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De kwartierstaat van Adriaan Viruly (1905-1986) en van 
Mary Dresselhuijs (1907-2004) 

De schrijver en vliegenier Adriaan (roepnaam Jons) Virulij (zich noemende 
Viruly) trad op 1 mei 1931 in dienst van de KLM na enkele jaren actief te zijn 
geweest als militair vlieger. Al vrij snel volgde zijn eerste vlucht naar Neder
landsch-Indië. Zijn bekendste boeken zijn Wij vlogen naar Indië (Amsterdam 
1933) en Verrassende ontmoetingen (Amsterdam 1940 ). 

Mary Dresselhuijs (bekend onder de naam Dresselhuys) was een gevierd actrice, 
die in haar lange carrière ruim honderdvijftig rollen heeft gespeeld op toneel, 
in films en voor de televisie. Mary en haar derde man Adriaan Viruly hadden 
samen de bijnaam Kunst en Vliegwerk. Adriaan schreef al in 1948 een biografie 
'Mary Dresselhuys'. Over haar intense huwelijk met Viruly schreef Mary Dres
selhuys in 1990 een boekje met tien korte verhalen onder de titel 'Jons'. 

De Grande Dame van het Nederlandse toneel kreeg in 1958 voor haar rol 
in Wie is Janus de Zilveren Bouwmeesterpenning. In 1977 reikte burgemees
ter Samkalden haar de zilveren penning van de stad Amsterdam uit, in 1978 
ontving ze de Theo d'Or voor haar creatie in Herfst in Riga en in 1982 kreeg 
ze de Johan Kaartprijs. Al in 1957 werd zij tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau benoemd. In 1999 eerde haar geboortestad Tiel haar met een portret. 
Het kunstwerk kwam te hangen in het uit 1562 (volgens andere bronnen 1525) 
daterende Ambtmanshuis, waar Dresselhuys' moeder werd geboren. 

Meer informatie is te vinden via: 
http://www.eenlevenlangtheater.nl/mary%2odresselhu ys en 
http://www.seniorp laza. nl/Dresselh u ys.h tm. 

Viruly, zie: Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten, bijeengebracht ter gelegen
heid van de herdenking van het 75jarig (100- en 110jarig) bestaan van het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage 1958, 1983 
en 1993. 

L. A. F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn e.a. (red.), Rotterdams Kwartierstaten
boek, Rotterdam 1990. 

H.H. van Dam, 'Viruly' in: Nederland's Patriciaat 21 (1933-34), pag. 403-449. 
Het familiewapen is ( ook) afgebeeld in:Joke en Pe

ter Verhave, 'Geknipte genealogie', in: Gens Nostra 
63 (2008), pag. 75, linkerdeel. 

Andere namen zijn ook terug te vinden in Ne
derland's Adelboek (Van Heeckeren (1994) en 
Reuchlin (2004/2005)) en Nederland's Patriciaat 
(Déking Dura (1982), Sprenger (1941) en Tydeman 
(1918)). 
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JANVIRULIJ JOHANNA VAN MR.DANIEL 

DER HOEVEN JACOBUS 
MAITH IJSSEN, 

J.M.van 
Middelburg 

zn. van Michel 

1 

dr.van Cornelis 

1 

zn. van w rs. 

Viruly en Clara van der Hoeven PcrrusJacobus 
Verburg(h) en Johanna des Matthijsscn en 

Amoric wrs. Pictcrnclla 
Thibaut 

vaandrig schutterij ontvanger der co 11. 
(1786-1787), lid succcssien over 

rec:h rb. v:a n kooph. VIÎ<.!:ingen 17$)8. 

te 's-Gravcnhage advocaat 

gcb./gcd. Rotte r- gcb./ged. Rotter- geb. ca.1769, raad 
dam (rcm.) dam(rcm.) van Vlissingen 1797 

27-6/10-7-1758 18-7/3-8-1762 begr. Vlissingen 
overl. 's-Graven- overl./begr. Rotter- (Oostkerk) 

hage 8-12-1831 dam 18/22-3-1803 29-4-1807 

,, 
CORNELIA 

1 

JAN PAULUS 

1 

CORNE LIA 

JACOBA (JAN) LOUISA 
SOPHIA VAN BOOGAERT SPRENGER 
RAVESTEYN/ 
RAVESTEIN 

dr. van Mr. 1 zn. van Paulus I dr. van Jean 
AdrianusJustinus Marinus Boogacrt Valcmin Sprenger 

van Ravcstcijn/ en MaricJudith en Maria 
Ravcstcin en Soph. lc Boulanger Bcnnud ina Schorer 

Ad riana He nrica 
van den Berg 

luit.Dragonders, 
contr. Waarborg 

gout'I e n :.. i lvcr...,, te 

Middelburg 

geb./ged. 
ged. Rotterdam Rottcrdam (Waalse I geb. Middclburg 

19-7-1767 kerk) 18/26-2-1771 4-7-1779, 
overl. ' s-Graven- over! . Koudekerke overl . Middelburg 

hage 16-8-1853 18-3-1819 z-3-1830 

MR . DERK JAN I ANNA ELISA-
GID ION BARON BETH VAN BEEI 

VAN HEECKEREN 
VANBRAND-

SENBURG 

zn. van DirkJan I dr. van Helmen 
va n Heeckeren, hr. Willem van Beek 
van Brandenburg en Anna Elisabctt 
en Boclenstein en Haas 
Ana Petronella des 
H.R. Rijksgr. van 

Heemskerck 

contr. der post. 
te Middclb., d ir. 
v~11 b r. en posr. 

te Lokere n (8 ), 
g raankoper 

geb. 's-Gravenhage 

11-8-1784 
overl.Middclburg 

16-8-1 851 

geb. Utrecht 

13-4-1 793 
over!. Leiden 

11-3-1870 

oc r./ tr. Ronerdam (srads trouw) 16-11/3- otr./ tr. Rone rdam (Geref.fWaalse kerk) tr. Middelburg 2.9-1-1807 tr. Utrecht 25-6-1811 

12.-1780 23-8/19-9-1789 

8 ' MICHIEL VIRULIJ, HEER JOHANNA CATHARINA HENRI BOOGAERT CONSTANCEPAULINE 
LOUISE BARONESSE 

VAN HEECKEREN VAN 
BRANDSENBURG 

(naamswij ziging Middelburg 
27-2-1867: baronesse) 

VAN VUREN EN DALEM MATTHIJS(S)EN 

steenbakker en glasfabr. , 
luit.-kolonel van de 'garde 
nationale, reg. du Texel' 

geb./ged. (rem.) Rotterdam 
6/29-12-1781 1 geb. Vlissingen 28-1-1794, 

over!. Rotterdam 28-12-1852 over!. Voorburg 30-8-1880 
geb. Koudekerke 3-10-1815 1 geb. Breda 8-1-1820 

over!. Middelburg 17-10-1881 over!. Middelburg 11-1-1888 

er.'s-Gravenhage 24-6-1813 tr. Middelburg 3-10-1842 

ADRIANUS SIBOLDUS JACOBUS VIRULIJ 

meelfabrikant 

ELISABETH CAROLINE BOOGAERT 

geb. Stompwijk 7-7-1834 1 geb. Middelburg 4-6-1852 
overl. Scheveningen 18-9-1893 overl. 's-Gravenhage 16-6-1907 

tr. (1) Middelburg 3-10-1867 Charlotte Christine Boogaert (1846-1877) 
tr. (2) 's-Gravenhage 23-9-1880 haar zuster 

JAN DIONIJS VIRULIJ 

ambtenaar ter gemeentesecretarie, later burgemeester van 
Westkapelle (1913-1921), lid Provinciale Staten van Zeeland (1919-1921) 

geb. Rotterdam 24-2-1882, overl. Scheveningen (gem. 's-Gravenhage) 30-6-1965 
tr. Breda 
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ADRIAAN 
geb. Breda 5-1-1905, gezagvoerder KLM 

tr. (1) 's-Gravenhage 21-4-1927 (echtscheiding ald. 27-3-1946) 
tr. ( 2) Amsterdam 15-4-1946 (echtscheiding 

tr. (3) Amsterdam 15-3-1955 Marie Johanna Dresselhuijs 
eb. Utrecht 22-1-1907, actrice, 
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" " " JOHANNES JOHAN NA ADRIANUS P ETRONELLA 

ANDREAS (ANNA}CRAMER ADRIAENSZOON BAARS 
(ANDRIES} BEMOLT 

BUTNER 

m van Johannes dr. van Jan Pieter zn. van Ad rianus dr. va n Pieter Baars 
.ocnraad Butncr/ 
ohanncs Con rad 

Bünncr cn 
rohanna van der 

Klocn 

gcd. Dordrecht 
2-3-1796 

)verl . Dordrecht 
20-7-1833 

Cramcr en Maria 

Luttcrbach 

winkelierster 

gcd. Dordrech t 
27-1-1794 

ovcrl. Dordrecht 
7-12-1874 

tr. Dordrecht 22-5-1817 

JACOB WILLEM 
BUTNER 

stuurman ter koopv., 
c<oopvaa rdij kap., eig. zaak in 

scheepslev. en tokowaren 

geb. Dordrecht 24-2-1829 
over!. Soerabaja (N. I.) 26-3-

1869 

Bcmolt cn 
Eli zabcrh Brandt 

gru tter 

gcd. Dordrecht 
2-3-1806 

over!. Dordrecht 
17-8-1888 

en Maria Gips 

ged. Dordrecht 
12-6-1803 

over!. Dordrecht 
19-3-1880 

tr. Dordrecht 22-4-1829 

MARIABEMOLT 

geb. Dordrecht 18-3-1832 
over!. Dordrecht 2-12-1900 

tr. Dordrecht 18-8-1852 

ADRIANUS BUTNER 

generaal-majoor geneeskundige dienst 

geb. Dordrecht 23-4-1857 
over 1. Breda 16-7-1937 

,, 

,, ,, 
ABRAHAM VAN H ELENA 

DUREN CORNELIA 

SCHORTELDOEK 

zn van Nicolaas 
Willem van Duren 
en Hendrika van 

der Kevie 

kantoorbediende, 
graanhandelaar 

ged. Dordrecht 

overl. Ameide 
3-10-1853 

dr. van Leendert 
Aans Schorteldoek 

en Cornelia 
Nicrharr(c)n 

geb./ged. Rotter
dam 3/21-3-1792 

(gci:cht 10-1-1809) 
over!. Dordrecht 

29-9-1848 

rr. Dordrecht 15-2-1815 

LEENDERT 
VAN DUREN 

houtkoper 

geb. Dordrecht 10-2-1817 
over!. Rhenen 3-3-1909 

HENDRIK 

PIETERSZ. 

