'. 

De mogelijkheid bieden we via onze website www.contactdienst.nl die inmiddels stevig 
is verankerd in de huidige NGV website www.ngv.nl. De contactdienst bestaat al vanaf de 
oprichting van de NGV en wat in het begin in kaartenbakken met de hand werd bijgehouden, 
staat tegenwoordig in een database. We hebben perioden van groei gekend en perioden van 
stabilisatie, maar inmiddels zijn we over de 500.000 records gekomen en dat is een vermel
ding waard. 

Een record in onze database bevat de volgende gegevens: 
• een familienaam; 
• geografische plaats waar deze familienaam werd aangetroffen; 
• het land waarin deze plaats thans ligt; 
• de provincie waarin deze plaats thans ligt; 
• jaartal van de oudst gevonden vermelding van deze familienaam in deze plaats; 
• en het jaartal van de jongst gevonden vermelding van deze familienaam in deze plaats zon

der onderbreking vanaf de oudste vermelding. 
Om contact te kunnen leggen is in de database een contactadres van de aanbieders opgeno

men, dit kan zijn een e-mailadres, een postadres of een url ('het http://www .. .' adres) naar de 
eigen website; elke combinatie is mogelijk. Dat valt dus mee, het is redelijk overzichtelijk en 
niet onbelangrijk, er staan geen personen in vermeld. Meteen wordt duidelijk dat achter een 
half miljoen records een gigantische hoeveelheid personen moet zitten. Kijkend naar mijn 
eigen genealogie dan heb ik van elke familienaam gemiddeld vijf personen, als dit simpel 
berekend gemiddelde voor iedere deelnemer geldt dan hebben we het al over 2,5 miljoen per
sonen. We zijn dus een interessante bron voor velen en dat blijkt ook wel uit het aantal keren 
dat onze site wordt bezocht; gemiddeld ruim 10.000 keer per maand. 

De basisgegevens worden aangeleverd door genealogen die bereid zijn hun genealogische ge
gevens te delen met anderen. Opname in ons bestand is mogelijk voor leden en niet leden en is 
vrij eenvoudig. Gebruikers van de software GensDataPro, Pro-Gen en GP/Pro-family hebben 
de beschikking over een uitvoer optie voor de contactdienst, het bestand dat dan wordt aange
maakt is direct geschikt voor onze database en kan per e-mail naar ons toe worden gestuurd; 
zie hiervoor de handleiding bij deze programma's. Tevens staat er uitleg hierover op onze 
website. Gebruikers van andere software kunnen een Gedcom bestand aanmaken en dit per e
mail naar ons toe sturen, waarna wij het bewerken en geschikt maken voor ons bestand. Daar
naast kan op onze website online een formulier worden ingevuld of na downloaden per post 
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worden opgestuurd, makkelijker kunnen we het dus niet maken. Een uitgebreide informatie 
over dit alles is te vinden op onze website. 

Behalve NGV leden kunnen ook niet-leden ofleden van andere genealogische of historische 
verenigingen aan de contactdienst deelnemen. Het NGV lidmaatschap wordt wel op prijs 
gesteld in verband met het actueel houden van de adresgegevens van de deelnemers. NGV

ledenmutaties worden immers automatisch verwerkt in het betreffende bestand van de con
tactdienst. 

Hoewel niet verplicht is 'wederkerigheid' een belangrijk uitgangspunt voor de contact
dienst. Met 'wederkerigheid' wordt in dit verband bedoeld dat verwacht wordt dat zij die 
gebruik maken van de service van de contactdienst, als tegenprestatie hun genealogische on
derzoeksresultaten aanbieden aan de contactdienst. Door inzending is de enige verplichting 
dat men de vragen van mede-genealogen, die naar aanleiding van de ingezonden gegevens 
worden gesteld, gaat beantwoorden. Door inzending van gegevens stemt men eveneens in 
met het feit, dat de eerder genoemde gegevens via de website van de contactdienst kunnen 
worden geraadpleegd. 

Omdat de contactdienst niet weet over welk onderzoeksresultaat de deelnemende genea
logen precies beschikken, kan dus ook de juistheid van de ingezonden gegevens niet worden 
nagegaan. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de inzending ligt geheel bij de deelne
mers. 

Vragen, opmerkingen, suggesties, klachten, enz. kan men stellen via e-mail of brief aan het 
bestuursorgaan van de contactdienst, ofwel de 'Vaste Kern' en aan de vertegenwoordigers van 
de contactdienst bij de afdelingen, zijnde de CALS. Alle contactadressen van deze medewer
kers staan op onze website bij 'Adressen CALs' onder de menuoptie 'Info'. 

Rest mij nu nog om alle leden, die nog geen deelnemer zijn, op te roepen hun gegevens aan 
te leveren waardoor nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan voor verder onderzoek en vast
gelopen familietakken. 

Wij zien uw bestand graag tegemoet! Lex van der Linden, 
Hoofd N G v contactdienst 

han twijzer ( 22) 
Conincx 
(De Coninck) 

Amsterdam, ondertrouw 14 december1585 (DT B 404, f. 89); symon de Coninck va n Antwer

pen, wedenaer van Dinghene Bollens, woonende in de Keten [?; er staat niet 'Ketel', wat wel 
de naam van een huis in die straat was] in de Warmoestrate, ende Catharina Vuyst mede van 
Antwerpen, weduwe van Hans Ketels, woonende als voren. 
was getekend Symon de Conynck Katelyne Vuyst 

Antwerpen , ondertrouw Walburgiskerk 20 oktober 1548 (PR 231, f. 117); Simon Conincx -
Dimpna Bollen' nostri' [= behorend tot onze parochie] 

[M.V-K] 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE:J.F. van der Horst 

Bijlage Gens Nostra 63 (2008)juli/augustus Nr.331 

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

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 

Contributie: Gewoon lid:€ 35,-(€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één 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 to t automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB06663366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NL51P STB0000547064-B IC:P STBN L21) 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, HeraldischArchief 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. Computergenea/ogie: p/a Postbus 
26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 
zo, 3571 CH Utrecht. 

Samenvatting Algemene Vergadering (A V) 26 april 2008 

Na het verwelkomen door de voorzitter en hiermee de opening van de vergadering werden de 
recentelijk overledenen herdacht: dr P. Bos, mr A.Th. Winnubst en mw. M. Soetens-Menage. 
Vervolgens vroeg de voorzitter aandacht voor of deed mededelingen over: 
• de Genealogische Dag 2009, die misschien toch in Amersfoort gehouden zal. Een alterna

tief is de Dag door een combinatie van afdelingen in het zuidwesten van het land te laten 
organiseren; 

• de opening van de website, die veel publiciteit via kranten en radio heeft gehad; 
• het Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, dat in 2012 in Maastricht zal 

worden gehouden. De afdeling Zuid Limburg organiseert tevens dat jaar de Genealogische 
Dag; 

• diverse afdelingen hebben dringend bestuursleden nodig evenals het hoofdbestuur; 
• de heer A.L.C. van der Linden hervat zijn taak als hoofd van de Contactdienst na geruime 

tijd ziek te zijn geweest; 

• het aangekondigde symposium zal later in het najaar georganiseerd worden. Een en ander 
gaat in overleg met het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 
Het verslag van de A v van 24 november werd vastgesteld met een aanvulling over de statu

tenwijziging en een correctie in de tekst over de stemcommissie. De vragen naar aanleiding 
van het Jaarverslag 2007 van de secretaris werden tot tevredenheid beantwoord en het jaarver
slag werd vastgesteld. Ook het Jaarverslag 2007 van de penningmeester riep de nodige vragen 
op, onder andere over het gebruik van Girotel, waarover niet iedereen enthousiast bleek. De 
penningmeester verzocht de afdelingen zich aan de huidige afspraken over de kwartaalver-
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slagen te houden en deelde mee van plan te zijn het penningmeesteroverleg te herstarten. Er 
werd een opmerking gemaakt over de wijze waarop de penningmeester de giften en legaten 
in de jaarrekening heeft verwerkt en er waren opmerkingen bij de afrekening van twee regio
nale afdelingen. De afgevaardigde van de afdeling CG stelde door middel van een ingediende 
motie de wijze waarop de penningmeester omging met het positieve resultaat van de afdeling 
CG ter discussie. Er ontstond enige discussie over de vraag of deze erg laat ter tafel komende 
motie wel paste binnen het statutaire kader van de vereniging. Los van het antwoord op deze 
vraag wenste het merendeel van de afgevaardigden de motie niet te behandelen, omdat er 
geen gelegenheid was geweest deze in de afdeling te bespreken. Voorts werd gevraagd om een 
correct geformuleerde motie. Het jaarverslag 2007 van de penningmeester werd vervolgens 
ongewijzigd vastgesteld en de Kascommissie stelde décharge van penningmeester en HB 
voor, waar de Vergadering mee akkoord ging. Er werd een nieuw lid van de Kascommissie ge
kozen en deze bestaat thans uit de heren G. Zuidema, mr B.D. van der Meulen, mr. O.J.A. M.J. 
Dierckxsens. De heren J.F. van der Horst en J. W. Limpers zijn reserveleden. De voorzitter was 
aftredend en herkiesbaar. Hij werd bij acclamatie herkozen. Vervolgens hield de webmaster 
een voordracht over de mogelijkheden van een op de website aangemaakt profiel voor het ver
zenden van stukken en enquêteren. Na het doorlopen van de lopende projecten kwam er een 
oproep voor deelname aan de denktank. De rondvraag leverde vragen op over GensDataPro, 
de data voor regio-overleg en de kadercursus. Tevens werd nog aandacht gevraagd voor de 
Genealogische Dag op 24 mei in Groningen, het jubileum van de afdeling Amsterdam e.o. en 
een bijeenkomst op 17 mei over Oost-Brabantse voorouders in Boxmeer. 

M.J. Krooswijk, secretaris N G v 

Afdeling Amsterdam en omstreken 60 jaar 

De afdeling Amsterdam e.o. viert op 27 september a.s. haar 60-jarig bestaan met een genealo
gische markt. Hierop zijn naar verwachting ruim 40 organisaties aanwezig, zoals archieven 
(o.a. CBG), historische en genealogische verenigingen (o.a. Historische Vereniging Holland, 
Ons Voorgeslacht, Stichting Surinaamse Genealogie), software leveranciers, GenLias, de he
raldisch tekenaar de heer H.K. Nagtegaal en uiteraard veel NGV-afdelingen. Ook het Vereni
gingscentrum zal aanwezig zijn. 

De markt wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur in Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5, 
Amstelveen. Het wijkcentrum is goed bereikbaar met openbaar vervoer, o.a. met sneltram 51 
vanaf Amsterdam CS. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en de zaal is toegankelijk 
voor mindervaliden. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de afdeling een CD samengesteld 
met als motto 'Familienaam= Beroepsnaam'. Uit het hele land hebben leden hieraan een bij
drage geleverd, in totaal ruim 4000 bladzijden met ruim 17.000 verschillende achternamen. 
Deze CD zal op de markt voor€ 10,- te koop zijn. De lijst met deelnemers en een kaart met 
routebeschrijving vindt u op: http://amsterdameo.ngv.nl/markt-2008.html. 

Dameslijnen; Utrechtse matrilineaire stamreeksen 

Op 8 maart 2008 vierde de afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging het 
zestigjarig bestaan, ter gelegenheid waarvan dit boek Dameslijnen is uitgegeven. Het is een 
bundel van 90 matrilineaire stamreeksen ofwel' dameslijnen'. Gemiddeld tellen ze acht gene
raties en waaieren uit over geheel Nederland en zelfs ver daarbuiten tot in Nederlands Indië, 
Suriname en Afrika. Samen bevatten ze ruim 1300 familienamen, die uiteraard door middel 
van een index zijn terug te vinden. Het boek is rijk geïllustreerd en omvat 154 pagina's. De 
prijs is€ 19,- en de verzendkosten zijn€ 4,-. U kunt het boek 'Dameslijnen' bestellen bij drs 
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W.M. T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht, e-mail: w.van.zon@hccnet.nl. 
Bij het 60-jarigjubileum van de NGV afdeling Utrecht en het 20-jarig bestaan van de Stichtse 

Heraut in zijn huidige vorm, is ook een jubileum CD uitgebracht, met alle publicaties van de 
afdeling Utrecht tot en met 2007. Op de CD staan de jaargangen van de afdelingstijdschriften 
De StichtscheHeraut ( 1953-1964) en Stichtse Heraut ( 1988-2007). Voorts zijn opgenomen de in 1998 
uitgegeven Criminele Heraut en de boeken Stichtenaren uit vroeger jaren, deel I en deel 11. U kunt 
de CD bestellen door overmaking van € 7,50 (inclusief verpakkings- en verzendkosten) op 
giro 4383883, t.n.v. NGV Afdeling Utrecht te Utrecht, onder vermelding van 'CD 't Sticht' en 
uw postadres. 

Het Utrechts Archief 

Op 28 juni opende Het Utrechts Archief (HuA) zijn nieuwe locatie in de historische bin
nenstad. In het voormalige Paleis van Justitie aan de Hamburgerstraat heeft Het Utrechts 
Archief zijn tweede huis. Het depot, de afdelingen Archieven en Collecties en de studiezaal 
voor bezoekers die met originele bronnen werken, blijven op het oude adres. Het nieuwe 
bezoekerscentrum, dat tevens de hoofdvestiging van HUA is geworden, biedt niet alleen de 
studiezaal voor de genealogen, maar is te beschouwen als een toegangspoort, waardoor jong 
en oud de Utrechtse geschiedenis kan binnen stappen. Adres: Hamburgerstraat 28, 3512 NS 
Utrecht. Openingstijden studiezaal: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Website: 
www.hetutrechtsarchief.nl. 

Friese kentekens uit de periode 1906-1950 online 

De gegevens van alle 41.455 kentekennummers die in de periode 1906-1950 op Friese motor
voertuigen hebben gezeten, zijn vanaf13 mei op de website van Tresoar te vinden (http:// 
www.tresoar.nl/kentekensl). In een handomdraai is dan een antwoord te vinden op één de 
volgende vragen te vinden: 
• hebben mijn voorouders een auto of motorfiets gehad? 
• wie hebben in een bepaald(e) stad of dorp een motorvoertuig in bezit gehad? 
• wie is de eigenaar geweest van een bepaald E-nummer? 

De invoer, waarmee in de herfst van 2006 werd begonnen, is binnen anderhalf jaar voltooid. 
Is de website hiermee klaar? Nee, de basisgegevens zijn nu compleet, maar er kunnen onbe
perkt foto's en verhalen aan worden toegevoegd. Bij meer dan 1500 E-nummers zijn inmid
dels al foto's geplaatst, bij ruim 800 een verhaal(tje). 

32e Zeeuwse Genealogische Contactdag 

De Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert op 6 septem
ber 2008 in samenwerking met de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland haar 32' Zeeuwse 
Genealogische Contactdag, welke wordt gehouden in 'De Vroone', C.D. Vereekestraat 74 te 
Kapelle. Tijdens de Contactdag is er een permanente tentoonstelling van oude foto's. Ook u 
kunt desgewenst uw oude foto's meenemen en voorleggen aan deskundigen. Deze deskundi
gen zullen - indien nodig- behulpzaam zijn bij het bepalen van de leeftijd van de foto. Voorts 
is er een stand van het Genealogisch Centrum aanwezig met 150.000 rouwadvertenties uit de 
collectie van het Centrum. Ook de Afdeling Gent van de Vlaamse Vereniging voor Familiekun
de Oost-Vlaanderen is aanwezig, en waarschijnlijk ook VVF Meetjesland. Daarnaast zullen 
diverse andere organisaties, instellingen, verenigingen, archieven en groeperingen alsmede 
computer-/internet-deskundigen met materiaal aanwezig zijn. Deze dag is aldus bij uitstek 
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geschikt om genealogische gegevens aan te vullen en uit te wisselen en om contacten te leggen 
met andere genealogen die Zeeuws genealogisch onderzoek verrichten. De openingstijd is 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. De ontvangst is vanaf 9.30 uur. De kosten van deelname bedragen 
€ 6,- per persoon. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J. L. Oosthoek, Sterappelstraat 
49, 4421 LE Kapelle (tel. 0113-342252; email: jloosthoek@zeelandnet.nl. Tijdens deze Con
tactdag is het Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg gesloten. 

Agenda 
6 sep 13.30 uur.Afdeling Drenthe 

Buurt-en Wijkcentrum 'de Weide Blik', Ploeger 10, Hoogeveen 
Lezing door de heer mr. O.J.A.M.J Dierckxsens: "Notariaat en de notariële archieven". 

6 sep 10.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
32e Zeeuwse Contactdag. 

9 sep 19.30 uur.Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn 
Lezing door de heer Zacharias Klaasse: "Het Kadaster: geschiedenis van een gegevens ~ 
bank van grond en eigenaren". 

9 sep 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 'tTrefpunt, België plein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer drs J. Coenen: "De Teuten". 

10 sep 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1 Utrecht 
Lezing door mevrouw W. Planjer, "De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen". ;;,t 

13 sep 14.00 uur. Afdeling 's-Hertogenbosch & Tilbwg 
Heemkundekring Rosmalen Heemhuis Mariënwater, Berlicumseweg 8, Rosmalen 
Lezing door de heer en mevrouw Van Klein wee-van den Dijssel: "Onderzoek naar 
personeel bij de Spoo,wegen". 

16 sep 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer E.J. Broers: "Belofte maakt schuld of de juridische gevolgen van een bekoelde liefde" . 

17 sep 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise d. Colignystraat 20, Alkmaar 
Lezing door de heer S.J. Lems: "Soldaten in het leger van Napoleon". 

17 sep 20.00 uur.Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, België plein 20, Eindhoven 
Bijeenkomt voor nieuwe leden. 

17 sep 20.00 uur Afdeling Zaanstreek Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 76, Purmerend 
Lezing door de heer J. N. de Wit: "De Beemster en Stolpboerderijen". 

20 sep 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer W. Tjoelker: "Geschiedenis van Uniagoed op de Werp te Wirdum". 

20 sep 14.00 uur. AfdelingAmerifoort en omstreken 
Restaurant 'Oud Leusden', Vlooswijkseweg 1, Leusden 
Contactmiddag: de afdeling Amersfoort e.o. en het Verenigingscentrum laten 
zien wat zij zoal voor haar leden en belangstellenden te bieden hebben. 

23 sep 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Berkhouterkerk, Kerke buurt 172, Berkhout 
Lezing door mevrouw M. Lenstra: "Volkscultuur in Noord-Holland". 

26 sep 20.00 uur. Afdeling den Helder 
Maranathakerk Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Lezing door mevrouw S.A. Scholtens: "Het creatief schrijven van 'n familie verhaal". 

27 sep 10:00-17:00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5,Amstelveen 
Genealogische Markt vanwege het 60 jarig jubileum van de afdeling. 
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wegwys 
Zoektocht naar de ouders van Wytske Wilts (Iedema) (1805-1853) 

In de familiekroniek Idema' is naar aanleiding van een genealogische vraag een verslag van 
een Friese zoektocht beschreven die wellicht ook andere onderzoekers verder kan helpen. 
De vragen én de antwoorden kunnen ook voor anderen interessant zijn. Adriane Hoffmann
Idema wil graag weten hoe het zit met de afkomst van haar moeder en of zij werkelijk dubbel 
familie is. Zij schrijft in haar mail: 'Interessant, dat mijn moeder ook een Y(Ie)dema in haar stamboom 
heeft en nog niet eens zo heel ver weg. Wij hebben al tegen elkaar gezegd: 'Dat verklaart een hoop'. Mijn va
der en moeder waren twee eigenzinnige types, aan elkaar gewaagd en ontzettend slagvaardig allebei.' 