RIJSHOUWER 

zn van Pieter 
Ariensz. 

Rijshouwer en 
Tcuntjc Aricns 

de Jong 

korenmolenaar 

ged. Papend recht 

z-8-1767 

,. 

over 1. Papendrecht 
11-7-1849 

,, 
JENNEKE 

SCHOR T EL-

DOE K 

dr.vanArij 
Schorteldoek en 
Jaap je Sprakcl 

ged. Papendrecht 
zz-9-1781 

over! . Papendrecht 
4-6-1849 

tr. Papendrecht 26-5-1805 

TEUNTJE ANTONETTA 
RIJSHOUWER 

geb. Papendrecht 18-2-1823 
over!. Dordrecht 29-7-1890 

,, 

tr. Papend recht 31-10-1849 

HENDRIKA VAN DUREN 

geb. Dordrecht 8-5-1858 
overl. Breda 1-3-1947 

tr. Dordrecht 18-3-1880 

TEUNTJE ANTOINETTE BUTNER 

geb. Vlissingen 28-8-1883, 's-Gravenhage 30-4-1966 

VIRULY 
en auteur, over 1. Amsterdam 13-8-1986 
Dina Maria Tobia van Hattum, geb. 's-Gravenhage 23-6-1906 
ald. 26-2-1955) Henderika Groenhout 
(bekend onder de naam Mary Dresselhuys), 
over 1. Amsterdam 19-5-2004 
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GERRIT 

DRESSELHUIJS 

zn. va n Jan Geert 
Drcssclhuijs en 

AnnaAleyda 
Wilmcs 

makelaar 

geb. Suttrup 
(Lingcn) 7-2.-1760 
over!. Amsterdam 

3-6-1824 

'1 
,, 

JUSTINA WIL-
HELMINAELI-

SABETHHEDWIG 
MEULENKAMP 

dr. van Johan 
HarmCo nrad 
Mculenkamp 
en Margarcrh 

Adelheit 
Drcssclhuis 

geb. Bccsdcn (D) 

13-9-1766 

over!. Amsterdam 
18-4-1822 

HENDRIK 
CORNELISZOON 

VANBEUSEKOM 

z n. van Cornelis 
va n Beusekom en 
Magt. Geertruida 

va n Munster 

secretaris 

ged. Zaltbommel 
16-2-1777 

over! . Culemborg 
31-3-1824 

,, 
" ELISABETH JOSEPHUS MARIA JOHAN-

MALTA NIEMANN NAAGTERDEN 
BOSCH 

dr.vanWillcm z n. van Hendrik dr. vanJohannes 
Mal ra cnJudich/ Nicmanncn Agrerdcn Bosch en 

Judick va n Maancn Barbara Fiegc Hcnrica Elisabeth 
Cantc 

klerk 

ged. Tiel I ged. 's-Hertogen- 1 ged. 's-Hertogen-
19-5-1791 bosch 11-4-1800 bosch 4-7-1792. 

overl. Culemborg over!. 's-Hertogen- over!. 's-Hertogcn-
2.3-2-1864 bosch 8-3-1876 bosch 30-8-1855 

FREDERIK 
DE RIDDER 

zn. van Dirk de 
Ridderen Aletta in 
den Enge/in den 

Engh 

bouwman 

ged.Schalkwijk 
2.5-1-1778 

overl. Schalkwijk 
2.8-5-1831 

MARGARETA 

ANNA 
CONSTANTIA 

DE VREE 

dr. va n Johan 
Paul Henrikcs de 
Vree en Adriana 

Wilhelmina 
Petronella van der 

Hoeve 

geb./gcd. Maurik 
2.8-6/2-8-1795 

over!. Schalkw ijk 
14-10-1884 

otr./ rr. Amste rdam (oK) 23-11/9-12-1792 tr. Culemborg 2.4-2.-1812 rr. 's-Hertogcnbosch 28-8-182.9 rr. Schalkwijk 23-12.-1815 

HENDRIK COENRAAD 
DRESSELHUIJS 

MACHTILDAJULIANA 
MARIA VAN BEUSEKOM 

JOSEPHUS 
NIEMANN 

ADRIANA 
DE RIDDER 

schrijver bouwman re Tricht 

geb./ged. Amsterdam 9/23- geb. Oisterwijk 1-5-1827 

9-1807 1 geb. Culemborg 31-5-1813 
over!. Culemborg 25-6-1837 over!. Culemborg 12-10-1853 

(gewettigd bij huwelijk 1829) 1 geb. Schalkwijk 29-9-1821 
over!. Leers um 11-5-1893 over!. Leersum 27-12-1893 

tr. Culemborg 23-2-1833 tr. Schalkwijk 1-5-1853 

CORNELIS WILLEM DRESSELHUIJS MARIA JOHANNA NIEMANN 

directeur der N.V. Vereniging van Hollandse 
sigarenfabrieken en wethouder van Culemborg 

geb. Culemborg 14-12-1834 1 geb. Schalkwijk 3-8-1853 
overl. Culemborg 9-10-1912 overl. 's-Gravenhage 13-2-1942 

tr. (1) Utrecht 17-5-1866 Anna Maria van den Bosch; tr. (2) Almkerk en Uitwijk 13-10-1876 
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CORNELIS WILLEM DRESSELHUIJS 

fabrikant en importeur van sigaren en sigaretten 

geb. Culemborg 22-10-1877 

overl. 's-Gravenhage 20-12-1944 

tr. Tiel 

MARIE JOHANNA 
geb. Utrecht 22-1-1907, actrice, 

tr. (1) 's-Gravenhage 18-12-1929 (gescheiden 11-3-1933) 
tr. ( 2) Amsterdam 24-1-1934 (gesch. 25-1-1946) Cornelis Jan Laseur, 

tr. ( 3) Amsterdam 15-3-1955 Adriaan Viruly, izeb. Breda 
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PETRUS MARIA )HR.PIERRE CHRISTINE 

fERMANNUS ARENDINA VAN ADRIEN HENRIETTE 
TIJDEMAN DER WILLIGEN REUCHLIN REMY(REMIJ) 

n. van Prof. Dr. dr. van Ds. Pieter zn. van Jean dr. van Hclcnus 
!inard Tijdcman van der Will igen Fran)ois Charles Johannes 
cnHermanna en Chri sti na Rcuchlin en Rcmy(Rcmij) 
Hugcnholrz Ab igaël Voet van Catherine Borsjc en Hcnricna 

Campen Ewaldina Dutilh 
rector der Lat. burgemeester van 
:hooi en school- Ticl,lidPsvan 
pzicndcr te Tiel Gelderland 

geb.Kampcn geb. Hillegom geb./ged. Rotter- geb. Rotterdam 

23-5-1798 16-4-1807 dam 29-4/11-5-18o3 6-9-1804 
overl. Tiel overl.Tiel ove rl.Tiel ove r!. Tiel 
28-2-1868 14-9-1827 31-1-1868 12-2-1868 

tr. Tiel 1?·1826 tr. Rotterdam 18-1-1826 

" 
MR. MEINARD JKVR. HENRIETTE 

TIJDEMAN EW ALDINE HÉLÈNE 
REUCHLIN 

dir. derNed.Mij . van 
Brandverz. te Tiel, lid Prov. 
:racen van Geld. (1874-1904), 
rechter, plaacsverv. te Tiel 

geb. Tiel 11-5-1827 geb. Tiel 14-10-1829 
over!. Tiel 10-4-1906 over!. Tiel 4-12-1856 

er. Tiel 24-7-1851 

MR. PIETER HERMAN ADRIAAN 
TIJDEMAN, heer van Lede en Oudewaard 

:iir. der Ned. Mij . van Brandverzekering te Tiel, 
gemeenteraadslid van Tiel 

geb. Tiel 8-5-1852 
over 1. Tiel 8-1-1925 

,, 

" 

• 

,, ,, ,, 
FREDERIK JOHANNA ADRIANUS HIJLTJE 

CORNELIS DE CHRISTINA vos JOHANNA VAN 
KINGDURA KOUWENS BUUL 

(DÉKING DURA) 

zn. van verm. dr.vanWillem zn. van Cornel is dr. van Gerrit van 

Jacob Cornelis Nicolaas Kou wens Vos en Jannerje de Buul en Katharina 
Duracn Cornelia (Couwcns) en Grccf van Buul 

de Koning Theodora van 
Gennep 

reder, koopm. en koo pman, lid 
comm., lid firma gemeenteraad van 

G.va n Hoog- Dordrecht 
straten & Zn, lid 

gcm.raad Dordrecht 
geb. Dordrecht 

5-6-1800 
ged.Aalsmecr gcd. Dordrecht ged. Dordrecht ged. Dordrecht 

18-9-1808 10-8-1798 14-11-1790 1-8-1798 

over!. Dordrecht over!. Dordrecht over!. Dordrecht over! . Dordrecht 

16-6-1888 22-3-1854 24-12-1873 14-8-1859 

tr. Dordrecht 26-6-1822 tr. Dordrecht 8-9-1819 

,, 
JACOB CORNELIS CORNELIA 

DÉKINGDURA vos 

rentenier 

geb. Dordrecht 7-5-1823 geb. Dordrecht 25-10-1822 
over!. Utrecht 14-4-1888 over!. Godesberg (D) 7-1-1883 

er. Dordrecht 6-10-1847 

CORNELIADÉKING DURA 

geb. Dordrecht 2-7-1856 
overl. Tiel 16-11-1937 

tr. Dordrecht 25-10-1877 

CHRISTINA HENRIETTE TIJDEMAN 

DRESSELHUIJS 

geb. Tiel 10-1-1882 
overl. Utrecht 3-6-1933 

over 1. Amsterdam 19-5-2004 

Jacobus Johannes Remmelts, geb. Zwolle 12-8-1905, toneelspeler; 
geb. Kota Radjah 3-4-1899, toneelspeler, overl. 's-Gravenhage 2-1-1960; 
5-1-1905, vlieger en schrijver, over 1. Amsterdam 13-8-1986 

" 

,, 

7 
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Het portret van ... 1 

[Marie Françoise Meijer] 
DOOR L. M . TINKELENBERG-MANTZ 
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MarieFrançoiseMeijer, geb. Batavia 28-8-1845, over 1. Bandoeng 4-9-1932, dr. van Franciscus Wil
helmus Leendert Meijer en Maria Carolina Colbier, tr. Padang Pandjang (Sumatra) 8-6-1864 

Christoffel Deijkerho.JJ, geb. Den Haag 8-6-1840, officier KNIL, over 1. Den Haag 17-6-1911, zn. van 
Johan Frederik Deijkerhoff en Adriana Elisabeth Petronella de N eyn van Hoogwerff. 

Uit dit huwelijk zijn zes dochters geboren, één ervan is heel jong overleden, de andere vijf 
zijn allemaal met een KNIL-officier getrouwd. 

De foto is, met de bloemenversiering, op 19 september 1884 als "poezie-plaatje" in het al
bum van haar middelste dochter Fransje' geplakt. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. Marie Française Deijkerhoff (1870-1942). 

rubriek hantwijzer (23) 
Bertels_CBartels)
Van Uffele 

Amsterdam, ondertrouw 13 mei 1615 (DTB 419, f. 102); Dierik Gerritz de Leeu van Schoonho
ven, oud 31 jaren, wonende tot Schoonhoven, alwaer hem opgeleght is de geboden mede te 
laten gaen en betoogh in te brengen, en Elizabeth van Daken, oud 23 jaren, woonende in de 
Warmoesstraet, geast. mit Thomas Heynrixs ende Elizabeth van Daken Bartels [sic!; van Da
ken hoort achter Heynrixs te staan] hare vader en moeder. 
w.g. Dirick gerrits DLeeuw elisebet van daken 

Amsterdam, ondertrouw 8 december 1590 (DTB 405, f. 365); Thomas Heinricsz wedr. van An
ne Selyns, woonende in de Warmoes tra te ter eenre ende Lijsbet Bartels van Antwerpen, oudt 
omtrent xxvj [=26] jaren, woonende int patershuys van sinte Caterynenclooster, geassisteert 
met Lysbet Van Uffele hare moeder ende Hans van Uffele haren oom, haer opleggende hare 
geboden tot Har[e]lem mede te laten doen ende daervan betooch in te brengen ter anderen 
zyde. 
w.g. tomas hendryksz elysabet bertels 

[Tomas Hendrycksoon, van Wijk bij Duurstede, kleermaker in de Oudebrugsteeg, otr. Am
sterdam 16 nov. 1585 (DTB 404, f. 76) AnnaJansdr, won. in de Hals teeg in Maestricht, geast. met 
haar zuster Nies Jansdr., ouders overleden; consent van zijn ouders] 

Antwerpen, 27 maart 1576; Adriaen,Jasper, Severijn, Hans en Dominicus van UffeleJanss[on] 
ewylen, Elisabet van Uffele met Jasper Bertels, haar man, Josyne van Uffele met Hans Fritz, 
haar man, Cornelie van Uffele met Lenaert Heymans, haar man, allen voor zichzelf, voorn. 
Adriaen van Uffele en Henrick van Uffele als voogden van Anna van Uffele, verklaarden elkaar 
volkomen voldaan te hebben en voldaan te zijn van ouders erf door Henrick van Uffele, die 
hun voogd geweest is. Onverdeeld blijft het huis Den Joseph naer Egypten in de Keyserstraat, een 
speelhof in de Marckgravenlye en een rente op een huis aan de Nieuwe Beurs, die zij in tocht 
geven - haar leven lang- aan Jouffrouw Franchyne Cuypers, hun stiefmoeder [Stadsarchief 
Antwerpen, Schepenregister 344, f. 386] 

Idem, de hele familie verkocht Clara Bertels, begijn te Herentals, die rente die Franchoys 
Janss zilversmid 7 juli 1562 verkocht op een huis in de Nieuwstraat aan hun vader Jan van Uf
fele [Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 344, f. 384] [M. V-K] 

Gens Nostra 63 (2008) 



Het portret van ... 1 

[het echtpaar Neef-van Beusichem] 
DooRC. NEEF 

Cornelis Neef, geb. Alkmaar 12-1-1842, sergeant (1871), overl. Alkmaar 12-6-1916, zn. van Cornelis 

Neef en Dieuwertje Otter, tr. Alkmaar 3-8-1873 Cornelia van Beusichem, geb. Krommenie 23-9-
1845, overl. Alkmaar 1-12-1918, dr. van Gerardus van Beusichem en Neeltje Ledder. 

Cornelis is in 1871 sergeant in Geertruidenberg. 
Uit dit huwelijk zijn te Alkmaar tien kinderen geboren. 

De foto's zijn in 1873 door P. Vlaanderen, Verdronkenoord, wijk D34, te Alkmaar gemaakt. 

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

De volgende publicatie Van Bergen is al wat langer geleden ingezonden om in Gens Nostra op te ne
men. Anderhalf jaar geleden is in overleg met de auteur, mevrouw Elema te Groningen, besproken om 
de publicatie aan te houden tot het Groningernummer 2008. Door het grote aanbod voor dat nummer 
is uiteindelijk- weer in overleg met de auteur - Van Bergen doorgeschoven met de belofte de bijdrage 
deze jaargang te plaatsen. Met de publicatie (geheel) in dit nummer wordt die belofte nagekomen. De 
hoofdredacteur spreekt waardering uit voor het geduld van de auteur. Het streven blijft goedgekeurde 
manuscripten binnen een redelijke termijn te plaatsen. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur 
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De scheepstimmerliedenfamilie Van Bergen (Groningen) 
DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA 

Inleiding 
Bij de hier behandelde familie ben ikzelf maar zeer terloops betrokken, dat wil zeggen uit
sluitend via een huwelijk in de zijlinie. Mijn Leekster voorouders Hekkema' hadden niet 
alleen een dochter Harmke, die met de pachtenaar Martinus Brouwers trouwde, 2 maar onder 
meer ook een dochter Antje, en zij trouwde in 1733 met de stad-Groninger scheepstimmer
man An toni Jans. Daarmee kwam dit echtpaar aan de basis te staan van een redelijk uitgebreid 
nageslacht, waarin het zojuist genoemde beroep dominant bleef. Ik volgde ze tot het begin 
van de negentiende eeuw, niet verder. 

Voor alle duidelijkheid: deze genealogie Van Bergen heeft, bij mijn beste weten, niets te ma
ken met de bekende klokkengietersfamilie van die naam te Heiligerlee en omgeving. Ook 
anderszins zijn er talloze (maar grotendeels incidentele) Van Bergen's geweest, die met de 
scheepsbouwers geen relatie vertonen. Een 18dc_eeuwse koopman FrerikJans van Bergen, pro
minent aanwezig in de stad Groningen, zal evenmin familie zijn geweest. 

Wel moet aan dit geslacht zijn gelieerd: Jan tien Ludolphs weduwe van Jan An toni van Ber
gen buiten Kleijnpoortje, lijklaken M.K. 22-1-1788, 'schip. tim. gilde'. Haar heb ik met geen 
mogelijkheid kunnen inpassen. De enig bekende Jan Antoni uit dit tijdvak was de in 1742 
geboren zoon (IIIb) van bovengenoemde Antoni Jans en Antje Pieters Hekkema; hij trouwde 
driemaal maar overleed pas in 1794, zodat hij moeilijk in 1788 een weduwe gehad kan hebben. 
Nergens kon ik bovendien het huwelijk van een Jantje Ludolphs vinden. Was zij misschien 
zijn huishoudster? JanAntoni's tweede vrouw was eind 1785 overleden en in mei 1789 zou hij 
voor de derde maal trouwen. 

I 
I 

Scheepswetf'Het Hoofd', buiten het Voormalig Klein Poortje, Groningen 
(collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen) 
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Het alternatief is, dat zijn in 1725 geboren gelijknamige oudere broer (uit het eerste huwe
lijk van zijn vader, met Aaltje Berends) in leven is gebleven. Maar dan is het wel heel uitzon
derlijk dat er verder geen sporen van hem zijn aan te wijzen. En het feit dat er geen huwelijk 
van (een) Jan Antoni met (een) Jantje Ludolphs te vinden blijkt, is ook geen aanbeveling voor 
deze theorie. 