De vraag gaat over de stamboom van mijn moeder, Adriana Louiza de Groot. Haar vader was 
Andries de Groot, zoon van Luitzen Andries de Groot en Wytske Akkerman. Allemaal Friezen 
uit de omgeving Haskerland. Wij weten van deze familie heel weinig, omdat mijn moeders 
vader al voor haar geboorte stierf en mijn oma later hertrouwde. Mijn moeder had één volle 
zus, vier stiefzussen en drie halfbroers, dus de 'mijne, jouwe en de onze'. Van de familie De 
Groot wisten wij alleen van het bestaan van een oom Hendrik uit Hengelo die eens per jaar op 
bezoek kwam: hij was mijn moeders peetoom. 

Ik ben gaan zoeken bij 'Tresoar', het Friese historische archief te Leeuwarden en daar kom 
ik de naam Wytske Wilts Y(Ie)dema tegen, die getrouwd was met Andries Jacobs de Groot, 
mijn moeder's overgrootvader. Helaas kom ik niet verder, want ik kan nergens achterhalen, 
wie de ouders van deze Wytske Wilts Y(Ie)dema waren. Ze wordt ook wel Wytske Wilts Jonker 
genoemd. Als er via Idema een link is, zou dat betekenen, dat mijn moeder van twee kanten 
van de Idema' s afstamt. Het vreemde is, dat mijn moeder, in Almelo geboren, nauwelijks weet 
had van haar familie in Friesland en mijn vader mijn moeder in Almelo heeft leren kennen, 
nadat zijn ouders na omzwervingen door heel Nederland uiteindelijk in Almelo terecht zijn 
gekomen. Dat ze misschien nog familie van elkaar zouden kunnen zijn, leek niet te verwach
ten. Ik kom dus niet verder met Wytske Wilts Y(Ie)dema. In het Idema-boek2 komt de naam 
meermaals voor, maar het is nooit de Wytske, die ik zoek. Zou iemand mij kunnen helpen? 
Met hartelijke groet, Adriane Hoffmann-Idema, Lonneker/Enschede 

Omdat Wim Idema uit Midwoud zich heeft verdiept in de genealogie van Wystke Wilts gaat hij in op deze 
vraag. 

Beste mevrouw Hoffman-Idema, 
Leuk is dat hè? Zo via het internet de sporen van uw familie terugzoeken. Wanneer de sporen 
terug gaan naar Friesland, is www.tresoar.nl inderdaad een mooie site om de databestanden 
na te speuren, die door vele vrijwilligers uit de officiële aktes zijn samengesteld. Voor naspeu
ringen in heel Nederland, is www.genlias.nl de aangewezen site. Alleen is deze site nog in 
ontwikkeling en nog niet helemaal compleet. Maar er is wel steeds meer beschikbaar geko
men. Veel van het handmatige graafwerk wordt dus inmiddels door de computer verricht en 
het grote voordeel hiervan is, dat de computer niet dorpje voor dorpje nakijkt, maar de hele 
provincie of zelfs het hele land meeneemt en dus ook op plaatsen komt, waar je zelf zo gauw 
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niet aan zou denken. Je moet echter wél altijd de originele aktes natrekken, want ook de digi
tale bestanden kunnen je op een dwaalspoor zetten. En dat is ook de reden, waarom u vastliep 
met uw onderzoek, ondanks dat uw intuïtie u wél op het goede pad heeft gezet. 

In Oudehaske, gemeente Haskerland (bij Heerenveen) is op 25 oktober 1853 overleden: Wyts
ke Wilds Jonker, oud 48 jaar, geboren te Langezwaag, wonende te Oudehaske, dochter van 
Janneke Luitzens van der Woude. Een vader stond er niet vermeld. Zij was gehuwd met An
dries Jacobs de Groot. Oorspronkelijk stond er, dat er een Wilhelmina Wilds Iedema was 
overleden. Wilhelmina was doorgehaald en in de kantlijn stond, dat hiervoor in de plaats 
Wytske moest worden gelezen. En in plaats van Iedema moest Jonker worden gelezen. Maar 
de combinatie van alle namen, zoals Wytske Wilts, Janneke Luitzens, Langezwaag en de leef
tijd van Wytske zorgde er wel voor dat alle bellen gingen rinkelen. 

Want was het niet Wilt Gurbes Iedema die in 1805 trouwde met een Janneke Lui tjens?3 We zijn 
er van uitgegaan, dat Janneke moet zijn overleden, want Wilt hertrouwde in Leek (provincie 
Groningen) op 27 april 1806 met Egbertje Jans, de vrouw met wie hij zijn verdere leven zou 
delen. Wilt en Egbertje (Ebbe) werden de stamouders Idema van de Appelschase tak. Maar als 
je bovenstaande akte leest, wás Janneke Luitzens dan wel overleden? Vóór 1811 werden er nau
welijks overlijdensregisters bijgehouden, dus dat was niet na te zien. 

Wilt kwam uit Ureterp enJ anneke, die geboren was op 24 februari 1776 in St. Johannesga en op 
10 januari 1779 in Ure terp was gedoopt, woonde in 1805 in Langezwaag. Toen zij te kennen had
den gegeven, met elkaar te willen trouwen, moest dit voorgenomen huwelijk volgens de voor
schriften eerst driemaal worden afgekondigd. Dit gebeurde dan zowel in de woonplaats van 
de vrouw (Langezwaag), als in de woonplaats van de man (Ureterp). Ik besloot mij niet langer 
te verlaten op de digitale bron, maar de originele trouwboeken ( op microfilm) te raadplegen en 
inderdaad stond daar in het trouwboek van Ureterp in 1805: 'Wilt Gurbes van Ureterp en Jan
neke Luitsens van de Lange Zwagen, zijn geproclameerd den? augustus en den 25 augustus en 
den 1 ste september en zijn toen .. .' . Hierna stond er niets meer. Gebruikelijk was, dat er op die 
plek werd ingevuld, op welke datum en waar het huwelijk daadwerkelijk was voltrokken. Bij 
alle overige huwelijken was dit ook het geval. Normaliter werd er getrouwd in de woonplaats 
van het meisje, dus was het zaak ook het trouwboek van Langezwaag te raadplegen. Hier stond 
dat de afkondigingen hadden plaats gevonden op 11, 18 en 25 augustus 'en dus onverhinderd 
op .. .'. En ook hier ontbrak de vermelding van de feitelijke huwelijksvoltrekking. 

De conclusie, dat Janneke Luitzens waarschijnlijk was overleden en dat Wilt was hertrouwd 
met Ebbe Jans, was niet juist. Het voorgenomen huwelijk tussen Wilt en Janneke is op het 
laatste moment afgeblazen. Het heeft nooit plaatsgevonden. Waarom dit huwelijk op het 
allerlaatste moment niet doorging, zullen wij nooit weten. Het zal iets geweest zijn tussen 
Wilt en Janneke. Wel is het inmiddels duidelijk, dat Janneke Luitzens in 1805 bevallen is van 
een dochcercje. Uic d e n aamgeving van d i t kind (Wytske Wilts) lijkt het aannemelijk, dat Wilt 

als de vader beschouwd kan worden. Echter, het huwelijk gaat niet door en Janneke Luitzens 
moet alleen verder met Wytske. Wilt is het jaar daarop, op 27 april 1806 in Leek, in een eerste 
huwelijk met Ebbe Jans getrouwd en ook uit die relatie wordt een Wytske Wilts geboren. De 
Wytske Wilts van Ebbe Jans is in het rode boekldema vermeld; de Wytske Wilts van Janneke 
Luizens niet, want daar wisten wij het bestaan nog niet van. 

Janneke Luitzens vinden we terug in 1810, wanneer zij op 34-jarige leeftijd in het huwelijk 
treedt met de dan 64-jarige weduwnaar Fedde Jans uit Langezwaag. Het leven van een alleen-
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staande moeder met een klein kind was niet eenvoudig. Op haar ouders, Luitzen Freerks en 
IJmkjen Rintses, kon zij niet terugvallen. Uit het feit, dat zij na 1811 in geen enkel bestand zijn 
terug te vinden, mag je concluderen, dat zij waren overleden. Wytske Wilts is bij dit huwelijk 
niet gewettigd door Fedde Jans, want wanneer hij in 1812 de naam Jonker als familienaam aan

neemt, zijn in dit document alleen zijn eigen kinderen en kleinkinderen genoemd. Wytske 

komt hier niet in voor. Wel blijkt, dat Fedde en Janneke nog twee kinderen hebben gekregen; 

namelijk Wopke ( 1810) en Johannes ( 1812), beiden geboren in Langezwaag. Fedde is overleden 
op 7 februari 1826 op 80-jarige leeftijd. En Janneke Luitzens, die inmiddels de achternaam 
Van der Woude voerde, overleed op 4 juni 1831 in Langezwaag. 

En Wytske? Het zou logisch zijn geweest, wanneer Wytske ook de familienaam Van der Wou

de had gedragen, maar dat heeft zij nooit gedaan. Bij haar huwelijk op 20 juli 1826 in Oude
haske met Andries Jacobs de Groot, een 28-jarige arbeider uit Oudehaske, woonde zij daar als 
dienstmeid onder de naam Wytske Wilts Jonker. Ook bij de aangifte van hun eerste vier kinde
ren werd zij genoemd als Jonker. Toch heeft zij geweten wie haar echte vader was, want bij de 
geboorte van haar laatste drie kinderen (dit was na het overlijden van haar moeder!) stond zij 
genoemd als Wytske Wilts Iedema ( ook Ydema). Er moet dus wel een vorm van contact of een 
andere bron van informatie naar Wytske zijn geweest, want Wytske is niet bij Wilt in de buurt 
opgegroeid en Wilt is de naam Iedema, pas ná 1812 gaan voeren. 

De lijnen lopen dus inderdaad zowel via vaders-, als via moederskant naar Wilt Gurbes. 
Voor de duidelijkheid geef ik hieronder een schema met achter de namen tussen haakjes de 
geboorte- en overlijdens jaren. 

Wilt Gurbes Iedema (1783-1858) 

Relatie rond 1805 
met Janneke Luitzens 

1 

Wytske Wilts (1805-1853) 
trouwt in 1826 met 
Andries Jacobs de Groot (1798-1871) 

1 

Luitzen Andries de Groot (1841-1921) 
trouwt in 1876 met 
Wytske Akkerman (1851-na 1882) 

1 

Andries de Groot (1882-1908) 
trouwt in 1906 met 
GerritdienaJ ohanna Kroeze (1886-1951) 

1 -trouwt in 1932 met-

Huwelijk in 1806 
metEgbertjeJans (1777-1850) 

1 

RoelofWilts Iedema (1813-1867) 
trouwt in 1842 met 
Aafke Eeu wes de Haan ( 1821-1879) 

1 

Evert Roelofs Idema (1847-1923) 
trouwt in 1880 met 
Baukje Lou rens de Klein ( 1853-1912) 

1 

Roelofidema (1885-na 1960) 
trouwt in 1910 met 
Annechien Si bering (1885-1956) 

1 

Adriana Louiza de Groot (1908-1999) Jan Idema (1912-1994) 

Wim Idema, Midwoud 

Noten 
1. Adrianne Hoffmann-Idema en Wim Idema, 'Genealogische vragenrubriek', in: Familiekroniekide

ma 39 (2007), nummer 44, pag. 73-78. 
2. A.A. Idema (e.a.), Familieboekidema.Beschrijvingvan een Groninger familie, Schoorl 2006. 
3. W. Idema, Genealogie van een Fries-Drentse familie Idema-Iedema, of de voorouders en nazaten van Gurbe 

Feitzes en Wij'tschke Wilts (van Ureterp), Midwoud 2000. Op pagina 28-29 het gezin van Wilt Gurbes 
Iedema (VI-d, 1783-1858). 
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Verzoek tot oprichting van een kerkenraad te Deurne, 
Liessel en Vlierden (1767) 

DOOR DRS L. M. VAN DER HOEVEN 

De correspondentie met het verzoek tot oprichting van een nederduits-gereformeerde ker
kenraad te Deurne, Liessel en Vlierden is te vinden in het archief van de Raad van State.1 Bij de 
stukken is onderstaande lijst van van 't getal der mans ledematen te Deurne, Lieszel alsmede te Vlier
den, combinatie van Deurne den 20 januari} 1767 gevoegd. Aardig zijn de bijzonderheden die bij 
sommige lidmaten zijn opgetekend. De invloed van Raad is herkenbaar is de karakteristieke 
opbouw van de lijst, waarop in verhouding veel schoolmeesters zijn vermeld. 

1. De heer A. la Forme, drossard der heerlijkheden Deurne en Lieszel. 
z. De heer G. Ham pen subst. secretaris der gemelde heerlijkheden. 
3. De heer J. Sluijter (= Jacob Sluijter). 
4. De heer M. Heijcoop. 
5. De heer L. Wijchgel. 
6 . J. Bokhorst, praesident-schepen' ('Jan Bokhorst, een man is, die aan een beroerte gelabo

reert heeft, en zo impotent is, dat hij in der tijd van ses of seven jaaren den godsdienst niet 
heeft konnen bijwonen'). 

7. Antoni Heijcoop, schoolmeester te Vlierden, deze is overleden3 en werd vertrouwt, dat 
binne kort een ander in sijn plaats sal aangestelt werden door den Raad van Staaten (N. 
Ramaar).• 

8. J. Hanewinkel, schoolmeester te Lieszel.5 

9. Deszelfs zoonJ. Hanewinkel. 
10. Willem Guns ('heeft een paapse vrouw, is nachtroeper of klepperman'). 
11. B. van Schaijk, vors ter de(!) Deurne. 
12. J. Wijnants, schutter te Deurne. 
13. A. Bokhorst, schoolmeester en coster te Deurne.6 

'NB Daar is nog een jongman alhier woonende die aan den Do. sijn huijs catechiseert om lid
maat te worden. 

En staat te weeten dat geinformeert werd, dat binnen kort te Vlierden combinatie van 
Deurne, nog twee Heeren zouden komen woonen, die lidtmaten zouden wesen'. 

Noten 
1. Nationaal Archief, Raad van State, inv.nr.1029.2.Johan Bokhorst, aangesteld tot substituut-school

meester van Deurne 1746 (H. Th.M. Roosenboom,Dedorpsschool in deMeijerij van 's-Hertogenbosch van 
1648 tot 1795, Tilburg 1997, pag. 136). 

"-· Johan Bokhorst, aan gesteld tot substituut-schoolmeester van Deurne 1746 (Roosenboom, pag. 
136). 

3. Anthonij Heijkoop overleed 18 januari 1767 om 6 uur ' s avonds (Nationaal Archief, Raad van State, 
inv.nr. 1028.1). Hij was in 1729 aanges teld (Roosenboom, pag. 309 ). 

4. Anthonij Ramaer, 'geappointeerd' als schoolmeester 26 januari 1767, geëxamineerd 20 februari 
1767 (Nationaal Archief, Raad van State, inv.nr. 1028.1) 

5. Johannes Hanewinkel, aangesteld 1736 (Roosenboom, pag. 307). 
6. Abraham Bokhorst, aangesteld 1760 (Roosenboom, pag. 306). 
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archiefnieuws 
Archiefdepots zitten vol! 

Regionaal Archief Zutphen voorlopig 
(zeker tot 2020) op de huidige locatie aan 
de Spiegelstraat 
Er kan maximaal 4 km archief worden opge
slagen in de depots van het Regionaal Archief 
Zutphen. Dit maximum is nu bereikt, de de
pots zitten vol. Omdat er nog veel aanwas van 
nieuw archief is, nu en in de toekomst, moet 
de depotcapaciteit worden uitgebreid. 

Dit wordt gedaan door het plaatsen van 
verrijdbare stellingen in plaats van de vaste 
kasten die er nu staan. Deze oplossing levert 

naar schatting een ruimtewinst op van onge
veer 1,3 km. Dit betekent dat het Regionaal 
Archief Zutphen voorlopig (zeker tot 2020) 
op de huidige locatie aan de Spiegelstraat 
kan blijven. 

Na de zomer wordt gestart met de aan
passing van het eerste depot. Dat betekent 
dat enkele archiefbestanden enige weken 
beperkt toegankelijk zullen zijn. Kijkt u op 
onze website voor de laatste stand van zaken. 

[BAMmagazine, nr. 3, 
juni 2008, pag.13] 

Digitale naslagwerken 

Regionale Krantenbank 
De nieuwste aanwinst is de Regionale Kran
tenbank, die 2 april jl. live is gegaan; deze 
bevat artikelen vanaf januari 2008 uit 32 re
gionale kranten. In de loop van de komende 
maanden zullen de archieven worden uit
gebreid met de jaren 2007 en 2006 (in deze 
volgorde). 

Deze krantenbank is terug te vinden op de 
website www.bibliotheek.nl. 

Bibliotheek.nl heeft een handige zoek
machine, de zogenaamde AquaBrowser. 

Hiermee is het makkelijk zoeken in onder 
andere: boektitels, archieven van kranten en 
tijdschriften, Keesings Historisch Archief, 
Consumentengids én de Van Dale woorden
boeken. 

Via de website van leverancier NBD-Biblion, 
www.krantenknipsels.nl, heeft de biblio
theekbezoeker toegang tot diverse databan
ken. 

[BAMmagazine, nr. 3, 
juni 2008, pag. 11] 

Database voor bouwvergunningen 

De bouwvergunningen en -tekeningen van 
de gemeente Zutphen zijn sinds kort toegan
kelijk via een d a tabase op de webs ite van Re

gionaal Archief Zutphen. Door te zoeken op 
straatnaam en huisnummer is makkelijk te 
zien of er van een bepaald pand een bouwver
gunning bewaard is gebleven. Het dossier is 
in te zien in de studiezaal (Spiegelstraat 13). 
Bouwtekeningen zelf zijn niet digitaal via de 
website te raadplegen vanwege auteursrech
ten en privacy wetgeving. 
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De eerste Zutphense bouwtekeningen da
teren van rond 1900. Tot aan de Tweede we
reldoorlog besta at de collectie met name uit 
blauwdrukken. Deze blauwdrukken zijn al 
geruime tijd op microfiche in de studiezaal 
te vinden. Na de oorlog worden de bouwver
gunningdossiers omvangrijker en bevatten 
ze naast tekeningen ook de aanvragen en af
handelingen van deze vergunningen. 

Voor Zutphen zijn alle bij het archief aan
wezige bouwdossiers ingevoerd (tot 1990). 
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Hoewel ook Brummen en Lochem in het 
zoekscherm kunnen worden geselecteerd, 
zijn de bouwvergunningen van deze twee ge
meenten nog in bewerking. 

Van alle stukken en tekeningen die het ar
chiefbeheert kunt u op de studiezaal kopieën 
laten maken. 