Veel meer inleidende woorden heeft de genealogie niet nodig. Helaas is de oudste generatie, 
mogelijk door naamsverwarring, wat wazig gebleven. Maar vanaf hun zoon, de al genoemde 
man van Antje Peters Hekkema, zit de familiegeschiedenis degelijk in elkaar. Over hun hand
werk, het scheepsbouwen, zijn talloze akten genoteerd, vaak 'bijlbrieven' die de levering van 
een schip behelzen. Niet alles werkte ik uit - het werd dan wel heel erg 'meer van hetzelfde', 
maar in de noten zijn de vindplaatsen verantwoord zodat een geïnteresseerde ermee verder 
kan werken. 

Legenda: A. K.= A-kerk, M. K. of Gr.K. = Martinikerk of Grote kerk, N. K.= Noorderkerk, allen 
te Groningen. 

Genealogie 

I. Jan Lucas, overl. Groningen (als Jan Lucas, in de Brede gang, man van Hendrikje Arends, 
breuk betaald) 24-6-1740, tr. (vóór 1697) Hindrikjen Arents, over 1. Groningen (als Hendrikjen 
Aarends, wed.Jan Antonij [sic], Suijderdiep, breuk bet.) 2-11-1743. 

Hindrickjen Arends was mogelijk degene die, als woonachtig in de Princen-strate, in september 1696 

lidmaat op belijdenis werd. 
Jan Lucas zou wel eens degene kunnen zijn, die op 9 december 1695 betaalde voor het kleine bur

gerschap van de stad 'als een inboorling', met het beroep van steenmetselaar. Hij voldeed toen ook 
admissiegeld voor het timmerlieden- en steenmetselaarsgilde. Het meest voor de hand ligt, dat hij in 
diezelfde periode trouwde; maar noch in de stedelijke, noch in de provinciale huwelijksklappers kon 
ik het echtpaar genoemd vinden: voor de man zocht ik tevergeefs op Lucas, Lulefs (zie hieronder) en 
Antonij. Daardoor is het niet zeker of beide partners echt uit de stad kwamen, en wordt het nog lastiger 
hun doop te identiferen uit het- altijd aanwezige - groepje naamgenoten. Veel eerder dan 1696 zullen 
zij overigens niet gehuwd zijn: ook zo al moet het echtpaar bij hun overlijden een jaar of zeventig zijn 
geweest, en mogelijk nog ouder. 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen: 

1. Antoni]ans, volgt II. 
2. Lucas Jans, ged. (Gr.K.) 6-11-1698 (bij Kleine Poort). 
3. Mogelijk: El-9en]ans, ged. (Gr.K.) 9-8-1701 (dr. van Jan Lucas en HindrikjeJans bij 't Klein 

Poortje). 
4. Aaltje]ans, ged. (N.K.) 15-1-1705 (op't Schuitendiep). 

II. Antoni]ans [van Bergen], ged. Groningen (Gr.K.) 9-4-1697 (in Pluimersgang, zn. van Jan 
Lulefs), scheepstimmerman, later olderman, overl./breuk bet. Groningen (licentgeld M.K.) 
2/10-8-1765, otr./tr. (1) Groningen (A.K.) 2-5/3-6-1722 Aaltjen Berents {Vlugge], van Groningen 
(voor haar Pieter Gerlefs als neef), overl. Groningen (datum breuk) 9-11-1731, wrs. dr. van Be

rent Vlugge en Fennichjen Coops; otr./tr. (2) Groningen (M.K.) 31-10/24-11-1733 Antje Peters 
Hekkema, ged. Leek 5-7-1705, belijdenis Leek 14-12-1731, lidmaat Groningen (met att. van de 
Leeke) maart 1736, overl. Groningen (datum licentgeld M.K., als weduwe van Bergen) 24-7-

1788, dr. van Pieter Jans en Trijntje Stevens.' 
De ouders van Antony Jans werden genoemd in 1722, toen hij aan zijn vader en moeder Jan Lucas en 
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Hindrickien Arents een helling buiten het Kleine Poortje overdroeg;' hij had daarvan de ene helft in 
1719 aangekocht van Geugien Davidts en Aeffien Claessen. Zijn eerste vrouw was, naar het mij wil voor
komen, een dochter van Berent Vlugge en (huwelijk Groningen M.K. 21-5/14-6-1692) Fennichjen Coops; 
ik vond echter geen doop van een dochter Aaltjen uit dit huwelijk, niet onder patroniem en ook niet 
onder familienaam. Het eerste kind van Antoni Jans en Aaltjen Vlugh, een dochter Hindrikjen (naar 
Antoni's moeder!) werd enkele maanden voor het huwelijk geboren; er stond weliswaar bij 'onecht', 
maar de vader werd wel gewoon genoemd. 

Voor Aaltjen Flugge, huisvrouw van Antonij Jans, scheepstimmermeester buiten Klein poortje, werd 
op 9 november 1731 breuk betaald. Ongeveer op dat tijdstip is zij dus begraven. 

Voor zover bekend werd Antoni Jans vrijwel nooit met familienaam genoemd; hij heette altijd Antoni 
Jans, scheepstimmerman(sbaas), of anders 'olderman AntoniJans'. Zijn kinderen, voor zover zij de vol
wassenheid bereikten, heetten echter allen Van Berge(n). 

De bovengenoemde transacties tussen Antoni Jans en zijn ouders vonden plaats kort voor zijn eerste 
huwelijk. Van dit huwelijk is niet veel meer bekend dan de huwelijksintekening en de doop van drie 
kinderen. Daarvan was ten tijde van Antoni's tweede huwelijk nog één in leven: er werd in oktober 1733 
namelijk een afkoop gemaakt tussen de vader en de voorstanderen Lucas Vlugge, Jurrien Denner en 
Willem Vlugge. De overleden vrouw werd toen genoemd Aaltjen Berents Vlugge, en het kind was de 
achtjarige Jan. Op hem werdf 500 vastgezet; tot onderpand werd gesteld vader's huis buiten het Klein 
Poortje.4 Het lijkt mij waarschijnlijk dat ook Jan overleed voor zijn volwassenheid; ik vond hem verder 
niet meer gesignaleerd en in 1742 werd uit het tweede huwelijk van An toni Jans opnieuw een zoon Jan 
geboren. 

Hij heeft zelf ook een scheepshelling buiten het Kleine Poortje bezeten; mogelijk had hij de bovenge
noemde helling (die hij in 1722 aan zijn ouders overdroeg) later weer teruggekregen. Een beschrijving 
daarvan gaf hij zelf, in een rekest van zomer 1737 aan het stadsbestuur:' 'Op de requeste van de scheeps
timmerman AntoniJans hoe een scheepshellinge heeft, zijnde de eerste buiten het kleine poortie, wer
dende somtijds grotelijks geïncommodeert door de hoogheid van het water in sijn timmerage loopen
de als dan de bleecke bij zijden aghter sijn schuire gansch onder water, alwaarom wel genegen waer 
om van de stads baare ofte muire tot an de brugge an de westkant van het loopende diep een buining 
[= schutting] te laten slaan, om door dat middel van die ongelegentheijd bevrijdt te worden, zijnde van 
gelijcken van sinds om sijn hellingh te verleggen, versogte dat tot het maacken van dien mogte worden 
geauthoriseert als mede Heeren Gecommitteerden om over het verleggen van de hellingh gereguleert 
te worden.' 

Burgemeester en Raad gingen met dit voorstel vlot akkoord 'mits alles geschiede op aanwijs van de 
stadsbouwmeester'. 

De tweede vrouw was Antje Hekkema, die in maart 1736 op attestatie van haar geboorteplaats Leek 
lidmaat te Groningen was geworden; haar ouders heetten Pieter Jans en Trijntje Stevens. Volgens een 
verderop geciteerde opgave bij Antjes kleindochter Maria van Bergen (die een deftig huwelijk sloot) 
droegen deze overgrootouders de familienamen Hekkema respectievelijk Vel thuis, maar die heb ik tot 
dusver niet genoemd gevonden. 

Bij het inleveren van haar attestatie (in 1736) woonde Antje Hekkema al enkele jaren in de stad, aan
gezien ze reeds in 1733 met Antoni Jans was gehuwd. Mogelijk werd zij veertig jaar later, in juni 1773, 
nóg eens lidmaat te Groningen, als Annechje Heckema in Turftorenstraat. Erg voor de hand liggend is 
dat niet, omdat er niet van attes tatie gerept werd (en belijdenis deed je maar één k e er!), m aar ik kon gee n 

naamgenote van haar vinden die ervoor in aanmerking kwam. Zij was in 1773 al enkele jaren weduwe en 
mogelijk bezig te verhuizen, nadat zij haar woonstee 'Buiten 't Klein Poortje' aan haar jongste zoon had 
verkocht. Haar man was overleden enkele weken nadat zij in de zomer van 1765 een mutueel testament 
hadden laten opmaken• waarin ook werd verwezen naar hun huwelijkscontract d.d. 30 oktober 1733 
(dat ik helaas niet vond). Er was, uiteraard, een huis en een scheepswerf, zoals ook uit het hier volgende 
blijkt. Niettemin vond ik Antoni Jans niet genoemd onder de Huiseigenaren van de stad in 1765, het 
jaar van zijn dood, en zijn vrouw evenmin.' Niet alleen dat, in maart van dat jaar werd genoteerd:• 'Op 
het ingediende request van Antoni van Bergen en desselfs huisvrouw onder het vaandel van Hopman 
Rieneman woonagtig, was geapostilleert: De Heeren Ged. het agterstallige hoofdgeld remitterende, 
authoriseren de ontvanger van het particuliere comptoir, de suppliant als arm te boeke te stellen.' 
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Armlastig ... Het klinkt allesbehalve waarschijnlijk, maar ik ken in deze periode geen andere An toni 
van Bergen. 