Natuurlijk zijn er ook bouwvergunningen 
van de (voormalige) gemeenten Gorssel, La
ren (van na 1943), Lochem en Warnsveld. De-

ze dossiers bevinden zich respectievelijk in 
het gemeentehuis van de gemeente Lochem 
(Gorssel en Lochem) en het gemeentehuis te 
Zutphen. U kunt bij het betreffende gemeen
tehuis terecht om het dossier in te zien. Ten
slotte bevinden alle recente bouwdossiers 
zich nog in de gemeentehuizen van Brum
men, Lochem en Zutphen. 

[BAMmagazine, nr. 3, 
juni 2008, pag. 10] 

CBS bibliotheek digitaliseert collectie 

De bibliotheek van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (cBs) voert een digitaliserings
project uit om grote delen van [de] collectie 
van het bureau via het web toegankelijk te 
maken. Ook veel kwetsbare en moeilijk te 
raadplegen statistische publicaties uit de 19< 
eeuw worden opgenomen. De geplande om
vang van het project bedraagt een half mil
joen pagina's. 

Eerder werden in samenwerking met het 

opgeheven NIWI de Nederlandse Volkstel
lingen tussen 1795 en 1971 gedigitaliseerd 
(www.volkstelling.nl). Daarop komt nu een 
vervolg door de digitalisering, in samenwer
king met DANS, van een aantal bedrijfsinstel
lingen ( 1930-1978} en gedetailleerde gegevens 
op wijkniveau uit de volkstellingen, woning
tellingen en beroepstellingen (1930-1960). 

[E-data&research, jg. 3, nr. 1, 
juni 2008, pag. 3] 

Nieuwe Haagse archieven 2006, o.a.: 

• Magdalena Ferdinanda Maria Rollin Cou
querque, 1879-1995 [tenniskampioen] 

• Kon. Nederlandse Natuurhistorische Ver
eniging, 1901-2001 

• Firma Pander en zonen, circa 1890-1952 
• Machinefabriek Escher, 1925-2006 [ir. A. 

Escher, geb. Groningen 1895] 
• Burgemeester A.J.E. Havermans, 1985-

1996 
• Haagse Voetbal- en Cricketvereniging 

Quick, 1896-2005 
• Koloniale voetbalvereniging De Vleermui

zen, 1905-1915 
• Haags Kamerkoor, 1969-2003 (in 1958 op

gericht door Rocus van Yperen] 

• Architect Cor Westerduin, circa 1945-circa 
1990 [geb. Den Haag 1927] 

• Voetbalvereniging sv Die Haghe, 1934-
1992 

• Hulpvereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Scheveningen (later 
Vereniging voor GereformeerdSchoolon
derwijs), ca.1900-2005 

• Haags Matrozenkoor, ca. 1925-ca. 1995 
• Voetbalvereniging V. U. C., 1906-2006 
• Hockeyclub HGC, 1901-2000 
• Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade, 1915-

2004 
[Die Haghe, jaarboek 2007, 

pag. 214-231] 

Voorouders die hun hoofd verloren 

De heer G. van Schaik te Grues/Frankrijk at
tendeerde ons op een artikeltje in het Franse 
weekblad Le Point van 13 maart 2008 over een 
site, waarop een lijst met namen van slachtof-

fers van de guillotine ( ook in de voormalige 
Franse koloniën) te vinden is: 

http://les.guillotines.free.fr 
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Genealogisch Centrum Goeree-Ovetjlakkee 

Het Centrum moet per 14 juli het pand het 
Feyne Kwartier verlaten hebben. Een deel van 
de collectie wordt in de maanden juli en au
gustus overgebracht naar de leeszaal van 
het Streekarchief. In het vervolg zal er één 

avondopenstelling per maand zijn voor- o.a. 
- diegenen die overdag geen onderzoek kun
nen doen. De juiste data volgen nog. 

[ontleend aan Nieuwsbrief 
extra editie 13• jg., nr. 3, juni 2008] 

Portretfoto's bij stamboomgegevens gezocht 

De website www.vriezenveners.nl is op zoek 
naar portretfoto's van vroegere inwoners 
van de voormalige gemeente Vriezenveen en 
de gerelateerde families in het Russische St. 
Petersburg. De ingezonden foto's moeten de 
Vriezenveense stamboom een gezicht geven 
en de gegevens verder 'levend' beschrijven. 

Vriezenveners.nl biedt de bezoeker een 
overzicht van het genealogisch onderzoek 
in de voormalige gemeente Vriezenveen dat 
door André Idzingasinds 1997 wordt verricht. 
De website bevat niet alleen de gegevens van 
inwoners uit Vriezenveen, maarook die van de 
inwoners van de dorpen Aadorp, Bruinehaar, 
De Pollen en Westerhaar-Vriezenveensewijk. 
Het stamboomoverzicht telt momenteel ruim 
28.000 Vriezenveense ingezetenen, waarvan 
de gegevens van levende personen slechts met 
toestemming online zijn gebracht. 
De laatste maanden zijn vele portretfoto's 

uit het historisch documentatiecentrum van 
het Historisch Museum Vriezenveen aan de 
website toegevoegd. Niet alleen foto 's van 
oude Vriezenveense geslachten als Berkhof, 
Dekker,Jansen en Tijhof, maar ook die van 
latere inwoners als Boswinkel, De Goeijen 
en Zand wijk. 

De vele foto 's komen uit het album 'Photo
graphiën op buitenlandsche paspoorten' en 
stammen waarschijnlijk uit de jaren twintig. 
Hierin bevinden zich ook de foto 's van Aa
dorpse geslachten als Bannink en Wuite en 
van Bruinhaarse geslachten als Greveling, 
Hendriks en Kerkdijk. Westerhaar toont 
foto 's bij namen als Eggink, Klinkhamer en 
Veenstra. Ruim de helft van de foto's is sinds 
kort te bekijken op Vriezenveners.nl. 

[Waver 't Vj enne, nr. 21 (2008), 
pag. 83; Verenigingsnieuws] 

Wageningse archieven digitaal beschikbaar 

Het Gemeentearchief Wageningen (GAW) 
biedt onderzoekers en belangstellenden drie 
nieuwe handige hulpmiddelen. De inventa
rissen van het oud archief (1335-1815) en het 
oud rechterlijk archief (1542-1811) staan na
melijk op de gemeentelijke website. Ook een 
overz ichc va n alle 155 archieven die:: het GAW 

beheert, is op de site geplaatst. Zo zijn bij
voorbeeld nu vele persoonsnamen in de in
ventarissen te vinden, een mooie handreiking 
voor met name de stamboomonderzoekers! 

Daarnaast is er voor het eerst een volledig 
overzicht gemaakt van alle 155 grotere en klei
nere archieven die bij het Gemeentearchief 
Wageningen te vinden zijn. Ook dat overzicht 
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staat nu op de gemeentelijke website. 
Alle drie documenten zijn als pdf-bestand 
op de website van Wageningen geplaatst. 
De webpagina van het Gemeentearchief Wa
geningen is te vinden op de website van de 
gemeente: www.wageningen.nl. Klik daar 
op de link in het nieuvvsbericht o ver het G e

meentearchief. De url van de webpagina is: 
http://www.wageningen.nl/content. 

jsp?objectid=37571. 
Let op: dit adres vervangt het oude webadres 
van het Gemeentearchief Wageningen. 

[Veluwse Geslachten, 33' jg., 
nr.1,jan./febr. 2008, pag. 24] 
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RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 

Per 1 april traden de gemeenten Lopik, Ou
dewater en IJsselstein toe tot Streekarchief 
Rijnstreek. 

De aansluiting van de drie gemeenten be
tekent een forse uitbreiding van het werk
gebied van het Streekarchief. Dit komt ook 

in de nieuwe naam van de archiefdienst tot 
uiting: Het Streekarchief zal verder gaan on
der de naam RHC (Regionaal Historisch Cen
trum) 'Rijnstreek en Lopikerwaard'. 

[Archiefforum] 

Stadsarchief Brugge 

Historisch kaartenmateriaal van het 
Stadsarchief op het web 
De erfgoedsite www.huizenonderzoek
brugge.be is onlangs gevoelig uitgebreid. 
De inschrijvingen van de registers van de Zes
tendelen van tweehonderd nieuwe huizen 
zijn aangevuld, wat het totaal nu op 2.400 
huizen brengt. Maar nog belangwekkender 
is dat naast het plan van Marcus Gerards 
(1562) en het plan Popp (1865) nog tien histo
rische kaarten uit het Stadsarchief online te 

raadplegen zijn. Het gaat om een selectie uit 
de Verzameling Kaarten en Plannen en uit de 
Collectie Guillaume Michiels, gaande van de 
kaart van Jacob van Deventer uit de 16d• eeuw 
tot de kaart vanJh. Bouchez van 1870. Met dit 
uniek aanbod wordt een volwaardige aanzet 
gegeven tot een digitale historische topogra
fische atlas van de stad Brugge. 

Jan D'hondt [archief/even, nieuwsbrief 
van het Stadsarchief van Brugge, 

jg.15, nr. 2, april 2008, pag. 8] 

Antwerps archief mogelijk Unesco-etfgoed 

Vlaams minister van Cultuur, Bert Anciaux 
wil de Antwerpse archieven van de Insol
vente Boedelkamer in 2009 laten opnemen 
in het 'Register van het Geheugen van de 
Wereld'. Dat is de lijst van topstukken en 
collecties documentair erfgoed van wereld
niveau dat door UNESCO wordt erkend. De 
Insolvente Boedelkamer is een collectie van 
meer dan 150 archieven die is ondergebracht 
in het Felixarchief in Antwerpen. Ze geeft 
een fascinerend beeld van de internationale 
handelscontacten in de 16•, 17• en 18• eeuw. 
Na grondig onderzoek van het rijke archief 
zal UNESCO een beslissing nemen die wordt 
bekendgemaakt in de zomer van 2009. 

De Archieven van de Insolvente Boedel
kamer zijn tegelijk een unieke en cruciale 
collectie van documentair erfgoed. In de 16• 
eeuw was Antwerpen een van de belangrijk
ste economische metropolen in de wereld. De 
rijkdom van de stad en haar inwoners was 
gebaseerd op de internationale handel, het 
bankwezen en de communicatie, vooral tij-
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dens de regering van Keizer Karel. 
Om de belangen van crediteurs en klanten 

te beschermen beval het Antwerpse stadsbe
stuur om vanaf 1518 alle documenten, brief
wisseling, archieven en bezittingen van de 
' insolvente' of gefailleerde personen of be
drijven in beslag te laten nemen en verder te 
laten beheren door een ambtenaar van jus
titie. Dit resulteerde door de eeuwen heen 
in een enorme collectie van meer dan 150 ar
chieven. De betrokken personen en bedrijven 
opereerden op een internationale schaal. Dit 
houdt in dat de hele collectie een fascinerend 
beeld geeft van de internationale en intercon
tinentale relaties en contacten in de 16c, 17< en 
18< eeuw. Zowel nationaal als internationaal 
zijn deze archieven de omvangrijkste en rijk
ste in hun soort voor de vroeg-moderne we
reldgeschiedenis. 

[www.felixarchièf.be, ( elektronische) 
nieuwsbrief van het 

Stadsarchief Antwerpen, juni 2008] 
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Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

Wie genealogisch onderzoek doet en na de 
vondsten in de burgerlijke stand en doop-, 
trouw- en begraafboeken en na het raadple
gen van secondaire bronnen als rechterlijke-, 
notariële- en belastingarchieven, het resul
taat nog iets meer kleur en historische ach
tergrond wil geven, kan - indien de voorou
der (beroeps) militair was - gebruik maken 
van de unieke militair historische collectie 
van het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie(= NIMH) te 's-Gravenhage. Het Ne
derlands Instituut voor Militaire Historie is 
een gespecialiseerd kennis- en onderzoeks
centrum op het gebied van de Nederlandse 
militaire geschiedenis. Het Instituut is er 
voor iedereen met belangstelling voor het 
Nederlandse militaire verleden. Het werk
terrein van het NIMH betreft de Nederlandse 
strijdkrachten in binnen- en buitenland; te 
land, ter zee en in de lucht, in de periode 
van de Tachtigjarige Oorlog tot nu. Hoewel 
het werkterrein van het NiMH zich met name 
bevindt op het gebied van de militaire his
torie, is er voor de genealoog ook genoeg te 
vinden. 

marinemilitairen uit de 17dc tot en met 2ostc 

eeuw. Een overzicht van (achter)namen die 
voorkomen in deze collectie is beschikbaar 
op de website van het NiMH (www.nimh.nl). 
Met betrekking tot genealogisch onderzoek 
is hier verder onder meer aanwezig de per
soonsdossiers van marine- en landmachtper
soneel geboren tussen circa 1865 en 1900, de 
collectie Klaassen (een verzameling waarin 
gegevens zijn verwerkt die aan de perso
neelsadministratie van de marine ontleend 
zijn), herenboekjes (uit de 18dc eeuw, waarin 
marineofficieren staan vermeld), naam- en 
ranglijsten van officieren van 1725 tot en met 
1989 (ook wel officiersboekjes genoemd), ge
denkboeken en overzichtswerken. Een volle
dig overzicht van de collecties van het NIMH 
is te vinden op de website van het instituut. 
Naast het reguliere genealogische onderzoek 
en het onderzoek in de (militaire) archieven 
van het Nationaal Archief te Den Haag is het 
NiMH een waardevolle aanvulling voor het 
onderzoek naar (militaire) voorouders. 

Het NiMH is gevestigd op de Alexanderka
zerne te Den Haag, dus bij een voorgenomen 
bezoek is een legitimatiebewijs verplicht om 
toegang te krijgen tot het kazerneterrein. 
Bezoek is alleen mogelijk na het maken van 
een telefonische afspraak (070-3162847). Het 
bezoekadres van het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie is Alexanderkazerne, 
gebouw 204, Van Alkemadelaan 357, 2597 BA 

Den Haag. 
De openingstijden van de studiezaal zijn 

van dinsdag tot en met vrijdag van 8.15 uur 
Vooral de collecties van het voormalige tot 16.45 uur. 

Instituut voor Maritieme Historie (welke se
dert 1 juli zoos is opgenomen in het NiMH) 

zijn een bron van informatie. Hierin bevindt 
zich onder andere een personendocumenta
tie, samengesteld uit diverse bronnen met 
(genealogische) informatie over duizenden 
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[www.nimh.nl, 
met dank aan M. Ver hoef 

te Rotterdam] 
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l te 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 
P.M. van Ede, VanEden-VanEeden - VanEde 
uit De Nieuwe Molen te Gelders Veenendaal, Laren 
2006, 128 pp., ill. 

VAN EDEN - VAN EEDEN - VAN EDE 

De familie Van E(e)de(n) was (en is) een echte 
molenaarsfamilie. Maar liefst negen genera
ties maalden op 'De Nieuwe Molen' te Vee
nendaal. Gert van Eden maalt tegenwoordig 
als vrijwillig molenaar op 'De Vriendschap', 
een andere Veenendaalse molen die ook al 
enige generaties familiebezit is geweest. In
dien er in het verleden wat veel broers in een 
gezin waren, weken die uit naar andere rno

lens, ook in omliggende plaatsen als Zeist en 
Bunnik. De oudste voorvader was DirkDirksz 
van Ede(n), die rond 1625 in Gelders Veenen
daal werd geboren. Van hem is bekend dat 
hij als korenmolenaar op 'De Nieuw Molen' 
werkzaam was. Vooral de oudste generaties 
zijn goed uitgewerkt, met veel bijzonderhe
den over de plaats Veenendaal. 
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Biografie 
A.D. van Eijk, Herinneringen van een marine
man, Vlaardingen 2007, 150 pp., ill. +dvd. 

Deze uitgebreide levensbeschrijving van 
de in 1942 geboren auteur is meer dan dat: 
ook het randgebeuren komt uitvoerig aan 
bod. Op basis van goed gedocumenteerde li
teratuur tilt hij dit werk uit boven het alleen 
voor familieleden interessante. In 2003 is van 
zijn hand de Genealogie van het Overschiese ge
slacht Van Eijk verschenen. 

B. de Graaff en E. Locher-Scholten, J.P. graaf 
van Limburg Stirum (1873-1948), tegendraads 
landvoogd en diplomaat, Zwolle 2007, 552 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-400-8450-8 (prijs 
€34,95). 

Johan Paul graaf van Limburg Stirum was 
Nederlands belangrijkste vooroorlogse di
plomaat. Hij was gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië (1916-1921), gezant in Ca-
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iro (1922-1924), Berlijn (1927-1936) en Lon
den (1937-1939). Deze biografie werpt licht 
op het koloniale beleid en de vooroorlogse 
buitenlandse politiek van Nederland en le
vert daarnaast een bijdrage aan de moderne 
adelsgeschiedenis. De beide auteurs, als his
torici verbonden aan de Universiteit Utrecht, 
belichten naast de werkzame periode uit het 
leven van Van Limburg Stirum ook diens 
jeugd, studententijd en pensioenjaren. 

S. van der Veen, Een Spaanse Groninger in Ma
rokko, De levens van Johan Wûlem Ripperda 
(1682-1737), Amsterdam 2007, 677 pp., ill. + in
dex; ISBN 978-90-351-3132-3 . 

Johan Willem Ripperda leidde een avontuur
lijk en tot de verbeelding sprekend leven, 
hetgeen al snel tot mythevorming leidde in 
de achttiende eeuwse biografieën die over 
hem verschenen. In dit boek tracht de auteur 
op w c: cc:nschappclijk vera ntwoor de w ij ze de 

levensgeschiedenis van de Groningse jon
ker te beschrijven tegen de achtergrond van 
zijn tijd, een opzet waarin hij wonderwel 
geslaagd lijkt te zijn. Door de meeslepende 
journalistieke stijl leest het boek echter als 
een roman. 
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Stads- en dorpsgeschiedenis 
M. Gerritsen-Kloppenburg, De zusters van 
Hoogland, Het Wit-Gele Kruis in een dorpsgemeen
schap 1929-1983, Hoogland 2007, 66 pp., ill. + 
index; uitgave Historische Kring Hoogland, 
ISBN 90-807040-4-6 . 

De zuster van Hoogland 

Op boeiende wijze wordt een beeld geschetst 
van de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis 
Hoogland en tegelijkertijd van de maatschap
pelijke ontwikkelingen in de dorpsgemeen
schap. De vele informatie over de wijkzusters 
en andere medewerkers van de organisatie 
maken het boekje ook uit genealogisch oog
punt interessant. 

R. van der Schans, 4 00 jaar buren rond het Schie
landshuis, Bennekom 2007, 52 pp., ill. + dvd. 
Dit boekje is een inleiding op wat via de bijge
voegde dvd te bezoeken is: een digitaal mu
seum, dat de ontwikkeling gedurende meer 
dan vier eeuwen laat zien van de omgeving 
van het enige zeventiende-eeuwse gebouw 
dat het centrum van Rotterdam nog rijk is: 
het Schielandshuis. Het digitale museum is 
vooral een redelijk geordende en toeganke

lijk gemaakte documentenverzameling, gro
tendeels afkomstig uit het Gemeentearchief 
Rotterdam, het Kadaster en nog en paar ar
chieven. Het is bedoeld om te zwerven door 
ruimte en tijd, haast net zoals je een echte 
stad leert kennen. 