Zij kwamen regelmatig tezamen voor, meest in verband met schepen en scheepsbouw, maar die 
archiefgegevens verzamelde ik niet systematisch en verwerkte ik slechts incidenteel in dit verhaal. De 
geïnteresseerde kan de akten gemakkelijk naslaan.• 

Wel interessant was het rekest van 'Antoni Jans en consorten, zijnde een groot aantal van meester 
scheepstimmermans, hier en te lande' die verlof vroegen aan het stadsbestuur om te mogen overgaan 
tot een onderlinge verzekering van nieuw-gebouwde schepen. '° De bedoeling was om bij de bouw van 
ieder vaartuig een bepaald bedrag in een kas te storten, waaruit bij verlies van het schip daaruit een uit
kering kon worden gedaan - klaarblijkelijk als vergoeding voor nog niet betaalde vorderingen van de 
scheepsbouwers, niet van de reders. 

Persoonlijker was de klacht van het bestuur van het gilde der steenmetselaars en timmerlieden, over 
de inbreuk op hun privileges door kistenmakers, kuipers en andere ambachtslieden die met hout werk
ten. 'Dewijl nu een Anthoni Jans scheepstimmermansbaas buiten 't kleine poortje een timmerschuur 
laat maken door zijne knechten .. .';" het gilde was niet genegen om het op een proces te laten aankomen 
in de toenmalige zware tijden, maar wilden hun bezwaren wel laten vastleggen door een pro forma 
protest, waarna Burgemeester en Raad deze klacht inderdaad 'pro actu diligentiae' lieten strekken. Het 
ging Antoni ondanks de roerige periode toch kennelijk goed genoeg om een nieuwe schuur te laten zet
ten, al was het dan door zijn eigen knechten. 

Dertien jaar nadien was hij, inmiddels olderman van het gilde, al even actief inzake het onderhoud 
van zijn helling ('de eerste helling buiten 't kleine poortje') toen hij een schutting vanaf de brug tot 
aan de hoek van zijn helling verder in het diep wilde zetten, alsmede nog 60 voet lengte voor langs zijn 
werf." Toen Burgemeester en Raad bezwaren maakten, vulde hij het verzoek'' aan met de mededeling 
dat de desbetreffende 'buining' noodzakelijkerwijze gerepareerd moest worden zodat het stadsbe
stuur de burgemeester De Marees en zijn assessoren afvaardigde om de zaak te bekijken. De volgende 
zomer werd klaarblijkelijk de reparatie goedgekeurd, maar de uitbreiding niet.'4 

In datzelfde voorjaar had hij bovendien te doen met een wrak scheepje op zijn helling, ter reparatie 
aangeboden door Jan de Rijke, die bij nader inzien geen interesse meer in z'n schip had.•s Uiteindelijk 
kreeg Antonie opdracht om het publiek te verkopen, waarna hij eerst zijn achterstallige kosten in reke
ning mocht brengen, terwijl de rest bestemd was voor de weduwe van Willem] ans, die volgens verzege
ling van 16 november 1761 hierop het gereserveerde eigendomsrecht had. 

Vanaf enkele jaren na Antonie's dood zag ik verschillende akten van Antje Peters Hekkema als we
duwe, ook weer vooral in verband met de scheepstimmerwerf. •• Wat zij produceerde was kennelijk 
strikt gericht op de locale behoeften, maar dan ook over het hele spectrum: zo zag ik vermeldingen van 
een trekschuit,'7 van een turfschuit'' en van een tjalkschuit. •• 

Deze werf droeg zij in mei 1773 over aan haar zoon Jan Antoni van Bergen (dit was al in het testament 
van 1765 gestipuleerd) en enkele maanden laterook haar behuizing, alles gelegen buiten het Klein Poor
tien te Groningen aan de Trekweg.'0 De helling met schuur en annexen lag ten Westen van het Trekdiep 
en had tot belending ten Noorden de stadsgracht, ten Zuiden de weg, ten Oosten van het Trekdiep, en 
ten Westen de drift oflaan naar de bleek. De waarde was gesteld op f 2500; de grondpacht aan de stad 
bedroegf 6. Van het huis waren de zwetten [= belendingen] ten NoordenJanJacobs, ten Oosten het land 
van raadsheer T. van Berchuijs, ten Zuiden Albert Geerts en ten Westen de weg. Er was een grondpacht 
adf 5 aan de stad - de werf was gelegen op stadsgrond - en er was een vrije uitgang op de Stadsweg aan 
de noordzijde. Dit alles voor een bedrag vanf 3800, dat overigens niet allemaal tegelijk werd voldaan. 

Om de een of andere reden had Antje op 28 september 1769 van haar zoon en schoondochter Willem 
Antoni van Berge(n) en Willemina Hindriks een volledige woninginventaris gekocht, gespecificeerd 
naar artikel en prijs, voor een totaalbedrag van f 249.17.0." Verkeerden de jongelui in financiële moei
lijkheden en stelde de moeder nu althans hun huisraad veilig? Het lijkt niet onmogelijk, gezien de 
relatieve neergang van dit gezin. 

Ook de dochter Trijntje van Bergen had financiële problemen. Antje verschafte haar op 31 decem
ber 1779 volgens een verzegeling f 200; deze lening (aangevuld met nog eens f 100 in contanten) aan 
Anthony Coenraadt Pijlmel en Trijntje van Bergen echtelieden werd op 20 mei 1783 geregistreerd." 
Enkele maanden na die oorspronkelijke lening, van december 1779, maakte Antje Pieters Hekma een 
testament op dat mede door de kinderen werd ondertekend: zij verwees naar het mutuele testament 

572 Gens Nostra 63 (2008) 



van 29 maart 1773,'3 dat nog eens werd bekrachtigd, maar vulde aan dat de erfenis van haar dochter 
Trientje zou worden gelimiteerd. Het haar toekomende erfdeel zou pas aan haar worden uitgekeerd na 
de dood van haar man Antoni Conraad Pylmel; tot dat tijdstip moest het worden vastgezet. Kennelijk 
was deze echtgenoot een verkwister, of belast met zware schulden, en het huwelijk geen groot succes; 
want Trientje Antoni van Bergen verklaarde bij dezelfde gelegenheid met deze beschikking 'volledig 
vredig te zijn'. 

Ook haar zoon en schoondochter Jan Anthonij van Bergen en Antje Jans Takens waren aan moeder 
Antje geld schuldig, maar hier was dit een uitvloeisel van hun zakelijke relatie en het feit dat hij de 
scheepswerf had overgenomen. In 1774 gaven zij haar een schuldbekentenis voorJ 3000, waarvanJ 2800 
afkomstig van een papieren obligatie d.d. 18 januari 1774 en de rest in contanten, tegen 31/2 procent. ,.. 
Tien jaar later was hiervan althans een gedeelte afbetaald, want een hernieuwde schuldbekentenis uit 
1783 sprak toen van een schuld grootJ 1800, zijnde een restant van een kapitaal grootJ 3000 ingevolge 
verzegeling van 8 december1774.'' 

Volgens een akte van bekendheid bij het huwelijk van Antony Jans van Bergen in 1823 was zijn gelijk
namige grootvader overleden in 1767 en Antje Hekkema in 1786. Het echtpaar had als scheepstimmer
lieden buiten het Klein Poortje gewoond. Het sterfjaar van de man was niet exact: voor hem was al op 10 
augustus 1765 breuk betaald en nog iets eerder, op z augustus 1765, het licentgeld voor de Martinikerk. 
Hij werd in laatstgenoemde bron aangeduid als Antonij Jans van Bergen, buiten Klein poortje; het 
licentgeld bedroeg f 1 en er werd niet minder dan f 4.2.0 betaald voor het verluiden. Antje Hekkema 
overleed in elk geval na mei 1783, dus het jaar 1786 zou correct kunnen zijn, maar het moet niettemin 
wat later zijn geweest: voor de weduwe van Bergen, buiten Klein Poortje, werd op 24 juli 1788f 2 licent
geld betaald (eveneens M.K., in de kerk zelf) metf 6 voor de verrotting enf 2 voor het verluiden. Haar 
schoondochter Antje Jans Takens, op hetzelfde adres, was haar toen al 2 '/, jaar eerder voorgegaan. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Groningen en geb. buiten 't Klein Poortje: 

1. Hindrikjen Anthony, ged. (M.K.) 28-2-1722 (kind van Antoni Jans en Aaltjen Vlugh bij de 

Ruijterwaght; onecht). 
2. JanAnthony, ged. (A.K.) 25-7-1725, overl. tussen okt.1733 en wrs.1742. 