ABB 
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G.J.M. van den Brink, A.M.D. van der Veen, Werk, kerk en bed in Brabant. Demografische ontwik

kelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920, uitg. Het Noordbrabants Genootschap, 's-Her
togenbosch 1989. 

H. van Felius, Enkele lidmatenlijsten van Burgh 1783-1818 (1840 ), Haarlem 2007. 

H. van Felius, Renesse en Noordwelle dopen en trouwen van de Hervormde Gemeenten 1789-1811, Haar
lem 2006. 

B. van de Graaf en A. Schellingerhout, Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, deel 12. Benthuizen, Hoo-
geveen in Rijnland, uitg. Stichting Rijnlandse Historiën, Alphen a/d Rijn 2001. 

S. Greveling, Zwartsluis in oude ansichten, Zaltbommel 1972. 

A.G. H. Groeneveld, Het geslacht Schoonman uit Bredevoort, Heiloo 2006. 

P.A. Harthoorn, Extracten uit het archief van het gerecht van Valkenisse 1618-1811, Canterbury 1979. 

P.A. Harthoorn, Transcriptie met index van de stadsrekeningvan Tholen 1586/87, uitg. Afdeling Zee-
land van de NGV 1990. 

W.G.M. van der Heijden (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handlei-
ding, Hilversum 1993. 

F.J.A.M. van der Helm, HoofdgeldEsselijkerwoude 1623, 's-Gravenhage 2001. 

F.J.A.M. van der Helm, Hoofdgeld Ter Aar1623, 's-Gravenhage 2000. 

F.J.A.M. van der Helm, 10e Penning Hoogkarspel 1544, 's-Gravenhage 2001. 

)i F.J.A.M. van der Helm, 10e Penning Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroekanno 1543, 's-Gravenhage 
2001. 

Willy Hesselink-Schraa, Rijk van Dalfsen en zijn koren. Kerkorganist en koordirigent te Zwartsluis, 
Zaltbommel 1989. 

C. Hilbrink, In het belang van het Nederlandse volk ... Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan 
de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945, 's-Gravenhage 1995. 

C. M. Hogenstijn, De vrijheid van onze Burgerstaat. Het intellectuele netwerk rond de Deventer Patriot
ten, Deventer 2006. 

A. Huizinga, Internationaal Aardrijkskundig Woordenboek, Amsterdam 1985. 

A.M.P.P. Janssen (red.), Monografieën uit het land van Sittard, deel 12. Katholiek versus protestant in 
Sittard 1609-1648. De geschiedenis van de hervormde godsdienstuitoefening in Sittard, Sittard 1998. 

L. F. Jens (e.a.), Zaaien in zoo harren grond. Uit het dagboek van Willem Leendert Jens, zendeling op Nieuw 
Guinea 1876-1899, Apeldoorn 1997. 

W. Jonker,Jüchen, Doopboek der Reformierte gemeente lopende van 17-10-1654 t/m 13-04-1691 (copie van 
het origineel), Zaandam 197 4. 

W. Jonker,Jüchen, Doopboek der Reformierte gemeente lopend van 10-04-1691 t/m 15-01-1701, Zaandam 
1974. 

L.J.H. Kaal, Het verhaal van Kaal gaat verder. Foto's en aanvullingen, Apeldoorn 2006. 

A. Kapitein, VeemarktinSchagen, z.pl., z.j. 
Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en stedenbouw 1850-1940, Zwolle 2002. 

G .J. I. Kokhuis, De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog, Oldenzaal 1992. 

H.J. König, Familienforschung Pollmann. Schepsdoif, Lingen/Oegstgeest 2007. 

J. Kroezen ga, Kent u ze nog ... de Gasselters en Nijveensters, Zaltbommel 197 4. 

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

[Adrianus Hogenstijn en 
Reiniera Wergers] 

DOOR C. M. HOGEN STIJN 

Adrianus (Arie) Hogenstijn, geb. Deventer 28-12-1844, meubelmaker, overl. Raalte 1-5-1926, zn. 
van Wilhelmus Ho(o)genstijn en Willemina Willemsen, tr. Deventer 21-10-1869 Reiniera Wer
gers, geb. Twello (gem. Voorst) 7-8-1841, over 1. Deventer 26-9-1921, dr. van Hermannus Wergers 
en Joanna Timmer (zie pendantportret). 

De foto's, pendant portretten, zijn omstreeks 1885 door G.J. van den Berge te Deventer ge
maakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder G c:n s N ostra. 
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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 
Amstel Mare {Vereniging Historisch Amstelveen, 
Notenlaan 8, 1185 RS Amstelveen; lidm. € 17,50; 
www.historischamstelveen.nl), jg. 19, nr. 1, maart 
2008. G.J.M.J. Lindeman: De VOC-schepen Amstel
land en Amstelveen; ].M. Pekelharing: Ramptoe
risme anno 1925 [bustochten naar het door een 
windhoos getroffen Borculo] . 

Arent thoe Boecop, nr. 84, nov. 2007. Elburg 
1907-1967: reis door de tijd. De inhoud van deze 
special is samengesteld door scholieren van 15 tot 
17 jaar. Zij deden onderzoek naar de eigen woon
omgeving met als onderwerp een historische ge
beurtenis in de 20e eeuw in een jaar eindigend 
op 7 [personen die behandeld werden: George Ja
cobus Wiggers (1834-1907; exm. Lans), Henricus 
Andries Hoefhamer {1845-1917), Johannes Philip 
Mulder (1848-1947; exm. Amptmeijer), Jacob 
Balk (in 1967 50 jaar notarisklerk)] . Kroniek, nr. 
141, april 2008. 

Arent thoe Boecop 
Elburg 1907-1967: reis door de tijd 
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De Aschpotter {Stichting Oud Sassenheim; secr.: 
Van Zonneveldstraat 15, 2171 DE Sassenheim; 
contr. min.€ 15,-; www.stichtingoudsassenheim. 
nl; stichting oudsassenheim@orange.nl), nr. 22, 
mei 2006. De eendenkooi; A. van der Geest: Over 
gemeenten- en dorpswapens; Omgekomen in het 
zicht van de bevrijding [Anthonius E.A. Knegt 
( 1922-1945 ); www. vriendenkringneuengamme. 
nl;Joseph Leopoldus Elst (1897-1945)]; A. Lelijveld: 
Melman mode & lingerie 100 jaar [grondlegger: 
Petrus Cornelis Melman (1880-1968); met kwst. 
(5 gen.) van diens kleinzoon Paulus F. M. Melman, 
geb. Sassenheim 1952; -, Oostveen, Verbakel, Van 
vliet (te Pijnacker)]. 

P~riodic~~ ui1ia•c , ..,, 1M' S1ich!i"8 0.1<1 Sn>.:nhcim 

n,. ~2 , mc,2008 

Bie t Schildt {Historische Vereniging voor de 
dorpen Hellum, Siddeburen, Steendam en Tju
chem; secr.: H. Bloemhoff, Blaauwslaan 10, 9628 
BJ Siddeburen; bie.t.schildt@jacobboerema.nl; € 
16,- p.j.), jg. 8, nr. 1, april 2008. Reine Dijkema -
Verzetsheld 1920-1944 {VI); W. van Riet: Enige we-
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tenswaardigheden over de jacht op patrijzen in 
de oostelijke Woldstreek; P. Pastoor: De dominee, 
de dokter en de diergeneeskunde; Jeugdherinne
ringen van een Helmster dokterszoon [Hugo W. 
Hiddema (geb. 1928; exm. Van Binsbergen)]; Te
lefoonaansluitingen in de oostelijke Woldstreek 
in 1939. 
De Brabantse Leeuw, jg. 57 (2008), nr. 2. A. Neggers: 
Kwinten is Quinten [nageslacht van Peter Adri
aen Quinten, over!. Best 1637, tr. Dirckje Laureijs 
vanHam);A.J.Stasse:Venlo(Vendelo)uitAlmkerk 
[ twee fragmenten; oudst bekenden: Corst Jansen 
van Ven(de)lo (tr. Schelluinen 1710 Grietje Teunis 
van de Haer) en Servaes Korsten van Venlo (1675 
won. in de Uppel, 1700 te Almkerk, tr. Maijken 
Barrelen)]; Verv. Schuurbiers en Van de Kar. De 
oudste generaties [ook: Scheurbier(s)); Verv. Van 
de Couwelaer; Verv. Hamers; Verv. Otten [alias
sen Korffhuysen, Corven, Curven en De Gruy
ter); W. Cöp: Het geslacht Broechoven en het huis 
Broechoven. Afstammingsreeks Wouter Bac van 
Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Uden
hout en omstreken [13e-16e eeuw]; M.J. Bicknese: 
Jan uten Houte uut Burgst. Bijdrage aan de gene
alogie Uten Route (van den Houte, de Ligno, in 
de 13de en 14de eeuw te Breda e.o.) [inventarisatie 
beschikbare informatie; verder onderzoek]. 

Burgerzaken & Recht. 15e jg., nr. 3/4, maart/april 
2008. Akten van de burgerlijke stand en uittrek
sels GBA bij huwelijksaangifte; Naar een nieuw 
gemeentelijk systeem voor GBA en Burgerzaken; 
W. van de Kar: De verwerking van rechterlijke be
schikkingen in overige (boek 1) zaken in de regis
ters van de burgerlijke stand; Marokkaanse natio
naliteit van kinderen [met ingang van 1 mei 2007 
is de nieuwe Marokkaanse wet op de nationaliteit 
door afstamming in werking getreden]. 
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Caert-Thresoor. jg. 27, 2008-1. R. Blankemeijer: 
Waar een wil is is een weg: kaarten van het my
thische Hunsow [legende van een verdwenen stad 
in Drenthe]; B.Jenny/E. Heere: Visualisering van de 
planimetrische nauwkeurigheid van oude kaar
ten met Map Analyst; H. van der Heyden: Vader
landse geschiedenis in kaart; L.Aardoom: Kaart van 
het polderdistrict Veluwe (1879), relict van een re
gionaal probleem. 

Devotionalia, nr. 158, 27e jg., april 2008. Alphonse 
Marie Auguste Joseph Ariëns [geb. Utrecht 1860; 
grondlegger Kath. Arbeidersbeweging]; Heilige 
tekenen in kerk en liturgie (25). Kleuren en getal
len; Uitgevers van bidprentjes (30): Pierre Joseph 
Hanicq [1775 te Mechelen]. 

Dwars Op (Historische Kring Voorhout; secr.: 
E. van der Hoeven, Mauritsstraat 31, 2215 CR 
Voorhout; lidm. € 12,50 p.j.; www.hkv-voorhout. 
nl), nr. 31, jg. 11, voorjaar 2008. M.M.C. van Buul: 
Gerrit Vroonhof en het postkantoor 1958-1979 
[ tr. 1940 Elisabeth Splinter]; E. van der Hoeven: 
De dames Huyer [Jans, Mientje en Lena, doch
ters van Petrus Johannes Huyer (geb. Leiden 
1819) en Johanna Wilhelmina Bemelman, uit 
Noordwijk]; De RK jongensverenigingen in de 
20eeeuw. III. 

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring Alber
tus Perk; secr.: mw. I. de Ronde, Talud weg 121, 1215 
AE Hilversum; lidm. min. € 15,- p.j.; albertus
perk@hilversum-historie.nl), 28e jg., nr. 1, maart 
2008. M. van Aalst: Hilversum en de Spaanse griep 
[1918]; Verzamelaars van oude ansichten (3). Krijn 
Brouwer [met 15 afbeeldingen]; A. Pothuizen: Hil
versum in vroeger tijden. Een dagje sporen in 
1963. 

Geestgronden (Stichting Historisch Egmond; 
Postbus 124, 1930 AC Egmond aan Zee; donatie€ 
16,50 p.j.), jg. 14, nr. 4, dec. 2007. R. Bijl/A. Leijnse: 
Twee hotels in Egmond aan Zee en het goud van 
de Lutine [relatie van de duikers Pieter Zwart (tr. 
1842 Cornelia Wijker) en zijn zwagers Albert en 
Gerrit Wijkcc met de latere hoteleigenaars De 

Graaff en Hoppener]; Herinneringen aan mijn 
ouders A. de Waard en J. Groen [tr. Egmond a/d 
Hoef 1917]. 

Idem. jg.15, nr. 1, april 2008. Kermis in Egmond 
aan Zee in 1857; A. van der Zeijden: Een Egmonds 
kermisgeslacht [Braak]; R. Leijen: Het ontstaan 
van het huidige gemeentewapen en een stukje 
Egmondse voorgeschiedenis. 
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Genealogie (CBG), jg. 14, nr. 2, juni 2008. R. van 
Drie: De laatste dagen van Gordon Sla ter. Canade
se televisie zoekt sporen in Nederland [1913-1944]; 
]. denExter: Sen kimsin?Wie ben jij? Vanuit Neder
land op zoek naar voorouders in Turkije; S.Heylen: 
Nederlandse diplomaten en ondernemers in de 
Levant. De families De Hochepied en Van Len
nep in Smyrna; R. Graveland: Kooikers en Kooi
mannen [achter de schermen van de eendenkooi; 
o.a. kooikerfamilies Ten Klooster en Stokman]; 
K. Kuiken: Middeleeuwse dubbelgangers. Over de 
grenzen van de genealogische bewijsvoering [' in
terpretatie van middeleeuwse gegevens is een vak 
apart'; criteria voor identificatie]; T. van Gestel: Het 
project Genetische Genealogie in Nederland. 

GenealogyskJierboek 20oz. G.Boeijinga: Borna:us 
[te Aldeboarn, Bolsward, Franeker, Doesburg, 
Harderwijk; eind 16e-19e eeuw]; R. van der Ley: 
Kwartierstaat van Ireen Wüst [geb. Goirle 1986, 
schaatsster; Wüst (te Meetingen, Dokkum), Co
vers (te Meetingen, Leeuwarden), Hoekstra (te 
Dearsum, Leeuwarden), De Bruin (te Harlingen); 
de Friese kwartieren verder uitgewerkt];]. Renema: 
It erfskip fan Froukje Willems [1747-1782; dr. van 
Willem Annes en Ybeltje Anskes; o.a. Emminga, 
Hettema, Klaversma; haar kwst.]; R. van der Ley: 
Het nageslacht van Andries Jans (1668-1730) en 
Antje Pieters op de Harste onder Sumar [Zeilstra, 
De Jong, Wijma, Hoekstra, Zandstra, Haarsma, 
Roorda, Roda, Groenewoud, Boersma]; M.O. 
Koopmans: Het nageslacht van Carst Douwes uit 
Oudega (Sm.) ca. 1600-ca. 1850 [Pijl, Kroon, Rin
sema, Van der Wal, Hoekstra, Rijpma, Elsma, 
Koopmans, Sibma, Van der Zee, Zak]; Fryske Rie 
foar Heraldyk. A.S. Miedema (t): Aantekeningen 
over het wapen van het geslacht Van Harinxma 
thoe Slooten ... ; Wapenregistraasje: Van Bergen, 
Bosma, Buursma, Eyzinga, Haitsma, Joha (2x), 
Schouws tra, Van der Veer, IJsbrandy. 
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Die Haghe, jaarboek 2007. Th.H. von der Dunk: 
Oranjepaleizen rond Den Haag als toeristische 
trekpleisters. Deel 2: Leonhard Christoph Sturm 
en andere vreemdelingen in Huis ter Nieuburch 
[1669-1719, Duits architectuurtheoreticus]; P. 
Spaans: Wanneer en waar begon Scheveningen 
eigenlijk op haring te vissen? Misvattingen van 
Vermaas inzake het Visboeck (ca. 1581) van Adriaen 
Coenen; A. Andriessen: Den Haag 1807. Bevestigd 
als stad, afgedankt als residentie; H. Stapelkamp: 
De impact van een scheepsramp. De mysterieuze 
ondergang van Zr. Ms. 'Adda' voor de kust van 
Scheveningen op 5 juli 1882; S. Boef van der Meu
len: Van grenadier naar heilgymnast. J.H. Reijs 
jr. en een Haagse familielijn; K. van Wijk: Alles op 
de bon. Distributie en detailhandel in Den Haag ~ 
tijdens de Tweede Wereldoorlog; K. Aardoom: De 
wijkgedachte in Den Haag. Idealen en werkelijk
heid in de nieuwe wijk Morgenstond; A. Volle
bregt-van Grol: Contrasten in een binnenstadstraat; 
de geschiedenis van het huis Jan Hendrikstraat 
9 [Bijlage 1: Overzicht van familierelaties (Van 
Mierop, Le Maire, Verbolt, Van der Criep). Bijla
gen 2 en 3: eigenaren en bewoners van de panden 
9 en 11]; In Memoria: Kees Andréa (1914-2006) en 
Mariska Veres (1947-2006). 

Heemtijdinghen (www.shhv.info; secr.: Meer
koetlaan 3, 3444 BH Woerden), 44e jg., nr. 1, april 
2008. ].F. van Rooijen: Het is hommeles in Mont
foort. Speurtocht naar de betekenis van een poli
tieke spottekening uit 1918; Peter Versloot, waak
hond in Montfoort [interview door K. Maartense]. 

Historische Kring Eemnes (www.historische
kringeemnes.nl; secr.: R. T. van der Schaaf, Hasse
laar laan 46, 3755 AW Eemnes), jg. 30, nr. 1, maart 
2008. Op zoek naar het Kerkenpad bij Eemnes
Binnen; H. van Hees: De familie De Ruijter van 
de Baarnse muisjesfabriek oorspronkelijk afkom
stig uit Eemnes [oudst bekende: Willem Corne
lisz Ruijter; zoon Jan tr. (1) 1670 Jacobje Theunis 
Maetjens, tr. (2) Eemnes 1683 Geertje Teunis; 
oprichter Cornelis Rutger de Ruijter (1836-1884) 
tr. Baarn 1862 Petronella Schoonderbeek]; Idem: 
Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum te-
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recht kwam [oudst bekende: Cornelis Helmertse 
Ruijter, begr. 1724]; Interview met Rinus van der 
Zwaan [geb.1918 (exm. Van Bekkum)]; Eemnes
ser historie met foto's op website. 

Historische 
Kring Eemnes 
•r. -~ 

2000-1 

Historische Kring Laren (secr.: S.B. Dikstaal, 
Wisseloordlaan 1, 1217 DK Hilversum;€ 15,- p.j.; 
mail@historielaren.nl;www.historielaren.nl), nr. 
103, 2008-1. Oom Toon en tante Lena [Toon de 
Jong tr. Lena van der Hoek (1883-1977)]; Mat
thijs Vermeulen 1888-1967 [geb. Helmond]; Om
streeks 1910 had Laren ... 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern -
Haarzuilens (secr.: C.W.M. Rasch, p/a Dorpsstraat 
1, 3451 BH Vleuten; open: ma en di 14.00 - 17.00 
uur en do-avond na afspraak; info@histvervdmh. 
nl; www.histvervdmh.nl), volgnr. 107, jg. 28, no.1, 
maart 2008. Drie Vleutense broers Van der Wens 
vertellen. Deel 1: voor de oorlog [geb. 1932, 1934 
resp. 1937; zoons van Kees van der Wens en Rie 
Ebbenhorst]; B. Kooi/: Twee bekende Utrechtse 
monumentenfotografen: vader en zoon Van Blitz 
[Emanuel Aron (geb. Groningen 1822, over!. 1902) 
en zijn gelijknamige zoon]; Truus Hoogstraten
van den Bosch over het werken in Kasteel De 
Haar; Alle jeugdverenigingen (5, slot). 

Historisch geografisch tijdschrift, 25e jg. (2007), 
nr. 3. Duizend jaar oude bergen aan de Zeeuwse 
kust [vliedbergen]; De Grebbelinie, een gelaagde 
geschiedenis; L. Keunen: Tetje Stark-Heeringa 
(1905-1995). Leven en werk van een vergeten soci
aal-geografe [geb. Zutphen; exm. Vergeer]. 

Tohanniternieuws, nr. 234,jg. 60, maart 2008 [ver
nieuwde vormgeving]. P. de Savornin Lohman: Op 
weg naar het eeuwfeest; Kennismaking met Mon-

Gens Nostra 63 (2008) 

da Heshusius [schrijfster jubileumboek 2009]; T. 
Versélewel de Wit Hamer: De Johanni(e)ter Orde in 
Nederland (1). 

De Kleine Meijerij (Heemkundekring; secr.: H. 
van Helvert, Plataanlaan 6, 5076 ED Haaren; hel
verth@hetnet.nl; lidm. € 22,- p.j.; www.deklei
nemeijerij.nl), 59e jg. (2008), nr.1. M. van der Waals: 
Herinneringen aan mijn grootvader Johannes Jo
sephus van der Waals [1880-1963 (exm. Freijse), 
tr. Oisterwijk Maria Josephien Lapien; familie 
afk. van Leiden]; Th. van He,wijnen: De juiste ach
ternaam: Van de Wiel of Van Opstal? [Willem, geb. 
Oisterwijk 1815, zoon van Elisabeth van de Wiel; 
zij tr. Theodorus van Opstal]; De verhalen achter 
oude briefhoofden (2) [Brekelmans, Goutziels, 
Weijtmans, Van Vlokhoven]; G. Berkelmans: Oud
tijds uit geldzorgen komen [o.a. borgtocht, los
sing, opwinning]; T. de Jong: De vrederechter van 
het kanton Oisterwijk. 

DE KLEINE MEIJERIJ 
Vlug5d1rifl oon de HL'emk1mdtkri11g 

547 



Kondschap (Stichting Cultuur Historisch Cen
trum Land van Vollenhove, Bisschopstraat 36, 
8325 BC Vollenhove; info@chcvollenhove.nl), 24e 
jg., nr. 1, maart 2008. P. Datema: Ten Napel: boer
derij- en familienaam [late middeleeuwen, her
komst en betekenis van de naam, kloosterboerde
rij, pachters 1610-1727, de boerderij na 1796; Ten 
Napel, Spans, Van Dalen]; W.H. Dijkstra: Toneel
vereniging Bilderdijk. Gieters toneelleven in de 
eerste helft van de twintigste eeuw; Nogmaals de 
Oerkuinder. 

Kringblad (http://www.historischekringbemmel. 
nl; secr.: G.J. Sommers, De Houtakker 1, 6681 
CW Bemmel), jg. 17, nr. 3, sept. 2007. J. Verburg: 
Het protestants christelijk onderwijs in Bemmel 
[schoolmeesters o.a. De Valck (ca. 1700), Kotwijk, 
De Wildt (1877), Pott (1886), Den Breejen (1899), 
Rijksen (1907), Rietveld (1929)]; G. Sommers: 
Warme herinneringen aan de Koude Oorlog [van 
Gé Neuteboom en Lies Kuster, tr. 1963]; R. van 
Maanen: De ontwikkeling van de (glas)tuinbouw 
in Bemmel en omstreken 1900-1939. 

Idem, jg. 18, nr. 1, jan. 2008. J. Verburg: Bem
mel - 800 [-jarig bestaan]; G. Sommers: Toon Gra
ven [Antonius Johannes Graven, geb. 1903 (exm. 
Hubbers), tr. Geertruida B. van Meegen]; De 
brandweer van Haalderen. 

Het Kromme-Rijngebied, jg. 42, nr. 1, maart 2008. 
Thema: De Langbroekerwetering: Landschap, 
huizen en bewoners; T. Hermans: Woontorens in 
Zuidoost-Utrecht ['versterkte woonplaatsen van 
adellijke families met een beperkt grondbezit']; H. 
Renes: Woontorens in het Langbroeker landschap 
[oudste ontginning rond 1126; strokenverkaveling, 
ontginningsblokken, aanleg van weteringen voor 
waterafvoer; eigenaren vooral leden van de families 
Van Wulven, Van Zuilen en Van Zijl]; R. de Bruin: 
Ridders aan de wetering. Een millennium adels
geschiedenis in Oost-Utrecht; B. Karstens: De bewo
ners van de Langbroekerwecering, de familie Van 
Lynden van Lunenburg;A. Heering: Het Huis Har
denbroek in de zeventiende en achttiende eeuw. 

De Lancier (Regionaal Archief Tilburg), jg. 8, nr. 1, 
mei 2008. Archief gemeentebestuur Tilburg on
line [periode 1938-1985; secretariearchief; www. 
regionaalarchieftilburg.nl]; Nieuwe aanwinsten 
[Bouwvergunningen Hilvarenbeek 1935-1996; 
Bestuursdienst Tilburg 1985-1996; Gemeen
tebestuur van Udenhout 1926-1996; Fotozaak 
Schmidlin 1908-2007 (50 meter negatieven en 
glasplaten), Digitalisering fotocollecties Dongen 
en Gilze-Rijen]. 

De Maasgouw (LGOG, Postbus 83, 6200 AM Maas
tricht;info@lgog.nl;www.lgog.nl), jg.127 (2008), 
nr. 1. C.A.A. Linssen: Over Sint-Odiliënberg, zijn 
heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, hun vin
ding en verheffing, hun verering en vitae; De 
restauratie van de schilderijen in de Maastrichtse 
Dominicanenkerk; In memoriam Max van Heyst 
[1916 Maastricht 2007]. 

Met Gansen Trou (Onsenoort), 58e jg., nr. 4, april 
2008. A. van der Lee: De eerste (Turkse) gastarbei
ders in Drunen [bij Lips N.V.; interview in 2006 
met Jan Handgraaf (84), jaren '60 chef Perso
neelszaken]; Veroordelingen rond 1900 uit onze 
regio [o.a. De Vaan, Van Bladel, Eekels, De Wit, 
De Beer, Van de Wiel, Van Eggelen, Slegers, Ven
nings, Wiegersma, Van der Geld, Kuijs, Merkx -
van der Heijden]. Plekbord, 29e jg., april 2008. 

Idem, nr. 5, mei 2008. A.]. van Liempt: Het 'fa
miliewapen Van Liempt' [verslag van het achter
halen van de herkomst; waarschijnlijk hommage 
aan de echtelieden Franciscus W. van Liempt en 
Johanna C. Verhoeven t.g.v. hun 25-j arig huwe
lijksfeest in 1901]. Plekbord, 29e jg., mei 2008. 

Nederland's Adelsboek (Postbus 11755, 2502 
AT 's-Gravenhage; tel.: 070-31.50.500), jg. 92 
(2006-2007). Ru-Sch. Rutgers van Rozenburg 
[oudst bekende: Rut Bufkens, vermeld Neerit
ter 1490]; Ruijs de Beerenbroeck [Evert Gerlincx 
Ruijs, verm. 's-Hertogenbosch 1512]; Ruysch [Jan 
Beth Vechtersz, schepen van Amsterdam 1470, tr. 
Kerstyne oude Mr. Jacob Ruyschenszdr]; Ruysse
naers [Aert Ruyseners, won. onder Princenhage, 
over!. voor nov. 1494]; Van Rijckevorsel [Menen 
Cornelisz, mr. timmerman te Breda 1523; ook: 
Van Vorsel]; De Salis [Rudolf de Salis, leenman 
van de bisschop van Chur, verm. 1285-93]; Salva
dor [Salvador Rodrigues, geb. Braganza ca. 1600, 
er. (2) Amsterdam 1637 Rachel Aboab]; De Saive 
de Bruneton [Laurent de Saive, écuyer (1500)]; 
Sandberg [Joan Petersen, lakenkoper, burger 
van Elburg 1631]; Van den Santheuvel [Ansem 
Meuszn, te Oosterhout 1530]; Van Sasse van Ys
selt [Gerrit Dircksz Sas, burger van Utrecht 1438]; 
Schade van Westrum [Jacob Schade, verm. Soest 
1449]; Von Scheibler [Johannes Scheibler, brou
wer (1518) te Gemünden]; Van Scheltinga [Symen 
Hendricksz, koopman en brouwer te Harlingen, 
verm. 1491-1537]; Van Schenk van Nijdeggen 
[Martin Schenk van Nijdeggen, te Sevenum 
1608]; Von Scherff [Zacharias Scherf, apotheker 
te Rastenberg, er. ald. 1670 Eva Eleonora Raspe]; 
Schimmelpenninck [Johan Jacobsz Schimmel
penninck (nat. zoon) tr. Zutphen 1542 Margriet 
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Keyen]; Schimmelpenninck van der Oye [Jacob 
Schimmelpenninck, verm. Zutphen 1418- , over!. 
in/kort na 1452]; Van Schinne [Jacob van Schinne, 
chirurgijn te Middelburg, over!. 1602/1606]; Von 
Schmid [Burkhart Schmid, o.a. burger van Zürich 
1406]; Von Schmidt auf Altenstadt [Johann Fa
bricius, heer van Altenstadt en Siegritz, wapen
brief 1564]; Fannius Scholten [Burchard Schui
ten, tot Schulzenborg, Tecklenburg, geb. ca.1459]; 
Schorer [Gerhard Schoerer, geb. Aken ca. 1540; 
Radermacher Schorer]; De van der Schueren 
[Peeter van der Schueren (Schuermans) Jansz, 
o.a. schepen hoofdbank Grimbergen 1609-1611]; 
Van Schuylenburch [Roelof Fransz (van Wage
ningen), waard te Wijk bij Duurstede, over!. 1617, 
tr. (1) 1589 Agniese Buddingh, weduwe Antonis 
van Schuylenburch]; Von Schwartz (Andreas von 
Schwartz, stadhouder namens Saksen-Lauenburg 
(1665)]; Thoe Schwartzenberg en Hohenlans
berg [Hildebrand von Seinsheim, verm. 1230- , 
over!. voor 1258]; Niet opgenomen geslachten. 

Numaga, jaarboek LIV (2007). Religie en leger
macht in Romeins Nijmegen; De inventaris van 
de Nijmeegse Jezuïtenstatie uit 1625; Vijftien on
bekende gelegenheidsgedichten van de familie 
Smetius [o.a. Bauwens, Goris, Coymans, Pieck]; 
De kroonluchters van de Nijmeegse Stevenskerk; 
De kerkvisitatie van het dekenaat Nijmegen door 
Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop van 
Roermond (1725); Devotionalia van Jan Toorop, 
Piet Gerrits en Jac. Maris; Kerkelijk en sociaal 
leven in Nijmegen: de nieuwe Dominicusparo
chie in de wijken Galgenveld en Groenewoud, 
1948-1960; De zaak Spansier, 1933-1935. Een Nij
meegs vakbondsman voor de nazi-rechters (Henk 
Spansier, geb. Wijchen 1898, timmerman]; Aan
winsten Museum Het Valkhof: Schilderijen [o.a. 
portretten van Johan Kriens (over!. 1656) en zijn 
vrouw Sara Lampers (over!. 1663), huismeester 
resp. buitenmoeder van het gasthuis, 1647; van 
Gerard van der Lijnden (1676) en van Yvette 
Guilbert (1865-1944, toneelspeelster ca. 1916]; In 
2006 en 2007 afgeronde projecten van het Regi
onaal Archief Nijmegen [inventarissen van de ar
chieven van de Parochie Maria Geboorte te Lent, 
(1797) 1851-1991 (1994); van o.a. de Gemeentepo
litie te Nijmegen, 1944-1999; van architectenbu
reau Veugelers te Nijmegen, 1897-1993, van de 
gemeente Ubbergen, 1936-1985 en van de gemeen
te Millingen, 1811-1948]. 

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: G. 
Booms, Slotlaan 22, 7041 BK 's-Heerenberg; 
gbooms @hetnet.nl; www.heemkunde.nl; lidm. 
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€ 20,- p.j.), nr. 68, maart 2008.J. Thoben: Pompen
buurten in 's-Heerenberg [en in Goch en Rees; de 
geschiedenis van twaalf pompen]. 

Ons Charlois (Stichting Historisch Charlois; secr.: 
G. van Gelder; Oudheidkamer, Grondherendijk 
84/86, 3082 DJ Rotterdam; open za en zo 13.00 tot 
17.00 uur; historisch.charlois@wxs.nl; www.his
torisch-charlois.nl), 14e jg. (2007), no. 3. Marnix
school 1946 (klassefoto]; Straatnamen van Char
lois (2); W. van der Velden!]. Gaasterland: Op zoek 
naar Nicolaas en Ary van den Toorn, heel- en 
vroedmeesters in de 19e eeuw in Charlois [Nico
laas werd geboren Hazerswoude 1798 (exm. Van 
Wijk), tr. Charlois 1826 Theresia M.Y. Tulleners, 
weduwe Teunis Stans; zoon Ary (geb. ald. 1826) tr. 
Katendrecht 1848 Kleisje Barendregt (exm. Van 
Gent)]; Een kasteel in Charlois (2/slot); Heijplaat 
- een dorp apart. 

Ilkm., no. 4/2007. Straatnamen (3); Het dagboek 
vanJopie Goldberg(2) [geb. alsJohannaElisabeth 
Kruidenier (woonde in Zuid-Afrika); geschreven 
tussen 1816-1842]; Verv. Heijplaat; Tamboer- en 
trompetterskorps Ahoy Rotterdam (3). 

Idem, 15e jg. (2008), no. 1. Heijplaat (3/slot); 
Straatnamen (4); Reactie op de Heel- en vroed
meesters Van den Toorn (Arie Mout (1844-1925) 
werkte van 1860-1896 bij de dokter, daarna werd 
hij drogist]; Weggevoerde Joodse dorpsgenoten 
in de jaren 1940-1945 [o.a. Stranders, Velleman]; 
Adri van Zweeden [geb. als Adriaantje van Gel
der te Charlois ca. 1919]; B. van Enoo-Jongejan (t): 
Met een lach en een traan [Bastiaantje Jongejan, 
geb.1907 (exm. Van der Perk; herinneringen] . 

Oud-Castricum (Stichting Werkgroep Oud
Castricum; donatie min. € 13,- p.j .; www.oud
castricum.com), 3oe Jaarboekje (2007). N. Kaan: 
Castricum in opbouw; R.].W. de Bruin: Castricum 
in de groei; Het oorlogsverhaal van koerierster 
Tiny van Vlaanderen-Boot (Evertina Hendrika 
Boot, geb. Castricum 1925 (exm. Urban)]; S. Zuur
bier: De grensbepaling van het grondgebied van 
Castricum in 1821; Stolpboerderijen in Castricum 
en Bakkum (deel 4) [o.a. Glorie, Kuijs, Nanne, 
De Wilde, Ranke, Brakenhoff, Twisk, Schermer, 
Stuifbergen, Bolt, Bruijnje, Kraakman, Lief
ting]; W. Hespe/N. Kaan: Armoede in Castricum; 
impressies uit de periode 1900-1940; H. Boot: De 
geschiedenis van de Werkgroep Oud-Castricum 
(opgericht 1967; vanwege de viering van het 40-ja
rig bestaan is dit 3oe jaarboek rijk voorzien van 
illustraties in kleur]; N. Kaan: Wie was ... Derk van 
Deelen [1900-1973 (exm. Ondersta!), tr. Apel
doorn 1922 Antonia Klopman]; S.P.A. Zuurbier: De 
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Castricumse familie ... Duijn (Duin) [genealogie; 
oudst bekende: Jacob Jansz (Duijn), duinmeier, 
kocht in 16z2 een huis te Egmond-Binnen, tr. ca. 
1620 Trijntje Reijers]. 

Oud-Dordrecht (www.oud-dordrecht.dordt.nl), 
25e jg. (2007), nr. 3. K. Sigmond: Huis 'Beveren
burch' in de Wijnstraat [bouw- en bewonings
geschiedenis; eerste vermelding 1461 toen Alijt 
Jansdr van der Nat de helft verkocht aan Hamert 
Symonsz; Van bewoning door leden van de fami
lie Van Beveren is niet gebleken > zou eventueel 
in zeer vroege tijd geweest moeten zijn; Bronck
horst (1561), Canin (1583), (Van) Beeck (1598), Van 
Casteren (1619), Huttenus (1685/86), Cant (1697), 
Stoop (1757)]; Debuut van de werkgroep Oral His
tory [weergave van een gesprek vanienDeltrap met 
Wim Jilleba (geb. Dordrecht 1928)]; C. Nederveen: 
Pieter, opgevist, leggende met een kat bij sigh 
[jonker Pieter van Nederveen, 1421]; Reisver
slag uit 1778 [familie Onderwater]; De Dordtse 
huizen van Jacob Cats; Over enkele gezichten op 
Dordrecht van Aelbert Cuyp en tijdgenoten; E. 

Bergwerf Een anoniem handschrift uit Dordrecht 
[geschreven te Batavia in 1710, waarschijnlijk 
door Boudewijn van Eijck, ziekentrooster a/b 
schip Nederhoven; geb. Katwijk a/s Rijn 1657 
(exm. Tresel), tr. Heiltje van Drongelen]; Riet
snijdershuisjes, griendketen en boerderijen in 
polder De Biesbosch; H.W.G. van Blok/and-Visser: 
Kapiteinsvrouwen en de dochters van molenaar 
Vliegenthart [Martinus Vliegenthart (1775-1827) 
tr. Johanna Kruijs (1779-1856); vijf dochters huw
den een kapitein, o.a. Pieter Bartels van Wijland 
(geb. Appingedam 1806); lijst van te Dordrecht 
geboren kapiteins (19e eeuw)]; Leesgezelschap 'de 
Breeveertien' te Dordrecht, 1832-1880; Th. Vermeer: 
Beheer van archiefbescheiden in de middeleeu
wen (1). 

Oud-Utrecht, 81e jg., nr. 2, april 2008. Burgemees
ter J.P. Fockema Andreae (1879-1949); K. van Vliet: 
Op zoek naar het ontstaan van de Teerling [hui
zenblok dat in 1532 voor de bouw van de Vreden
burg werd afgebroken]; Utrechtse Klokkenspel 
Vereniging 80 jaar; Verhitte gemoederen 2; J. Pe
kelder: De kwestie Folkerts: schuldig aan de dood 
van een brigadier [Arie Kranenburg, in 1977 
doodgeschoten door Knut Folkerts]. 

Oud-Utrecht, Jaarboek 2007. M. Beukers: De rou
te van de wijn. Wijn en wijnhandel in de stad 
Utrecht in de veertiende en vijftiende eeuw; een 
eerste verkenning; G.R.W. Dibbets: De auteur van 
'De verwoestingen van Bozra' [Van Vollenhove 
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te Utrecht; 17e eeuw]; E. Maes: De patriotse revo
lutie te Wijk bij Duurstede (1783-1787); L. Mut
saers: De populaire danscultuur in de stad Utrecht 
1918-1940; R. Koot: Kunstliefde onder voorzitter
schap van Jan Engelman, 1951-1959; Kroniek 
2006. 