3. Lucas Anthony, ged. (M. K.) 14-4-1730, over 1. vóór okt. 1733. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Groningen en geb. buiten 't Klein Poortje: 

4. Luikas Antoni, ged. (M. K). 8-8-1734. 
5. WilhelmusAntoni, volgt Illa. 

6. Aa/tien ElizabethAntoni, ged. (N.K.) 13-9-1736. 
7. TrijntienAntoni van Bergen, ged. {Gr.K.) 22-11-1739, overl. Groningen 16-4-1821, otr./ tr. (voor 

haar Willem A. van Bergen, als broeder) Groningen (A.K.) 12-4/7-5-1777 Anthony Coen
raadt Pijlmel [of: Antonius Pilemelle] , ged. Groningen {A.K.) 19-4-1750, overl. Groningen 
4-9-1825 (in het Gereformeerd Diaconie Arm- en Kinderhuis), zn. van Conraad Pijlmel, 

custos der Latijnsche Schoolen in Groningen, enJantien de Beij. 
Zoals boven gemeld bekenden Anthonij Conraedt Pijlmel en Trijntje van Bergen echtelieden 

medio 1783 schuldig te zijn aan Antje Pieters Hekkema weduwe van Antonij Jans van Bergenf 300, 
wegens een verzegeling van 31 december 1779 grootf 200 enf 100 contant. '6 

8. Janfl.1u/wny {van Bergen], volgt IIIb. 
9. JohannesAntoni, ged. (M.K.) 10-11-1743. 

10. Hindricus An toni, ged. (M. K.) 19-3-1747. 

lila. WUhelmus Antoni [van Bergen], ged. Groningen (M.K.) 8-8-1734, scheepstimmerman, 
overl. op het eiland Onrust 23-12-1779, otr./tr. Groningen (M.K.) 23-7/12-8-1763 Willemina 
Hindriks (p.q. Menne Hindriks als broeder), ged. Groningen (Gr.K.) 12-8-1736, overl. Gronin
gen buiten 't Kleine Poortje (breuk betaald) 20-9-1777, dr. van Hindrik Egberts, kapitein, en 
Foclden Mennes ( aan het Winschoterdiep ). 
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Een fraai staaltje van nepotisme met betrekking tot Willem An toni blijkt uit een rekest van 1758:'7 

'Op 't request van Tjeerd Derks dat hij als scheeps timmermansbaas in't gilt geadmitteert tot hiertoe 
als jongste gilde broer van het gilt het bode ambt 14 jaren heeft waargenomen, in de plaats dat de re
monstrant bij het admitteren van eenen nieuwe gilde broer Wilm Antoni zoon van Antoni Jans van 
het bode ambt zou worden ontheft, is die strax sonder proeve te maken als hoveling aangenomen, en 
de remonstrant met die oude belasting blijven zitten, oversulx versoekt de remomstrant in dezen het 
nodige redres.' Na beraad en ingewonnen rapport ontsloeg het stadsbestuur Tjeerd Derks van 't waar
nemen van de bode plaats, en liet de waarneming daarvan aan de jongste gildebroeder. 

Van dit huwelijk is een contract opgemaakt en wel tussen Wilhelmus Antoni van Barge zoon van de 
o ldcnnan Antony Jans (zonder familienaam!) en vrouw Antje Pieters Hedcen1_3. 7 e n Wil1emi n;1 Hindrix, 

dochter van kapitein Hindrik Egberts en vrouw Fockjen Mennes. ' 8 Voor de kinderen van bruids half
broer Egbert Hindrix gehuwd met Grietje Everts werd plaatsvervulling bedongen. Aan bruidegoms
zijde getuigden de olderman Antoni Jans en Antje Heckema vader en moeder, Steven Pieters Hec
kema volle oom, Willemke Pieters Heckema volle moeij, Johannes Antoni van Barge volle broeder. 
Aan bruidszijde waren het Focken Mennes weduwnaar van kapitein Hindrik Egberts moeder, Menne 
Hindrix gehuwd met Willemtje Theodorus volle broeder, Sypke Hemmes aangehuwde oom en Tjaart 
Sypkes volle neef. 

Voor Willemina Hendriks 'buit. Kl. poort' werd op zo september 1777 breuk betaald. Het is niet 
duidelijk of haar man op dat moment nog in Groningen verbleef: hij was toen mogelijk al naar de Oost 
vertrokken. Er waren uit het huwelijk vijf kinderen geboren, toen allen nog in leven; zij moeten na het 
overlijden van de moeder aanvankelijk door familieleden zijn opgevangen. Het enige alternatief was 
een (tijdelijke) opname in het diaconieweeshuis, want zolang nog een der ouders in leven was, kwamen 
burgerkinderen niet in aanmerking voor opname in het Burgerweeshuis. Dat was in alle opzichten on
gunstig voor hen: de omstandigheden zullen daar minder goed zijn geweest dan in het burgerweeshuis 
en bovendien verviel in zo'n geval het volledige erfdeel van de kinderen aan de diaconie. Klaarblijkelijk 
heeft de familie deze plaatsing weten te voorkomen. 

De drie jongere kinderen, Harmina, Anthony en Jantje, werden op 5 mei 1783 in het Burgerweeshuis 
opgenomen. Dat kwam mij aanvankelijk wat vreemd voor, omdat ik vermoedde dat hun vader de Wil
lem van Bergen was, voor wie op 24 juni 1796 breuk werd betaald (omdat het register in kwestie verlo
ren ging en er alleen een index overbleef, staan hier geen nadere details bij). 

Bij de inschrijving van de kinderen staat echter vermeld dat zij zoon en dochters waren van Wilhel
mus van Bergen en Wilmina Hindriks, van wie de vader als laatste en wel 'op den 23 December 1779 op 
het Eylandt Onrust overleden zijnde, volgens blijk van Bewinthebberen van de Oost Indische Compag
nie d.d.19 maart 1783, hebbende de scheepstimmerliedengilde' .'9 De doopdata van deze drie kinderen 
werden correct opgegeven. Zij erfden op 8 februari 1790 tezamen nog f 387.11.4 wegens verkochte 
boelgoederen van hun grootmoeder, de wed. Anthony van Bergen. De helft van dit bedrag was voor het 
weeshuis; de andere helft ging in drieën. Jantje kreeg haar aandeel toen zij het huis op reguliere wijze 
verliet; Harmina stierf in het weeshuis; Anthony liep op 26 oktober 1789 weg zonder consent van de 
voogden, om evenals zijn overleden vader naar de Oost te varen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen: 

1. Antje Wilhelmus van Bergen, ged. (M. K.) 9-2-1764 ( an Winschoterdiep ), over 1. Groningen 16-

4-1821, otr./tr. (voor haar Anthony Pijlmel aangetr. oom) Groningen (N. K.) 15-11/4-12-1788 

Sicko Sickens, ged. Groningen (M.K.) 7-9-1759 (an't Botterdiep), overl. Groningen 11-9-

1830, zn. van Harm Sikkens, koopman, en Grietje Wierts. 
Sikke Sikkens en Antje W. van Bergen echtelieden daagden in 1799 Hindrik Eibers en Klaas jen 

Klasens om betaling vanf 850 zijnde de eerste termijn koopschatspenningen van huis en hof aan 
het Boterdiep;30 het huis was gekocht op 31 december 1798 en de totale koopsom bedroegf 1700. 
Daar zaten andere problemen achter, want aansluitend klaagden Hindrik Eibers en zijn vrouw dat 
de vrije levering van dit pand niet was gewaarborgd en dat zij hun eigendomsrecht veilig gesteld 
wilden zien.'' Dit werd toen door het stadsbestuur geregeld. 
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2. Hendrik Willems van Bergen, ged. (M. K.) 23-9-1766 (buiten het Kleine poortje), over 1. tussen 

1795 en 1802, otr./tr. Groningen (N. K.) 16-1-1794Anna]ans Haverbult(p.q. Jan Hanssen als 

grootvader), ged. Groningen 6-3-1770, overl. ald. 7-6-1852, dr. van Jan Tiesens, schipper, 

en WibbinaJans; zij hertr., otr. / tr. Groningen 10-10/8-11-1801 Lammert Coppen. 
De familie Haverbult(jen) bestond voornamelijk uit schippers; de geboorte van Anna, onder 

patroniem, viel alleen te identificeren door de opgave van haar leeftijd en haar ouders in de overlij
densakte. Uit haar tweede huwelijk had zij nog verschillende kinderen. 

Het kind uit haar huwelijk met Hendrik van Bergen was in 1801, zes jaar oud, nog in leven. De 
moeder liet ter gelegenheid van haar hertrouwen een inventaris opmaken.'' Er was enig huisraad, 
waarvan de halve waarde adf zo.7.0 aan het zoontje toekwam; daarnaast werd het lijfstoebehoren 
door de moeder overgenomen voor f 50. Hendrik Willems van Bergen had aan zilver een tabaks
doos, een horloge met ketting, een paar broekgespen en een 'meshegt' bezeten. 

Ik kon van het zoontje daarna noch een overlijden, noch een levensteken vinden. Hij kan overi
gens gemakkelijk in de periode 1801-1806 zijn gestorven. 
Uit dit huwelijk: 
a. WillemHendriks(vanBe1gen), ged. Groningen (N.K.) 19-4-1795 (N. Kijk in' tJatstraat), over!. na okt. 

1801. 

3. Harmina van Bergen, ged. (M.K.) 6-11-1768, over 1. Groningen 14-1-1789 (in het Burgerwees

huis). 
4. Antonij van Bergen, volgt !Va. 

5. Jantje van Bergen, ged. (M.K.) 12-6-1774 (buiten het Kleine poortje), overl. Groningen 22-

9-1816, otr./tr. (voor haar Sikke Sikkens zwager) Groningen 24-6/9-7-1797 Pieter Sebes 
(Sluis), ged. Uithuizen 2-9-1764, stuurman te Kantens (1823), rentenier aldaar (1832), 

over 1. Kantens 26-4-1832, zn. van Sebe Alderts, koopman, en Kuinje Pieters. 
Jantje vertrok op 9 mei 1796 uit het Burgerweeshuis en trouwde een jaar later. Haar man kwam 

uit de provincie en is later ook weer naar zijn geboortestreek teruggegaan. Er waren enkele kinde
ren, die in Kantens en Uithuizermeeden trouwden.Jantje zelf was overigens in de stad overleden. 