Oud-Wageningen (www.oudwageningen.nl), jg. 
36, nr. 2, april 2008. Ziekenzorg in Wageningen (3) 
[PieterPauw(geb. Purmerend 1859, over 1. 1908) tr. 
Elisabeth M.J. Pont (geb. Edam 1965); zij schonk 
in 1911 haar villa aan de Stichting Ziekenzorg]; I.C. 

Rauws: Mijn vestiging en verblijf in Wageningen 
[Sjaak Rauws (geb. Den Haag 1937; exm. Van den 
Born), tr. Den Haag 1966 Liesbeth Gorter (geb. 
Batavia 1939)]; Helena Boekhorst(2); Uit het Wa
genings Gemeentearchief; Dienstplichtig soldaat 
Simon Polak [1912-1940]. 

De Proosdijkoerier (www.histver-pl.nl; secr.: 
P.A. van Golen, Herenweg 23, 3645 DE Vinke
veen; contr. € 15,- p.j.), jg. 24, nr. 1, maart 2008.J. 
Frankenhuizen: Die zusters van toen waren harde 
onderhandelaars [Zusters van Liefde in Schijn
del; 1913; pastoor Beverborg, briefwisseling met 
moeder overste]; S. Veerhuis: Dorpsgenoten en hun 
drinkwater; Verzamelen als hobby [Martien van 
Balgooi raakte via genealogisch onderzoek ge
ïnteresseerd in molens]; 125 jaar Sint Jozefschool 
Vinkeveen - het begin. 

Seijst (Zeister Historisch Genootschap/Van de 
Poll-Stichting; Postbus 342, 3700 AH Zeist; info@ 
zeist-historie.nl; www.zeist-historie.nl), 2007-IV. 
C. Verboom S1:: De op- en neergang van de melk
handel in Zeist [H. Verboom kocht in 1924 een 
boerenbedrijf van M. Poot, landbouwer op Hui
ze Oostbroek in De Bilt, met een klantenkring 
in Zeist]; Verv. Hofstede Hoog Kanje (3); R.P.M. 
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Rhoen: Verenigingen te Austerlitz in de periode 
1905-1942. 

Ilkm, 2008-I. R.P.M. Rhoen: Eikenstein, een 
onbekend buiten en toch trendsetter. De ont
wikkeling van een buitenplaats aan de Utrecht
seweg tussen 1830 en 1880 [eigenaren/bewoners: 
Van den Brink (1861), Stratenus (1871), De Pes
ters (1881), Oortman Gerlings (1888), Benner 
(1899-1904)]; M.B. Niemeijà: De twaalf onver
klaarbare uren [van ir. Jurriaan Engelbert Stork 
(1894-1943) in 1942, toen hij de familie Bannet 
hielp vluchten]; Verv. Melkhandel; Ma Retraite: 
waar komt de naam vandaan? [buitenplaats aan
gelegd door Laurens]. Nepveu (1751-1823)]. 

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost 
Friesland, Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; lidm. 
€ 15,- p.j.; sneuperdokkum@yahoo.com; www. 
angelfire.com/vt/sneuper), volgnr. 86, 22e jg., 
nr. 1, maart 2008. F.H. Blom: Kwartierstaat van 
Aukje Klazes Gaasterland (1870-1942) [onderwij
zeres, tr. Metslawier 1897 Anthonij Blom (exm. 
Boersma); -, De Vries (te Akkerwoude, Oudwou
de), Gaasterland, Alberda (te Morra)]; D. Halbe
sma: De emigratie van het gezin Huizinga naar 
Noord- en Zuid-Amerika [AdolfJans Huizinga tr. 
Ternaard 1864 Tytsje Jans Stooker; met beschrij
ving van de omstandigheden]; K. Postma: Groeten 
uit Amerika (deel 1) [hoe is het de geëmigreerde 
families uit Dantumadeel vergaan?; in dit eer
ste deel wordt Heerke Ypes Viersen c.s. gevolgd; 
tr. Dantumadeel 1815 Sibbeltje Pieters van der 
Wal]; Oudst gevonden voorouder in mannelijke 
lijn van Hanneke de Vries [Jetse Doedes tr. 1737 
Sara Potter]; K. Postma: Biografie van de Hongaar 
Imre Deli [geb. Nagylaz 1911, kwam als kind naar 
Nederland om aan te sterken, tr. Dokkum 1940 
Dieuwke Pranger]; De eendenkooi bij de hel te 
Hallum; Beminde zoon! [brief uit 1831 van Gosse 
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Heeringa aan zijn zoon Willem]; Verv. Plaisier
rijtuigen en vaartuigen in NO-Friesland, Ferwer
deradeel; Dantumawoude onder Dokkum. 2. In 
de buurt van de Waldpoarte [beschrijving van de 
bebouwing en bewoners]; W. Mellema: Herman
nus Mellema (1) [geb. Leeuwarden 1671; exm. 
Domans); levensloop; De schierstins in bezit van 
de familie Mellema]; H. Zijlstra: Zeeramp in 1879: 
windhoos wordt Aant Jans Post uit Moddergat 
noodlottig. 

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder
Amstel (Werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel' 
i.s.m. Gemeentelijk Historisch Museum Ouder
Amstel; Kerkstraat 5, 1191 JB Ouderkerk a/d Am
stel; abt.€ 9,- p.j.; histori@xs4all.nl; www.mu
seumouderamstel.nl), jg. 24, nr.1, april 2008. A. de 
Boer: Bosch-Lust, een lusthof zonder bos. Binnen
weg 4, Ouderkerk [Tulp (1672), De Nooij (1922)]; 
Verv. Meten en wegen (3); Nieuws van lang gele
den [1962]. 

Stad & Ambt (Stichting Historische Kring Stad en 
Ambt Almelo; secr.: H.J. Kleisen, Bornsestraat 176, 
7601 GLAlmelo; www.historischekring.blogspot. 
com), 16e jg., nr. 2, april 2008.J. vanKooij·: Almelose 
klokkenfabriek leeft voort in Wubazaal van het 
ROC [fabrikant Warmink stichtte onderneming 
in 1929]; Idem: Onderlinge Steun, Ten Bos en de 
gebroeders (Van het) Reve [ziekenfonds voor de 
werknemers van textielfabriek Ten Bos (tot 1958), 
in 1899 mede opgericht door Kornelis Doorn
busch, grootvader van de broers; Wolververij Ten 
Bos]; Naar wij vernemen (3) [Almelose krantenbe
richten 1866-78]. 

Steengoed (Utrechts Monumentenfonds), nr. 46, 
april 2008. G.J. van Ingen: Engelse mode voor heren 
van stand. Firma H. F. Jurritsma, Donkere Gaard 
II - !Ibis [bouwhistorie vanaf 17e eeuw (middel
eeuwse kelders); eigenaren/bewoners van nr. II 
(genaamd 'de Goetcoop' ) van 1623-1832]. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf.nl; 
Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen; ikenaafs @ 
xs4all.nl), nr. 104, jg. 27, april 2008. Kroniek van 
Weststellingwerf (3) [1760-1776]; Nederlandse 
emigranten uit de omgeving van Weststelling
werf in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog 
(2) [Hendrik Veenstra (Paasloo 1884- Ludweiler
Warndt 1964)]; waar ben jij er een van? (slot) [Pen 
t/m Zeevat; met o.a. Schraa, Stobbe, Woudsma]; 
Lijdensweg van Noordwoldiger gevangenen win
ter en voorjaar 1945 [verslag van Gijs Krol]; Ar
menzorg in het verleden (1). Taarverslag 2007. 
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Traditie, jg. 14, nr. 1, voorjaar 2008. Koninginne
dag. Nationaal volksfeest; De vrijmarkt; Verzame
lingen rond het Koninklijk Huis; Oranjebitter; 
Wieteke van Dort [geb. Soerabaja 1943 ]; Het huis
houden in de negentiende eeuw; De geschiedenis 
van de tas. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 141, juni 2008. J. Wesdo1p: 
Anthonie Hoechard [uit onderzoek naar dragers 
van deze voornamen-combinatie bleek Anthony 
Hochart Bierens (1800 Nieuw-Vossemeer 1851) als 
eerste zo genoemd te zijn, zoon van Cornelis Bie
rens, wiens moeder een dochter was van Antoine 
Hochart, afk. uit de omgeving van Tourcoing]; 
Verv. Parenteel De Potter [De Schepper, De Ten
der, De Maat, Heijens, Hermans. Van Haelst, 
Plasschaert, Verdurmen, Schelfhout, Serrarens, 
De Waal, Cammaert, Joossen, Van Waterschoot, 
Kint, Van Trappen, De Wael, Van Mol, Hiel, Van 
Damme, Rosseel, Van Putte, Kerckhaert]; Verv. 
Genealogie Steen(e)poorte, tak Driewegen; K.P. 
de Bree: Een perceel zaailand met zesentwintig 
eigenaars (Aanvulling); Aanv. De Kraker [kwst. 
Abraham de Kraker, geb. Axel Terneuzen 1799; -, 
Saman, Heule, (Nijssen)] . 

Veluwse Geslachten (Postbus 519, 3770 AM Barne
veld; t.smits @veluwsegeslachten.nl; abt.€ 20,-; 
www.veluwsegeslachten.nl), jg. 33 (2008), nr. 2. 
D. Veldman: Kwartierstaat van Cornelis Richard 
Veldman - 1 [geb. Harderwijk 2000; Veldman 
(o.a. te Zeist, Houten), Wallet, Blom (te Gouda), 
Hendriksen (te Barneveld), Smit (te Nijkerk), 
Slijkhuis, Klein Winkel (te Ruurlo)]; A.J. v.d. Pol: 
Hendrik Bouwheer, een heel bijzonder mens. 
Deel 1 [1842-1909, gemeentebode; exm. Hooijer]. 
Kwartierstaat van Everdina Johanna Bouwheer 
[1874 Barneveld 1920, tr. 1899 Pieter Bleijerveld; 
-, Hooijer, Bouwheer, Bosveld]; P. van den Born: De 
geschiedenis van de Hoeckeloms uit Epe/Vaas
sen en Elburg/Doornspijk oorspronkelijk afkom
stig uit Arnhem, allen met de 'springende bok' 
als wapen; G.H. Kuijt: De naam Kuit/Kuijt/Kuyt 
- 2; P. van Beek: De Gram pel in het Binnenveld bij 
Bennekom [verslag van een Erfgoededucatiepro
ject; Maria Janssen (1677-1729), Evert de Graaff 
(1796-1870), Van Dreven]. 

Vosholkroniek ( Cultuur-historische Vereniging 
'Ter Aar'; secr.: D.W. Bresters, Westkanaalweg 119, 
2461 GW Ter Aar), 1e kw. 2008. Frits Brewe, smid 
aan de Aardamseweg [geb. Rotterdam 1864 ( exm. 
Litzau), tr. (1) Zevenhuizen 1889 Dirkje Knok, tr. 
(2) 1901 Bastiana van der Lek (exm. Voshart)]. 
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De Vriendenkring (Vereniging Vrienden van 
Schokland; secr.: C. Hendrix-Mocking, Oud-Em
meloorderweg 18, 8308 PK Nagele; hendrix@sol
con.nl; contr. € 13,- p.j.; www.schokland.nl), 48e 
jg., nr. 1, lente 2008. H. Scholtmeijer: De Schokker 
dialecten; E. de Boer: De calicotsweverij van Schok
land; G. van Klinken: De gereformeerde kerk van 
Ens als 'dochter' van Kampen. 

Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift, jg. 28, 
nr. 1-2008. Thema: Drenten in den vreemde. R. 
Paping: Weg uit Drenthe. De eeuwige stroom 
vertrekkende Drenten; E. Koops: Van heinde naar 
ver. Overzeese emigratie uit Drenthe (1948-1962); 
P. Bo1ghardt: Oons Bé, Mans, Piet, Jo en Winus 
gaan naar Canada! [familie Ruising]; G. van Os: 
'Een arm, maar schóón volkje die Drentenaren'. 
Migratie van Drenten naar Eindhoven; A. Everts: 
Brieven van Jan Oelen uit Amerika [geb. Hol
landscheveld 1838, overl. 1921]; R. Westerholt: 
Drentse verenigingen in Nederland in de twin
tigste eeuw. 

Westerwolde (Vereniging voor Genealogie en His
torie Westerwolde; secr.: B. Roossien, Purmerlaan 
26, 9501 AX Stadskanaal; info@streekhistorisch
centrum.nl; lidm. € 15, p.j.; http://members.tri
pod.com/-westerwolde), jg. 29, nr. 1, maart 2008. 
A.C. BontjesjP. Bos (t): De oudste generaties van 
een familie Bontjes (III) [nageslacht van Bontje 
Jurts en Wendelke Konrads, tr. Bellingwolde 
1700]; J.A.A. Huizing: De Veerschepen te Wedde; 
Verv. Westerwoldse import. Duitse immigranten 
in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 
19e eeuw (5) [Rolfe(r)s/Roelfs, Vos (uit Lindloh), 
Weinans, Eikens]. 

Zeeuws Archief Nieuws, nr. 38, juni 2008. Zeeu
wen Gezocht: Badgasten en het badpersoneel; 
Hoe de exploitatie van een badstrand uitliep 
op een fiasco [voor Gerard Alberts, zakenman 
uit Middelburg; 1881]; Held van de elite én van 
Domburg: dr. J.G. Mezger (1838-1909) [fysiothe
rapeut, geb. Amsterdam, tr. Petronella Borsius]; 
Tot bevordering van het vreemdelingenverkeer 
[Archief Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
Middelburg, toegang 1600. Archief Provinciale 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, toegang 
666]. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 7, nr. 2, juni 2008. Interview 
met Michel Dellebeke [21 jaar, leerling-restau
ratietimmerman]; In Memoriam J.A. Trimpe 
Burger [84 jaar; eerste provinciaal archeoloog 
van Zeeland]; Gemeentearchief Terneuzen 
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[archivaris@terneuzen.nl; Postbus 35, 4530 AA 
Terneuzen; Stadhuis, Oostelijk Bolwerk 4; tel. : 
0115-455.000; Vestiging Axel: Markt 1]. 

Zij per Historie Bladen (Postbus 14, 1750 AA Scha
gerbrug; lidm. € 20,- p.j.), 26e jg., nr. 1, maart 
2008. Zijpe en het water: vriend en vijand, een 
inleiding; Verv. Het Bosje van Hille (2); Pettemer 
slachtoffer Watersnoodramp 1953 [Frederik de 
Waall, 1901-1953]; Met de trekschuit van Petten 
naar Alkmaar; L.F. van Loo: 't Zand, van uitspan
ning tot hoofddorp in De Zijpe. 

Uit onze afdelingsbladen: 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 11, nr. 2, mei 2008. T. 

van Reeken: Voor beginners en iets over de familie 
Bus(ch) in Maastricht [onderzoek naar voorou
ders van Joannes Christianus Bus, geb. ald. 1795; 
Bust/Bousch, Bongers/Bongaerts, Biot, Lem
mens, Monteau]; J. Cuperus: Didden in en rond 
Limburg; Verv. Lijst hoogstaangeslagenen ... 
Limburg (4) [Nieuwenhuisen t/m Quaedvlieg]; 
De familienamen van mijn acht overgrootouders 
[ nieuwe rubriek, waarin leden de acht namen (met 
'stam' -stad of -dorp) noemen t.b. v. het vergemak
kelijken van het leggen van contacten]; P. Orbons: 
Lijnen- en cirkeldiagram van een aantal families 
in Amstenrade [Crijns, Geurten, Heijnen, Offer
mans .. Mennens, Orbons, Gielkens, Baggen, Leu
nissen]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 52, juni 2008. 
'MaBo': Bijnema, Bienema in Heerenveen; N. 
Woortman: Een brandweeroefening [Jan Band in 
De Rijp was in 1825 niet gekomen]; Oud-bestuurs
lid overleden [ElisabethJ.M. van Leeuwen-Strij
bosch, 1920-2008, bestuurslid 1978-82]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 74, jg. 22, nr. 2, 
juni 2008. G. Kramer-Koe/man: Genealogie Kren
tebol [oudst bekende: Cornelis Claesz Krentebol, 
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geb. Qµaaken in ' t Veen, overl. Beverwijk 1730, tr. 
(2) ald. 1696 Lijsbet Aerijens]; Kwartierstaat Jacob 
Jan Vethaak [geb. Alkmaar 1929; -, Wiedijk, Koe
lemeij, Gelder; met biografische bij zonderhe
den];]. Kaldenbach: e.c. Misselijck, een 17e eeuw
se Ouddurper in Bovencarspel [1674 met anderen 
erfgenaam van Maarten Corneliss te Enkhuizen] . 
Kempen- en Peelland, jg. 16, nr. 2, juni 2008. In 
memoriam Anton Schoorlemmer; Kwartierstaat 
Ben Wijdeveld [geb. Eindhoven 1947; - , Kramps 
( te Zutphen en Sneek), Van Genugten (te Tongelre 
en Stratum), Cuijten (te Nuenen)]; A.C.M. Neg
gers: Verdronken in een sloot [Cornelis Heesters, 
1771-1811]; H.P.W. Moezelaar: Hebben we inder
daad meer gemeen dan alléén de familienaam? 
[familie(s) Moezelaar. Moeselaar]; F. Moubis: In
formatie op internet [Familieberichten-on-line 
(w.o. bidprentjes): www.hollantsnet.nl]. 
West Noord-Brabant, jg. 18, nr. 2, juni zoos. Verv. 
Tante Bep leeft! (3); F. Buys: Fragment Verbey 
[Beijen, Bey; te Breda, 17e-begin 18e eeuw]; Kwar
tierstaat Maria Corn. (Marie) van Geel [geb. Ze
venbergen 1900, over 1. Den Haag 1959; -, Geleijns/ 
Gelens, Haanskorf, Voogt (te Klundert); 5 gen., 
daarboven stamreeks Van Geel; e.e.a. achterste 
voren gepubliceerd]; Verv. Breda hoe een boeren
dorp stad werd (2); T. Goverde: Matriarchale lijn 
van Angelina Johanna Dingena Schoones [geb. 
Zevenbergen 1969; Van Dongen, Ooijen, Van 
Beers, Fens, Van Leen(d)t (2x), Bare!, Cools, De 
Bruijn, Van Leijde (tr. Zevenbergen 1696 Rochus 
Geercsens de Bruijn)] . 
Zaanstreek-Waterland, afl. 73, juni 2008. Herin
neringen en lotgevallen mijner dienstjaren (2) 
- Willem Bruijn; Verv. Kwst. Veronique Blok (7) 
[kwn. 216 t/m 255; o.a. Van der Meer (te Nieuwe 
Wetering), Van der Kluft (te Lisse), Laermans (te 
Gemert), Plugers (te Tongeren/B), Van den Bo
gaert (te Mierlo), Clauwen (te Maastricht, Sittard), 
Van Kreij (van Kraij; te Helmond), Roefs (te Hel
mond)];]. G. Voortman: Uit Duitse bron. Ev. L. trou
wen Menslage [o.a. Kernkamp, Bergfeld, Stöve, 
Adema, Beckmann]; M. Stocker-Ooms: Kwartier
staat van Teunis Ooms [geb. Zwanenburg 1919; - , 
Schoone, Kooij (te Hoog-Blokland, Zijpe), Luij
ten (te Ouderkerk a/d IJssel)]; M. G root: Een fa

milierelatie van Jan Adriaensz Leeghwater [met 
Meyndert Man, ca.1466-1526, abt van Egmond]. 