IIIb. Jan Anthony van Bergen, ged. Groningen (M.K.) 27-7-1742, koopman, scheepstimmer
man, olderman van het scheepmakersgilde, overl. (breuk betaald) Groningen 24-10-1794 

(licentgeld M.K., aangifte candidaat Muller, 27-10-1794), otr./ tr. (1) Groningen (M.K.) 22-

11/10-12-1766 HindrikjenDerks Busscher, ged. Groningen 26-12-1744,33 over 1. Groningen buiten 

Klein poortie (breuk betaald) 13-6-1770, lijklaken M. K. (Hinderkie Buskers vrouw van Jan van 

Berggen) 18-6-1770, dr. van Derk Tjapkes Busscher en Hinder kien Heitings; otr./ tr. (2) Gronin

gen/Eexta 4/27-12-1773 Antje Jans Takens, geb./ged. Eexta 3/7-6-1754, over 1. Groningen buiten 
Kleine poort (breuk betaald) 21-12-1785, lijklaken M. K. (schip tim. gilde) zelfde datum, (licent

geld M. K., in de kerk, verluidenf 2 en verrottingf 6) 24-12-1785, dr. van Jan Alberts, schat beur

der te Eexta, en Trijntje Heeres; otr./ tr. (3) Groningen (M. K.) 2/10-5-1789 Lu(b )bina Brongers, 
ged. Groningen (M.K.) 16-1-1757, over 1. ald. 5-9-1840, weduwe van Hindrik Brommelcamp, dr. 

van RoelofBrongers, brouwer, en Lubbina Cost.34 

Jan Antoni woonde al buiten het Kleine Poortjen toen hij in 1772 een conflict had met de buurman 
Jan Jacobs over het vastzette n van een banh: aan een al dan niet mandelige muur.Js Enkele jaren late r 

treffen we (deze?)Jan van Bergen aan in de Heerestraat: aan Jan van Bergen verzoekende de gevel, stoep, 
banken en rollagen van zijn huis aldaar te mogen vernieuwen werd dit door de kluftmeesters geaccor
deerd in de oude rooilijn, mits de onderste drempel vijf duimen zou worden ingetrokken.36 

Onder de huwelijkse bijlagen van de zoon uit het eerste huwelijk, Antoni van Bergen (Delfzijl 1823) 
was een akte van bekendheid d.d. 1 september 1823 waarin verklaard werd dat Hindrikje's ouders wa
ren geweest Derk Tjapkes Buscher, pelmulder buiten Steentilpoorte, en Hinderkien Heitings. De man 
was overleden in 1772, de vrouw in 1764. Ook van Jan Anthony's ouders waren sterfjaren opgegeven, 
namelijk 1767 voor de vader (deze stierf feitelijk in 1765) en 1786 voor de moeder (dat moet in 1788 zijn 
geweest). · 
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Eind 1773, toen Jan Antoni van Bergen op het punt stond een tweede huwelijk te sluiten, bleek 
dat inderdaad zijn schoonvader, de schepper Derk T. Busscher, later was overleden dan zijn dochter, 
Hindrikje Derks Busscher. Hindrikje had niets nagelaten dan haar lijfstoebehoren, en haar vader had 
bepaald dat zijn nalatenschap rechtstreeks zou vererven op de beide kleinkinderen uit dit huwelijk.37 

Zo konJanAntoni volstaan met het overleggen van een inventaris van Hindrikjes lijfgoed, en hoefde hij 
geen afkoop te maken. Wel moest, nadat de grootvaderlijke boedel was beredderd, daarvan rekening 
worden gedaan aan de weeskamer. 

Ook het geld dat zijn tweede vrouw mee ten huwelijk bracht kon Jan Antoni van Bergen goed gebrui
ken. Het meisje was jong getrouwd, op haar 19d'; uit het huwelijkscontract38 blijkt dat haar moeder toen 
al overleden geweest moet zijn. Van haar ouders getuigde namelijk alleen de vader, met daarnaast nog 
wel een lange reeks andere familieleden . Aan bruidegomsz ijd e versch e n e n Antje Hekkema als moeder, 

Willem van Bergen broer, Steven Hekkema volle oom, Trijntje Steffens volle nicht, Jan Vos volle neef, 
Harmannus ten Cate volle neef. 

In 1775, toen ze al twee jaar getrouwd waren, verzocht hij om uit het haar toekomende 1/4 deel van de 
nagelaten boedel van een oudoom (welk aandeel tot Antje's 25"' jaar door de curatoren Dr. J. Buning en 
F. Sibinga werd geadministreerd)f 3000 à 3 '/, procent te mogen opnemen, 'nu eenige penningen in zijn 
negotie noodig hebbende'.39 Pas eind 1780 had Antje de leeftijd van 25 jaar bereikt (zij was dus inder
daad heel jong gehuwd) en toen verzochten zij om uit de boedel van haar oudoom, de oud-commijs Jan 
Takens, haar portie te mogen ontvangen. 40 

Jan Anthony kwam nog wel eens uit naam van zijn moeder in de archieven voor, maar trad ook zelf
standigop.4' 

Zijn moeder nam begin 1774 de hypotheek adf 800 over van Harmannus Steenhuisen, die deze had 
tot laste van haar zoon Jan Anthony van Bergen over een huis met hof buiten het Klein Poortje.4' Hij 
had trouwens in 1773 een bedrag vanf 1000 geleend van de erven Derk Tjapkes Busscher (zijn voorma
lige schoonvader); borg stelde zich bij die gelegenheid zijn moeder Antje Heckema, wed. An toni Jans 
van Bergen. 4' 

Aansluitend moet hij samen met zijn tweede vrouw een 'papieren obligatie' grootf 2800 aan zijn 
moeder hebben verstrekt; die werd op 8 december 1774 omgezet in een verzegelde lening van totaal 
f 3000. In 1783 stond hiervan nogf 1800 open. 44 Na haar dood bleef hij inderdaad nog steeds als scheeps
bouwer voorkomen.45 

Het aantal overgeleverde leningen was, hoe dan ook, fors. Misschien had dit te maken met het voor 
een scheepshelling noodzakelijke bedrijfskapitaal? Ik noem de volgende transacties: 
• Jan An ton y van Bergen en Antje Jans Takens echte lieden bui ten het Kleine Poortje lenen f 1000 à vier 

procent van de heren T. enJ. Modderman. Voldaan vertoond 4 april 1785. 46 

• Van Sjouwkje van der Haven weduwe van H.R. Berlijn f 500 à vier procent. Afbetaald 17 januari 
1778.47 

• G.E. Dikkers en Hillegien Eiskes verpachten voor de tijd van negen jaar vanaf 1 mei 1776 aan het 
echtpaar Van Bergen-Takens de eigendom van diverse landerijen in het Oldambt, tegen een pacht
(praktisch gesproken een koop-)som vanf 4000, waarvan contant is voldaanf1500. Afbetaald 19 juni 
1782.4' 

• Van Reint Bebinghf 1200 à vier procent, afbetaald 16 oktober 1782. 49 

• Van de gerichtsdienaarW.R. Westerdiep en diens vrouw AnnaKamesf 400 à vier procent. 50 

• Jan Antonij van Bergen en Lubina Bron gers lenen van Gerrit Denijsf 1500 à drie procent. Onderpand 
hun nieuwe smakschipshol zoals die 'thans bij hun scheepstimmerwerf, de eerste buiten het kleijne 
Poortje alhier, in het water legt, zijnde nae Groninger maate lang over de steven plus minus 74 voet, 
wijd over zijn berghouten seventien voet, en hol op zijn uitwatering agt voet'. 5' 

De koopman A.A. (of H.A.?) de Jong(e) en monsieur J.A. van Bergen kochten tezamen in het voorjaar 
van 1783 een behuizing, schuur en tuin op de Leek van Jan Steevensz Hekkema mede voor zijn vrouw 
Foeckjen Jacobs: dat was (dus) familie van Jan Anthonij. Zwetten waren ten Noorden het Leekster 
diep, ten Oosten de Heere weg, ten Zuiden de schans, ten Westen Jan Geerts Flank, doende jaarlijks 
aan het huis de Nienoort f 4.10.0 grondpacht; de koopsom was f 2600." Nog geen jaar later verkoch
ten dezelfde twee deelhebbers aan Barrelt Luitjes een behuizing, schuur en bleekveld op de Leek bij 
de Brugge, doende aan het huis van Nienoord jaarlijks f 3. Zwetten ten Noorden het diep, ten Oosten 
de Heereweg, ten Zuiden Schanswalle en ten Westen wedman Jan Stevens Heckema, en wel voor 
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f 2000.53 Zou hier sprake zijn van dezelfde bezitting, waarvan dan mogelijk een deel was afgesplitst? 
In 1784 stelden zij zich borg voor de goede levering van een herberg buiten de Steentilpoort genaamd 

de Altena, verkocht door Gepke Traps weduwe van Hindrik Derks Busscher.54 Dat was dus een familie
zaak: het betrof de vroegere schoonfamilie van de man. 

Als koopmanJ.A. van Bergen en Antje Jans Takens kochten zij later in 1784 van de kinderen van dr. 
G. Dra per en mej. Bouknechtechtelieden voor f 1150.10.0 twee woningen onder een dak even buiten het 
Kleine Poortje gelegen, doende tot grondpacht aan de stad f 4.10.0; belendingen ten Noorden de tuin 
van raadsheer Sickinge, ten Oosten de weduwe van Albert Jans Nieborgh, ten Zuiden de brink en ten 
Westen het Winschoterdiep." Deze panden deed Van Bergen, als weduwnaar, anderhalf jaar later over 
aan Hindrik Hindriks Kroese gehuwd met Hindrika Abels, respectievelijk Jan Tameling, ieder voor de 
helft, voor f 1300.56 

Met betrekking tot zijn werkzaamheden komt de scheepstimmerman J.A. van Bergen dozijnen 
malen in de archieven voor. In januari 1778 had hij zich niet gehouden aan het plakkaat van 21 februari 
1764, dat 'alle nieuws getimmerde scheepshollen boven de Kijk in'tJatboog aangebouwt en welke in de 
haven zullen worden afgebragt niet hooger zullen worden opgetimmert als 15 voeten boven de hekbalk 
en het hol 18 en 1/4 voet breed'; hij had verzuimd een hol, dat overigens beneden deze maten bleef, te 
laten ijken57 en kreeg daarvoor vier zilveren ducatons breuk opgelegd. De havenmeester A. Gruno werd 
eveneens beboet, omdat hij het schip niet aan de ketting had gelegd! 