België 
Gentse Cadenas (VVF-Gent; Oostvlaams VVF
centrum, Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle; 
museum.melle@skynet.be; vvfgent@skynet.be; 
http://www.vvfgent.be), jg. XXVII, nr.1, jan. 2008. 
Terminologie: de stamboom of 'arbor genealo-
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gice'. Benamingen voor onze naaste verwanten in 
het Latijn; 1818: Benoeming van burgemeesters in 
de provincie Oost-Vlaanderen. 

Heraldicum Disputationes, jg. 13 (2008), nr. 2. D. 
Coutereels: Speuren naar het wapen Van Haze
broek; H. van Heijningen: Waarom tinten onbe
langrijk zijn in vlaggen; J. Melssen: Wapen, sym
bool, kleuren & banier van de heerlijkheid Cra
nendonk; C.E. Kuipers: Notities bij het Schotse 
wapen; A.C. Zeven: De oude en nieuwe hermelijn
staartjes van Peterborough. 

Het Land van Nevele (www.landvannevele.com), 
jg. XXXIX, afl. 1, jan. 2008. Geschiedenis van de 
koorzang in Nevele en in het Land van Nevele 
[o.a. organisten uit de familie Schelpe]; Fruitle
veranciers en huwieren in het Land van Nevele 
(1357-1542) [Van der Weeen (1489), De Weert 
(1481), De Wet (1481), Wittewronghele (1481, 
1489)]; Het kasteel van Poeke: enkele getuigenis
sen. Mensen van Toen. Aan de vooravond van een 
catastrofe. Onderzoek naar de emigratie en be
roepsstructuur in de gemeente Landegem aan de 
hand van bevolkingsdossiers van 1846-1870]. 

Idem. afl. 2, febr. 2008. René Van de Walle: de 
mens, reporter en de fotograaf [geb. Nevele 1930; 
exm. Van Huffel]; Verv. Koorzang. Mensen van 
Toen. Verv. Landegem ... bevolkingsdossiers. 

Limburg/Het Oude Land van Loon. jg. 86 (2007), 
nr. 3-4. Themanummer: De Beloken Tijd in Lim
burg. Kerk en religie in de periode 1794-1802; 
Dagboekaantekeningen over de Franse Tijd in 
de Limburgse Kempen (Grote Brogel, Hamont, 
Neeroeteren) [notities door Peter Grieten, fami
lie Van Laer en J.J. Simons, stadssecretaris van 
Hamont]; De Beloken Tijd in West-Limburg; De 
Beloken Tijd in Overpelt; Lommel, draaischijf 
van verzet tegen de Franse overheid (1797-1800); 
Troepenbewegingen in het Land van Loon tijdens 
de regeringsperiode van Lodewijk XIV en van 
hun gevolgen; Een regeling over de hooidienst 
van de keurlieden van de heren van Wideux in 
Sint-Lambrechts-Herk, 1609; Limburgse religieu
zen in de congregatie van de Zusters van Maria te 
Rittem. Bijlage 1: biografische gegevens. Bijlage 2: 
functies in het klooster; De gemeenterekeningen 
van Rukkelingen, 1866-1793. 

De Mechelse Genealoog (VVF-Mechelen), jg. 
XXXII, mei-juni 2008. L. Deprost: Proost, schepe
nen en schouten. De functie van proost [met lijst 
namen van 14-eeuwse schepenfamilies te Aalst; 
namen van schepenfamilies uit de grote steden; 
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naamdragers De Proost]; Idem: Baljuws en hoog
baljuws (de familie De Proost te Aalst; 14e-15e 
eeuw; met afstamming van Karel de Grote via Van 
Steelandt, Van Gavere, Van Breda, van Laroche, 
graven van Namen]. 

De Rode Leeuw (http://www.vvf-limburg.be), 
jg. 39 (2008), afl. 2.J. Geraerts: Emile Van Doren, 
landschapschilder (Nicolas Emile Van Doren (geb. 
Brussel 1865; exm. Van der Vondelen), tr. Genk 
1898 Melanie Sidonie Raikem]; Verv. Leven van 
Maria Helena Vrolix (geb. Ellikom 1783 (exm. 
Aeghten), tr. (1) ald. 1805 Leonard Oomsels; tr. 
(2) 1814 Jacobus Verrysen/Vrysen; tr. (3) 1817 Jo
seph Romers; tr. (4) Peer 1836 Jan Michiel Wiën/ 
Weyen]; H. Bovens: Limburgse rouwbrieven in 
Stadsarchief van Leuven; Kwartierstaat van Robin 
Bleus [geb.1986; 6 gen.: kwn. voorn!. te Wellen;-, 
Penxten, Boonen, Devries]. 

Vlaamse Stam, 44e jg., nr. 3, mei-juni 2008. J. de 
Meester: Hulp uit onverwachte hoek: de inschrij
vingsregisters van de Antwerpse droogscheer
ders-leerlingen als genealogische bron [het am
bacht, economische betekenis; inschrijvingslijs
ten 1536-1564; transcriptie lijst leerling droog
scheerders 1536-1538]; Verv. Status Animarum 
Kemzeke 1774; Geregistreerde familiewapens: 
Donche, Galle, De Sutter, Vandervliet, Brugghe, 
Willens, Vankevelaer, Olaerts, Verghote, Vander
ginst, Ribbens, Vandersteene; B. IndekeujL. Cup
pens: Van Meeuwen naar Neeroeteren, en later 
verenigd in Alken. Twee eeuwen familie Inde
keu (ca. 1750-1950); Stamreeksflarden ... Craeye 
en Maertens [16e resp. 15e eeuw]; P. Donche: Een 
Amerikaans genealogisch raadsel; H. Goegebeur: 
The Master Genealogist 7 (Deel 1); M. Pattyn: 
De bijnaam van Jan Van Biervliet (1649-1713): 
de oplossing voor een genealogisch vraagstuk 
(Pollet]. 

Duitsland 
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeut
scher Familienforscher e.v., Jahr 2008, Heft 1 von 
4. Adressbücher Posen und (weitere) Umgebung; 
Digitalisierung von Urbarien des Troppauer und 
Teschener Landes 1574-1769; Bedeutung der Na
mensendung in der russischen Sprache; Fried
höfe in Arnau und Warweiden; Wappenbezogene 
Familienforschung in Schlesien vor 1600; Daten
bank Familienanzeigen (http://www.computer
genealogie.de]. 

Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.v., 
Mitt. Nr. 79, 18. Jg., Jan.-März 2008. Familien-
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wappen Helbig; Eine Quelle zur Ortsgeschichte 
Elxleben's entdeckt; Güter in Grolsengottern. 1. 
Teil. Hornhardt'sches Rittergut- das Schlossgut. 

Blätter des Bayerischen Landesvereins für Fa
milienkunde, 70. Jg. (zoo7). Die Wirtsfamilie 
Schwaiger aus Reithofen, ihre Verbreitung 
und ihre Verwandten [16e-begin 18e eeuw]; Die 
Stammfolge der Familie Seitz in Augsburg [gen. 
IV. Jeremias Seitz was koopman o.a. te Antwer
pen, tr. (2) 1589 Ursula Langenmantel (geb. 
Antwerpen 1561); 15e-17e eeuw]; Zur Geschichte 
der Posthalter in Neustadt a.d. Donau [Kärgl, 
Pettenkofer, Zirngibl, enz.]; Die Wirtsfamilie 
Rehm in Rockolding und Kösching; Die Pestto
ten Verzeichnisse der Pfarreien Nittendorf und 
Laaber von 1599; Die Geschichte der Thalweger
höfe im Niedergern und ihre Familien [Talwe
ger, Talberger, Dallweger, Thallwöger, Wöger; 
Schmid, Pamhecker, Aichinger, Pri(e)senthaller/ 
Prinsthaller, Zellhuber, Paz/Baaz, Hartmann, 
Botz, Ballenstaller, Wenzeisen, Pühlmayr, Kal
tenmarkner, Strasser, Sti(e)gler, Mitterer; met 
verwantschapsschema's] . 

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, 
Band 1, Heft 7, 1/2008. Brandenburger Mühlen 
(z); A. Röthke: Hugenotten in Berlin [Fourestier; 
stamreeks 15e-2oe eeuw]; Kirchenbuchdupli
kate im Brandenburgischen Landeshauptarchiv; 
Datenbank-Projekt 'Erfassung der Berliner jüdi
schen Kassenärtzte'; Internationaler Suchdienst 
öffnet seine Archive [documenten ze WO; http:// 
www.its-arolsen.org]. 

Brandenburgisches Genealogisches Tahrbuch, 
Band 1 (2007). 850 Jahre Brandenburg - aus ge
nealogischer Sicht; Der 'Sandreiter-Epitaph' in 
der St. Marien-Kirche zu Frankfort (Oder) - ein 
Beitrag zur Epigraphik [Siegmund Sandreiter, 
1633-1687]; Aus dem Leben des Generalmajors 
Hartwig von Platen [1896]; Der Familienname 
Rötke in Berlin [17e-2oe eeuw; stamreeksen]; 
Wiederbesiedlung der Uckermark nach dem 
Dreilsigjärigen Krieg; über die Familie Collin 
aus der Uckermark (1) (16e-19e eeuw]; censebren 
- Severin. Die Wandlung eines Familiennamens 
über drei Generationen [19e eeuw]; Die Ortschro
nik von Kolkwitz/NL. 

Computergenealogie, 22. Jg., 4/2007. Die neue Di
gitale Bibliothek für Genealogen [DigiBib in Gen
Wiki]; Irland - Auswanderungsland; Google Earth 
und Google Maps -ein starkes Duo; Family Tree 
Maker 2008. 
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Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Band 8, Folge 13, Nr. 123, 33. Jg., 
März 2007. Verv. Ansiedler 1790/91 im Bereich der 
Banater Militärgrenze [uit het Kriegsarchiv We
nen]. 

Idem, Band 8, Folge 14, Nr. 124, 33. Jg., Juni 
2007. Die Luxemburger Banat-Auswanderung des 
18.Jahrhunderts: neue Qµellen, Analysen, Metho
den; R.Jäger: Die Banater Familienforschung. Be
reits veröffentlichte Banater Familienbücher. Ba
nater Familienbücher in Bearbeitung [akdff@t
online.de]; Ergänzungen zu den Kriegsarchiv
Listen [in Nr. 122]; Nachtrag zu 'Sebastian Spittl
bauer/Spidlbauer aus Freidorf [ook: Spitelbauer, 
Spidlpauer]. 

Idem, Band 8, Folge 15, Nr. 125, 33. Jg., Sept. 
2007. Teilanalysen aus den Kirchenbüchern von 
Kudritz; PC und Internet [sites]. 

Idem, Band 8, Folge 16, Nr. 126, 33. Jg., Dez. 
2007. Interessante Internetseiten. 

Idem, Nr. 127, 34. Jg., März 2008. Ahnenfor
schung im Ofner Bergland und dem Pester Flach
land [o.a. bewerkte kerkboeken, onderzoeksmo
gelijkheden in het Hongaarse Staatsarchief; mi
crofilms]; Friedhelm Treude zum Gedächtnis; 
Auswanderungen aus dem Kurfürstentum Bay
ern nach Südosteuropa im 17. und 18. Jahrhun
dert. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
ghµng, Heft 93, Band 19,Jan. 2008.K.-L. Galle: 100 
Jahre 'Wiarda' in der Grafschaft Bentheim und 
im Altkreis Lingen [met kwst. (4 gen.) van Georg 
Ludwig Wiarda (1866-1930); - , Olck, Diddens, 
Kok (te Neermoor/Bunde)]; Standesämter des 
Landkreises Emsland [adressen met beknopte op
gave van bestanden, en kort historisch overzicht 
van de gemeenten]. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 64, Band VI, 17. 
Jg., Heft 1, Jan.-März 2008. Anna Pauline Nest
ler. Nachkommin von Adam Ries und Marcus 
Röhlingsen - eine bemerkenswerte Fabrikantin 
während der Industrialisierung des Erzgebirges 
[1840-1904, tr. 1860 Carl Gustav Brückner]; über 
die Herrmanns aus Nauendorf in Thüringen 

[16e-18e eeuw]; Friedrich Otto von Goldacker. 
Eine Kurzbiographie des ersten Leipziger Ehren
bürgers [1792-1840]; Zur Familie Gehlert im Al
tenburger Land; Das Härtingsche Schenk- und 
Schöppengut zu Seegel bei Pegau [Härting; 17e 
eeuw] . 

Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Waldeck e.v., Rundschreiben 177, Mai 2008. 
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Trauregister Amt Spangenberg [uitgaven in Band 
2 met 9400 huwelijken uit evangelische kerkboe
ken; ISBN 978-3-932504-09-4; € 32,-]. 

Hessische Familienkunde, Band 30, Heft 3/2007. 
Verv. DieJuden in den Orten der Verbandsgemein
de Eich/Rhh. IV. Die Juden in Hamm/Rheinhes
sen [o.a. Eberstadt, Eisemann, Guthmann, Haas, 
Heidenheim, Hels, Lehmann, Levi, Mann, Mend
le, Rosenthal, Schort, Seligmann]; K. Hanselmann: 
Aus der Geschichte der Gaststätte Kaufmann 
'Zum Deutschen Haus' [Schlegel (1773), Mül
ler (1787 tot 1902); Wilk (1753), Völsing (1848-73), 
Kaufmann (1865)]; Gräber und Gedenktafeln auf 
den Friedhöfen in Sinntal/Hessen (III): Weichers
bach; Familie Esel in Mittelkabach und Alsberg;J. 
Kaldenbach: Armutszeugnisse in Holland; Ahnen
liste Herta Brede geb. Heidhecker [1921-2007; -, 
Raspe, Rockenfeller, Hof (te Heddesdorf)]; Hes
sische Wappenrolle: Betz, Hofmann, Schumann 
[met stamreeksen]. 

Idem, Band 30, Heft 4/2007. E. Firnhaber: Die 
Frankfurter Familie Firnhaber; L. v. Lehsten: Die 
Frankfurter Linie der Familie Firnhaber (Firnha
ber v. Eberstein) sowie die verwandten Familien 
Vollmar und Allmacher; Gräber und Gedenk
tafeln auf den Friedhöfen in Sinntal/Hessen. IV; 
Verv. Juden. V. Jüdische Familien in Mettenheim 
[o.a. Aron, Ehrenfeld, Feils, Feitel, Gerson, Haas, 
Heymann, Jakob, Koch, Leopold, Levi, Löse
mann, Mayer, Morgenthau, Plock]; T. Schrecker: 
Die Familie Losekamm in Worms; Stammreihe 
Weissgärber; Ahnentafel Baustian. 

Hugenotten, 72. Jg., Nr. 1/2008. Das Schicksal des 
Louis Guionneau (1657-1722) und seiner Familie 
[geb. La Rochelle, poorter van Amsterdam 1686, tr. 
Londen 1690 Susanne Lieuvrard; 1696 naar Bran-
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denburg]; Wer bezahlte den Druck der Olivétan
Bibel? [Pierre Robert Olivétan, Neuchätel 1535]; 
P.-G. Rentzel: Mathilde l' Hermet, ihre Ahnen und 
Nachkommen [1846-1932; Reinhard (te Aussig, 
Dresden), Bassenge, fragment l' Hermet (afk. van 
Boissière)]. 

Lippische Mitteilungen, aus Geschichte und Lan
deskunde, 76. Band (2007). Thema: Mobilität: 
eine Region in Bewegung; Archeologische bij
dragen; P. Lourens/]. Lucassen: Karrieren lippischer 
Ziegler: Das Beispiel Delfzijl 1855; Lipper in der 
Neuen Welt; Das Herbarium von Barbara Lese
mann [geb. Glogau/Oder 1941]. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft 
für Familienkunde (http://wgff.genealogy.net; 
http://wgff.net), Band 43,Jg. 96, Heft 5,Jan.-März 
2008. Familiengeschichtliches aus den Akten der 
alten Abtei Hamborn in Duisburg; A. Biwer: Der 
Kimmlerhof im vorderen Hochwald (Kreis Trier 
- Saarburg) und die Hofmeierfamilie Hennen; 
A. Blömer: Die im Jahre 1716 Aufsehen erregende 
Heirat des Trinchen Dockes zu Engebleck in der 
Pfarre Mönchengladbach, Teil II [stamreeksen 
tho Maesges (15e-begin 16e eeuw), (tho) Reines/ 
Heinis en Dockes (16e-18e eeuw); de afstamming 
van Tring Dockes van Otto v. Bylandt; kwst. van 
Catharina Dockes (1686-na 1751): Gartz(en) gen. 
Dockes, Heynes gen. Dockes, Tumbges, Renners; 
Stephan Gartzen tr. ca. 1580 Catharina Bylandt, 
ill. dochter van Freiherr Otto von Bylandt-Rheydt 
(over!. 1591; exm. Schenk von Nideggen)]; R. von 
der Bank/K. von der Bank/H.-H. Vonderbank: 1417 -
Erstnennung des Patriziergeschlechts 'v.d. Bank' 
als Erbrat der Freien Reichsstadt Aachen. 

Mosaik, Heft 1/2008. B. Isermann: Die Vorfahren 
der Essener Familie Isermann aus dem Klever 
Land und anderen Regionen [Preis, Giese, Oy
en]; Verv. Inventaris Familiearchief De Nerée; 
H.G. Kraemer: Die alte Stadt Büderich bei Wesel; 
K. Bucksteeg: Familiennamen am Niederrhein und 
Maas [www.familiennamenatlas.de]; F.J. Otten/M. 
Wennekers: Familiengeschichte Otten. Ahnen
tafel Familie Franz Johannes Otten [geb. Elten 
1920; 7 gen.: Otten (te Zyfflich), Ponten, Gocher
mann, Derks (te Wyler), Köster (te Bienen/Rees), 
Mömke(n)s, Smits en Rademaker (te 's Heeren
berg)]; Amtliches Kreisblatt für den Kreis Gel
dern, 1862 [lijst reservemanschappen]. 

Ostdeutsche Familienkunde, Band xvnr, 56. 
Jg., Heft 1, Jan.-März 2008. Verv. Auf der Suche 
nach Schiller; Aus der Evangelischen Kirchenge-
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meinde Laskowitz (ab 1937 Markstädt) im Kreis 
Ohlau in Schlesien; Danziger Bürgeraufnahmen 
1435-1597 [o.a. 1586: Frantz von Dueren, van De
venter, Cornelius Doersch, van Venlo; 1587: Ro
loff Roloffsen, scheepstimmerman van Enkhui
zen; 1591: Hans Petersen alias Frese, van 'Lewarde 
aus Westfrieslandt'; 159z: Niclas von Breusigen, 
van Antwerpen; 1595: Hans Tiel}, van Nijmegen; 
1597: Carl von Gellern, van Amsterdam, Servas 
Farmont, van 'Bo landt aus Niederland', Claus Si
verth, van Dam bij Groningen, Jacob Ackerman, 
van Nijmegen, Zacharias Frese, van Staveren]; 
Friedhöfe in Schalkowitz, Kreis Oppeln [graf
schriften]; Der aufgelassenen und verwüstete jü
dische Friedhof unweit von Dubschan (Dubcany) 
im Bezirk Saaz. 

Saarländische Familienkunde, Band 10, Jg. XL 
(2007). Der Geissediwwel von Holz [Christ
mann, Mehle, Muth; 19e eeuw]; Johann Michael 
und Kilian Lügenbühl in der ehemaligen Graf
schaft Saarbrücken und im Herzogtum Zwei
brücken [ged. Aeschi 1692 (exm. Achscher) resp. 
ald. 1680 (exm. Schick); met hun kwartieren]; 
Mathias Fichter auf den Eisenhütten Kleinlüt
zel, Jaegerthal und Züsch; Kriegsereignisse und 
Familienforschung [met naamlijst van evacués 
uit Saarland 1945 ]; Katharina Pack [geb. Alsfassen 
1882, in 1903 als novice met nog 28 andere novicen 
per s.s. Zeeland naar New York; over 1. Texas 1966]; 
Fechinger Dorfnamen; Schwalbach-Griesborner 
Adelige Grundbesitzerfamilien und die ältesten 
Familienstämme (Teil 3) [Krämer, Kremer, Lang, 
Limburg, Lo ris, Maiad-Mayd, Paul- Pohl]. 

Sächsische Heimatblätter, 53.J g., Heft 4/2007. Das 
Bürgermeister-Ringenhain-Haus in Torgau, ein 
Kleinod von europäischer Bedeutung [bouwheer 
Paul Ringenhain, geb. ca. 1572 (exm. Cuntze), 
tr. 1592 Maria Glaser]; Sächsische Ansichten des 
Landschaftsmalers Christoph Nathe (1753-1806); 
Vor der Schlacht bei Mühlberg: Kaiser Karl V. in 
Reichenbach; Gustav Anton Zeuner (1828-1907); 
Zur Geschichte des Schiffbaus in Sachsen; Vor 
650 Jahren erhielt Chemnitz ein Bleichprivileg; 
Roland Zepnik (1952-2007); Friedrich Wilhelm 

Hörnlein (1873-1945) [graveur en stempelsnij
der]. 

Idem, 54. Jg., Heft 1/2008. Sächsische Biogra
fie online - das personengeschichtliche Lexikon 
für Sachsen (www.isgv.de/saebi); Altstrafsen von 
Dresden ins böhmische Becken [oude verkeers
wegen]; W. Uhlmann: Vor 225 Jahren wurde Carl 
Gottlieb Haubold geboren [machinebouwer te 
Chemnitz; geb. Oberauerswalde 1783]; P. Rochhaus: 
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Zur Geschichte der deutschen Rechenmeister im 
ehemaligen Herrschaftsbereich der Wettiner; 
Ludwig Tieck und seine russischen Beziehungen 
[1773-1853 ]; Urkundliche Ersterwähnung des Dor
fes Schreiersgrün im Vogtland [1413]; A. Raithel: 
Hütten und Hämmer an der Göltzsch. Standorte 
zur Produktion von Eisen, Messing, Glas und 
Alaun im vorindustriellen Zeitalter [o.a. familie 
Metzsch te Netzschkau, vermeld sinds 1464]; 
Friedrich Wilhelm Schwamkrug (1808-1880). 

Spuren, Band 4, Heft 20, 21. Jg., Okt.-Dez. 2007. 
Verv. Heinrich Pohlmann; A. Smieszchala: Com
munikanten-Verzeichnis St. Jakobus 1804, Enni
gerloh; Auszugsgenealogie Vering in Wadersloh
Basel 19 [ook: Fering alias Austerschulte; 18e-19e 
eeuw]; Falsche Spuren! [Mogge, Moffe, Dopheide, 
Tophinke]. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschich
~ 48. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2007. H.-G. Heun: 
Wunsch und Wirklichkeit. über die Erforschung 
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einer Familiengeschichte. Das Beispiel der säch
sischen Familie Heun [ook: Heine, Hene, Heyn; 
voorbeeld van breed opgezet onderzoek en vol
harding]; Die Friedhofsbücher der Freireligiö
sen Gemeinde Berlin als familien-, sozial- und 
stadtgeschichtliche Quelle; Stephanus Teuthorn 
Frankenhusanus - ein Thüringer als Rektor der 
Stadtschule in Hannover und der Domschule in 
Riga. Zur Mobilität in der frühen Neuzeit [geb. 
Frankenhausen, student te Wittenberg 1574]; A. 

Giesche: Das Kind beim rechten Namen nennen. 
Lebensdaten und Vorfahren der Begründerin des 
KöpenickerWäschereigewerbes,HenrietteLustig 
geb.Bock (1808-1888) [Ramm gen. Bock, Noack]. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 
83. Jg., Heft 1, 1. Quartal 2008. W. B-illig: Die Ge
schichte von Familien in Uelzen im 14., 15. und 16. 
Jahrhundert [Meltzing, Varendorp, Tetendorp. 
Roffsack, Papendorf, Redeber, de Esche, Lem
beke, Sten]; Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts 
in Dannenberg/Elbe [o.a. Bobers, Palm, Kumme, 
Schlemm, Plumejon, Westphal, Mölling enz.]; 
Pächter der Glashütte auf Flur 'Ohle Hütten' an 
der Schmalfelder Au im Kirchspiel Kaltenkirchen 
[Möckelmann, Voigt, Strufe] . 

Frankrijk 
Héraldique & Généalogie, No. 184, XXXIXe an
née, No. 3, juillet-sept. 2007. Apropos des Armoi
ries maçonniques de la Stricte Observance Tem
plière; Bijdragen betr. o.a. De Chambly, Maury, 
Roquefeuil, Malet, Bocsozel, Sarrebourse [met 
schema's]. 

Idem, No. 185/No. 4, Oct.-Déc. 2007. Bijdragen 
betr. Bocsozel. Seigneurs de Maubec [14e-15e 
eeuw], Merle [met Sarrebourse en Le Buffe], Ver
chère. 

Nord Généalogie, No. 200, 2007/3. Les Créquy -
Tonville [17e-19e eeuw]; A propos de la familie 
Fin (Finne, Fien, Lefin) à Quesnoy sur Deûle ou 
du bon usage des TEG publiés par Ie GGRN [17e 
eeuw]; Déclaration de la terre et seigneurie de la 
C!icquetrie à Her lies et Illies (Nord) f ca. 1644-48]. 
Annexe 4: Fragment généalogique De Noyelles 
[15e-17e eeuw; Adrien de Noyelles tr. (2) begin 16e 
eeuw Walburge de Boetzelare]. Annexe s: Frag
ment généalogique Accollet [17e eeuw]. Annexe 
6: Fragment généalogique Denis - Le Loup [eind 
16e-17e eeuw]; Kwartierstaat van Monseigneur Al
bert F. A. Decourtray [geb. Wattignies 1923 ]; Verv. 
Notariële akten Delattre te Houplines [1693-1709 ); 
Perception du droit d' escas par la ville de Lille 
[soort recht van een niet-poorter om op te volgen 
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in de goederen een poorter en diens erfenis van 
roerend goed of een bruidschat te regelen]; Verv. 
Kwst. Morel; Families Caron d' Audinctun [17e-
18e eeuw]. 

Idem, No. 201, 2007/4. Les De Créquy à Créquy 
17-19e siècles; Claude Leroux, notaire, receveur 
de Tourcoing [Leroux; 17e eeuw]; Généalogie de 
la familie Rault [16e-17e eeuw]; Descendance de 
la familie Destroifaux au 17ème et 18ème siècle; 
Verv. Kwst. Morel; Descendance de Gregoire Du
hem; Hardy, familie de Montreuil [16e-17e eeuw]; 
Morel. Familie dont les représentants sont pré
sents à Cormont, Hubersent, Marles et Montreuil 
[16e-17e eeuw]; Ascendance Sara van der Meersch 
[Vendermeersch; te Gottem/B]; Aanv. Du Thil
loeul, De Lanne/De Laune. 

Idem. No. 202, 2008/1. Les Du Viollier, de 
Montreuil et Toutendal [(14e-) 16e-17e eeuw; met 
o.a. d' Esquincourt]; Principaux acces notariés 
passés devant Leleu Robert notaire à Frelinghien 
de 1671 à 1684; (Idem) devant Laigle Robert no
taire à Esquermes de 1671 à 1675; Les Cuvelier 
[te Ablain Saint Nazaire en Lille; 17e-19e eeuw]; 
Scamps, une vieille familie de Tourcoing, ses al
liances avec la familie Pollet [17e eeuw]; Registre 
des bagnards 1749-1751; Alliance Desmettre & 
Barbion. Deux families de Tourcoing, contri
bution à leurs généalogies [Mathieu Desmettre 
tr. 1716 Anna Marie Barbion; hun kwartieren (4 
gen.), o.a. Coppart, Vannesbus]; Une familie de 
marchands de Tourcoing et Lille: les Desurmont 
[de Surmont; 16e-19e eeuw]; Ascendance Lour
deau [Beghin te Sainghin); Militaires armentié
rois mores au cours de la période 1792-1815; Relevé 
des contrats de mariage passés à Lille de 1766 à 
1792 concernant 2 notaires de Lille [Abraham t/m 
Delescluse]. 

Stemma (Ile-de-France; www.ceghif.org), Cahier 
no. 115, 29e année, 3e trim. 2007. Les Matis, ar
penteurs-géographes du roi (1). Leur origine, leurs 
descendances [17e-18e eeuw]; Les seigneurs de 
Houilles [d' Aunoy (1413), De Baudricourt (1454), 
Boucher (1510), Brice (1615), Proust (1693)]; Métiers 
du bois aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Idem, Cahier no. 116, 4e trim. 2007. Les Ma
cis. Cartes et plans réalisés par la 'familie' Macis; 
Chasse et braconnage en forêst de Montmorency; 
Histoire du chateau de la chasse; Aide à la recon
struction de l' état civil parisien: 318 nourissons 
parisiens décédés à Cergy (Val-d' Oise) au XVIIIe 
siècle. 

Idem. Cahier no. 117, 3oe année. 1e trim. 2008. 
Verv. Les Macis (3); Impóts sous l' ancien régime: 
Cens et taille; Marchands de chevaux ... à Saint-
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Brice (1737-1799); Ascendance Allanic ... lignée 
Betus. 

Zwitserland 
Familienforschung Schweiz. Mitteilungsblatt, Nr. 
85, Nov. 2007. V.G. Meier: Personenscandsregiscer 
in der Schweiz als Quelle genealogischer For
schung. 

Idem, Nr. 86, April 2008. Verzeichnis von Ge
nealoginnen und Genealogen der SGFF, die For
schungsaufträge für Mandanten ausführen; Stand 
März 2008; Regionale Gesellschaften [adressen]. 

Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift für Jüdische Fa
milienforschung. Organ der Schweizerischen 
Vereinigung für Jüdische Genealogie und der 
Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie 
e.v. (Poscfach 2774, 8021 Zürich; info@svjg.org; 
www.svjg.org), Heft 83, 21. Jg., 2. Quarcal, Juni 
2007. P. Stein: Der Judenfriedhof von Konstanz 
[met alfabetische lijst, o.a. Biedermann, Bloch, 
Burger, Erlanger, Frank, Guggenheim, Gut, 
Koblenzer, Lang, Levi, Lion, Lippmann, Meyer, 
Neuburger, Ortlieb, Picard, Rosenfeld, Rosent
hal, Rothschild]; Namensänderungen der Juden 
in Rheinhessen; W:L. Frank: Das Erfolgsrezept 
in der Genealogie: Schaffung eines Netzwerks 
[descendancs of Rabbi Naftali Hirsch Weil]; R. 
Loeb: Die administrative Hincerlassenschaft der 
Flüchtlinge von 1933-1945 in der Schweiz; Neuig
keiten über den Maler Alfred Jacob Schüler [er. 
1897 Louise Goldzieher]; Verv. Aus den Eheregis
tern des Zivilstandamts Hamburg [Koppel t/m 
Wulf; w.o. Jonas Levie van Oosten (geb. Gronin
gen 1835; exm. Pinto), tr. Magdeburg 1866 Jenny 
Wiesenthal]; Verv. Quellen zur jüdischen Fami
lienforschung im Staacsarchiv Hamburg (17). Ge
neralregister 1816-1866. 
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Idem. Heft 85, 21. Jg., 4. Qµarcal, Dez. 2007. 
Rabbiner in der Schweiz [Leopold Juda Wyler, 
geb. Endingen 1805]; Jüdischer Bezug in Artikeln 
aus dem Bulletin des 'Cercle Généalogique d' 
Alsace' aus den Jahren 1984 bis 1999 (1. Teil); Die 
ersten Generationen der Breisacher Familie Mo
del; Internationaler Suchdiensc in Bad Arolsen 
[www.ics-arolsen.org]; Verv. Gustav Toch - Max 
Mendel - Arie Goral-Sternheim, Verwandce 
in drei Generationen verschiedener jüdischer 
Lebenswelten in Hamburg; Verv. Aus den Ehere
giscern des Zivilstandsamts Hamburg (3) [Jacob
sen t/m Zadig; o.a. Amandus May er. Amsterdam 
1867 Martha E. Polak-Daniels]; Hinweise zur 
Nutzung deutscher Archive für die jüdische Fa
milienforschung; Verv. Quellen zur jüdischen Fa
milienforschung im Staatsarchiv Hamburg (19). 

Idem, Heft 86, 22. Jg., 1. Quarcal, März 2008. 
R.M. Jung: Rabbiner in der Schweiz: Markus 
Gecsch Dreifus [1812-1877]; Die Emmedinger 
Friedhofsstatuten von 1728; Jüdische Spuren im 
Grünen Gewölbe [te Dresden]; DNA und Gene
alogie [twee resultaten van DNA onderzoek; de 
Haplogroepen van vaders- en moeders zijde van 
Peter Jositsch en Raymond M. Jong]; Verv./sloc. 
Gustav Tuch .. . enz.; D. Guderian: Erfahrungen 
heim Sammeln genealogischer Daten bei jüdi
schen Familien; Verv. Aus den Eheregistern .. . 
Hamburg (4) [o.a. Louis Brager tr. 1868 Mietje 
van Gelder, geb. Amsterdam 1830 (exm. Snoek); 
Abraham Elias, geb. Winschoten 1843 (exm. Van 
der Veen) tr. 1868 Golda Simon]; Verv. Quellen ... 
im Staatsarchiv Hamburg (20 ). Meldewesen. 

Regio-Familienforscher (http://www.ghgrb.ch; 
Postfach 341, CH-4018 Basel), Jg. 20, Nr. 4, Dez. 
2007. M. Zulauf: Bürger von Pracceln, 1277-1648, 
Bürgergeschlechter von 1648-1800 [o.a. Atz, Bie
lesser, Brogli(n), Brotbeck, Deck, Dill, Frey, Frit
schi, Gass, Häring, Heid, Huber,Joner, Löli(n)ger, 
Mathis, Meiger, Nebicker, Rebmann, Regenass, 
Rütschi, Schn(e)ider, Schwob, Seiler, Scinge
lin, Stoler, Suter, Tschudj, Vögtlin, Weber, Ze(c) 
hender; Neubürger nach 1800]; Idem: Auswande
rung von Prattler Familien ins Banat und nach 
Russland; H.B. I<äli11: Die Familien Altermatt im 

Kanton Slothurn; Bürgergeschlechter von Näfels; 
Zum Ende des Täuferjahrs [beknopte informatie 
over de geschiedenis van mennonieten in Bern, 
Zürich en Bazel; per jaar 1523-2005]; Ein Schind
ler von Weggis zog ins Elsass. 

Idem, Jg. 21, Nr. 1, März 2008. P. Lienhard: Fa
miliennamen in der Nordwescschweiz [per naam: 
geografische verspreiding, bron(nen) en bete
kenis; Abegg, Abt, Ackermann, Ackle/Acklin, 
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Adam, Adler, Aebersold, Aebi(n)]; Schwierig
keiten der Genealogie am Beispiel der Freiher
ren von Parch(e)witz, nach frühen Urkunden 
aus Schlesien vom 13. bis 19. Jh. [tekst van een 
lezing]; Der ers te Schweizer in Australien war ein 
Basler [Heylweck]; Die Bürgergeschlechter von 
Wynau, Amtsbezirk Aarwangen BE; Personen aus 
Basel und Umgebung im Wiener Totenprotokoll 
1806-1840; Namenverzeichnis [op een boek over 
de geschiedenis van het dorp Frick]. 

Noord Amerika 
New Netherland Connections, Vol. 12, Nr. 4, Ocr.
Dec. 2007. J. Smith Cassidy: Discovery of the Origi
nal Deacons; Poor Chest And Baptismal Records of 
The Low Dutch Congregation of Conewago; Corr. 
Lott; P.J. Sears: Who was Catrina: wife of Stephen 
Jansz Van Voorhees of Jamaica? [Huyken]; C. 
Snabel/E.A. Johnson: Hester Peterson and the Van 
Bebber Family [Hester van Bebber, geb. Utrecht 
1703, emigreerde met haar vader Hendrick in 1720 
naar Amerika, tr. Andrew Peterson; brieven in de 
collectie Bleydensteyn te Zwolle; haar gezin en 
naaste familie]. 

Idem, Vol. 13, Nr.1,Jan.-March 2008. P. Wardell: 
Sneden/Snethen Family in Amerika [Jan Sneden 
met vrouw Grietje Jans en twee kinderen en broer 
Claes Snedich emigreerden in 1657 vanuit Am
sterdam]; Descendants of Edward Meeke [uit En
geland, vermeld New York City 1680]. 

The New York Genealogical and Biographical 
Record. Vol. 138, Nr. 4, Oct. 2007. DNA Analysis: 
Adam Brouwer Berckhoven, Elias Brouwer of 
New Jersey, and John Brewer of Ohio; Jan Brou
wer ofFlatlands and Descendants [geb. ca.1628, tr. 
ca. 1653 Jannetje Jans]; The Brandeis, Goldmark 
and Wehle Families [18e-19e eeuw]; Finding the 
Parents of John Moore of Orange County [tr. 1800 
Sarah Swart]; Sarah (Kip) Crane Scudder and her 
Revolutionary - War - Officer Husbands [geb. 
New York City 1755]; New York City Hospita! Sub
scription List: 1773-1775; Brayton Family Record; 
Verv. Deaths Recorded by the First Presbyterian 
Church, New York City [1796]. 

Idem. Vol. 139, Nr. 1, Jan. 2008. C. Nash: De Co
ninck, De Riviere. Lynsen: Immigrants from 
Groede, Zeeland [Pieter de Coninck (zoon van 
Frans), tr. ca. 1633 Tanneken de Puijt, woonden 
te Wijtschate, buitenpoorter van Ieper 1632; De 
Riviere afk. van Guînes]; Parents for Catharina 
Sophia (Dodge) MacCorkle [1809-1891)];R. W. Huil: 
Thomas Theunissen Quick and RymerickJurians 
Westfall of Ulster County [tr. 1672]; Reymerigh 
- an unusual given name ties toghether the Nor
strand Family; Verv. Goldmark en Wehle; Tax 
Lyste vand Stadt en County van Albany 1708/9; 
The mariage and birth register of the family of 
Henderick van Neste. 
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