In de vroege winter van 1780 bleek een door hem vervaardigd smaakscheepshol juist even te groot om 
binnen de stad gebracht te kunnen worden, terwijl hij toch officiële maten had aangehouden. Toen het 
schip klem kwam te zitten, was goede raad duur en al helemaal toen de ambtenarij zich er ook nog mee 
ging bemoeien.'" Een jaar later gebeurde hetzelfde met een kofschip dat door de stad gevoerd moest 
worden om elders te worden afgetimmerd;" er bleek een plakkaat d.d. 22 april 1779 te bestaan waarnaar 
men zich moest reguleren, en de maten werden door de stads-ijker gecontroleerd. Er werd dan ook een 
boete geheven, en tevens werd hij verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade. 

In de zomer van 1781 kreeg hij onkostenvergoeding voor het lichten van een gezonken schip uit het 
diep, op verzoek van een burgemeester 'met al zijn volk en meede helpers', die daarvoor arbeidsloon, 
bier en jenever ontvingen.60 

Een reeks verkopingen van schuiten, nieuw en oud (net zoals een hedendaagse autodealer ruilde hij 
ook oude schepen in) is zeer waarschijnlijk incompleet. Vermeldingen vond ik vanaf 1788 waarbij hij 
ook wel eens met koopman werd betiteld.•• 

Jan Antony van Bergen en zijn zwager Antony Pijlmel fungeerden in de jaren 1780 nu en dan als aan
nemer van werken die de stad liet uitvoeren, en stelden zich zo nodig ook wederzijds borg.•• Het gaat 
onder andere om het leveren van materiaal en arbeidsloon tot reparatie van de kerk en drie verlaten in 
de Pekela, reparatie van een magazijn in de Hardingestraat dat moest worden verbouwd tot werkhuis, 
leverantie van eikenhout tot dienste van de stad door aannemers gebruikt. Het hout kwam uiteraard 
per schip binnen, zoals met zoveel woorden blijkt uit een rekest van de schipper Derk Jacobs 'hoe met 
zijn schip geladen met hout voor J.A. van Bergen (buiten het Kleine Poortje alhier] van de Halte op den 
12-9-1777 te Delfzijl arriverende, hebben des Lands bedienden bevonden en gesequestreerd plus minus 
drie kroezen genever, zo tot zijn scheeps provisie aan boord hadde .. .'. 63 

We treffen J. van Bergen verder nog aan onder de leveranciers van het plaatselijke werkhuis.•• We
gens verkocht touw ontving hij van het werkhuis in maart en juni 179of 12.10.0 enf 6.5.0, alsmede voor 
verkochte wolf 0.16.0 in november van dat jaar; ook in september 1794 was er sprake van verkocht touw 
adf 6 .5.0, kennelijk een standaardleverantie. 

De voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Anthony van Bergen en Antje Takens, dat wil 
zeggen Hero Ludolphs, Jan G. Timmer en C.A. Pijlmel, kregen op 15 april 1789 toestemming om een 
afkoop en scheiding met de vader te maken; deze was toen bezig te hertrouwen.65 Er was überhaupt 
sprake van 'veel onderteeringe' dus klaarblijkelijk was er tijdens dit huwelijk niet gunstig geboerd. 
Ook de afkoop gaf problemen 'wijl genoegzaam alle boedels effecten in scheepsportien bestaande, aan 
gevaaren der zee zijn onderhevig' en de weesheren voorzagen dat er bij onverhoopte ongelukken on
voldoende zekerheid voor de pupillaire goederen zou zijn. De toestemming van B & R werd wel gege
ven, maar op voorwaarde dat de vader der pupillen jaarlijks aan de voorstanders rekening en oplossing 
des boedels zou doen, en van binnenkomende penningen aan de voogden zou rapporteren. 66 
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Het derde huwelijk vond plaats op 10 mei en slechts enkele dagen daarna werden alsnog huwelijkse 
voorwaarden opgemaakt,67 niet in de gebruikelijke vorm van een bruidspaar met getuigen doch als 
'familiecontract' met de naaste familieleden als partij.Jan Anthonij van Bergen werd vergezeld van zijn 
zoon Anthony Jans van Bergen en dochter Jantjen Jans van Bergen gehuwd met Justus Bartholomeus 
Brouwers, alsmede zijn zuster Trijntje van Bergen gehuwd met Anthonij Conraadts Pijlmel; Lubbina 
Bron gers had naast zich Maria Bron gers weduwe van Cornelis Muller, Jullenius Bron gers gehuwd met 
Henrietta Clara Hagenouw, en Albertus Brongers als zuster en broers. 

Lubbina was toen al zwanger en kreeg in kort tijdsbestek- vijf jaar- vijf kinderen, de jongste na het 
overlijden van haar man. Het licentgeld adf 2 voor 'Van Bergen, Klein poortje' werd op 27 oktober 1794 
voldaan door de heer candidaat Muller, die kort daarop nog het overlijden van een kind van de weduwe 
van Bergen zou aangeven (waarschijnlijk de jongste, postuum geboren dochter) en tevens, in 1798, een 
kind van Antonij van Bergen, een kleinkind van de in 1794 overleden scheepstimmerman dus. 

Enkele maanden na dat overlijden diende de nagelaten weduwe een rekest in, onder verwijzing naar 
de verplichting om regelmatig rekening en verantwoording aan de voogden van haar stiefkinderen af 
te leggen.•• Haar uitgebreide uiteenzetting luidt als volgt:' ... Daar nu suppliante hare eheman na een 
egt van 5'/, jaar is overleden, nalatende bij haar vier kinderen, dus verpligt van den staat des boedels 
opening aan de voorstanders over te geven, 't welk ook gunstig door een meerdere profitelijke staat zij
nde bevonden, egter de vn. borge of contante penningen van's pupillen montant vorderende, had sup
pliante om daaraan zo veel mogelijk te voldoen, alle middelen angewend om een van dien te obtineren, 
dog vrugteloos. Indien nu in deze situatie van zaken de boedel te gelde moest gebragt worden twijf
felde suppliante, of daardoor die afkoop penn. ter summaf 6000, die pupillen waarvan de eene 16 en 
de andere 10 jaren oud is, behoorlijk konden worden opgevoed, daar zij teffens zeker was dan met hare 
vier kinderen in armoede komt daar onder die goederen de scheepstimmerwerf enz. behorende en met 
de boedel in eens blijvende en door haar geadministreerd met volkomen inspectie der voorstanderen, 
dezelve alsdan een continuatie van bestaan voor hun allen zoude zijn; te meer daar aan de voorstande
ren hare behandeling van zaken, hare ijver en liefde voor het welzijn van hare mans kinderen bekend 
is. Al waarom suppliante verzogte voor heeren gecommitteerden met de voorstanders te mogen worden 
vestaan, en daarheen gedirigeerd, dat behoudens het belang der pupillen de behering van den boedel 
onopgebroken werde gecontinueerd, en de kinderen door suppliante verzorgt. 

... Na gehoord rapport hebben B & R de gepetitioneerden qq diligent verklarende, na dezer zaken 
omstandigheid goedgevonden en verstaan, de de petitionante, na vooraf een inventaris van den mas
salen boedel aan de gepetitioneerden qq te zullen hebben overgegeven, bij provisie tot aan den 1 

nov(ember] dezes jaars in de behering van den boedel zal blijven continueren, en intussen de pupillen 
ten requeste vermeld van al het nodige moeten verzorgen, mits dat des petitionants stiefzoon Anthonij 
van Bergen conform zijn declaratoir met toestemming zijner voorstanderen in commissie gedaan, de 
scheepstimmerwerf ten voordele van den gemeenschappelijken boedel blijve bestieren, en onder voor
waarde, dat aan de koopman Reinder Pieters van Dammen mede in commissie gecompareerd namens 
de voorstanderen, zulks requirerende, van tijd tot tijd van de behering des boedels opening werde ge
geven, ten einde daar van aan de voorstanderen verslag te kunnen doen.' 

De zaken bleven inderdaad doorlopen. Zo droeg Lubbina in 1795 aan Claesina Geerling wed. boekhou
der Arnoldus Luppes over een nieuw 'cofschipje oflandtschipjen met zeil en treil, touwwerk en alles 
wat hieraan wordt bevonden', voor f 1243.•• Maar begin februari 1797 kreeg Lubbina Brongers wed. 
Jan Anthony van Bergen, mede voor haar (toen nog) drie minderjarige kinderen toestemming van het 
stadsbestuur om het huis en de scheepstimmerwerf buiten het Klein Poortien te verkopen.7° Zij was 
toen klaarblijkelijk al bezig de zaken af te ronden. Toen de scheepstimmermansbaas Geert Vel thuis die 
winter bij haar met haar twee knechten Hooi te Melles en RoelfMeijer aan het werk was geweest, had hij 
haar gevraagd of hij hen in dienst kon nemen. Volgens de weduwe waren ze vrij , zodat hij hen elk een 
handpenning vanf 6 had gegeven en het weekloon voldaan vanaf 10 januari;7' zij hadden hem echter in 
februari dit geld teruggegeven. Het stadsbestuur gelastte hen om alsnog bij Velthuis in dienst te treden. 

Enkele maanden later droeg LubbinaBrongers weduwe vanJ.A. van Bergen aan haar stiefzoonAntoni 
Jans van Bergen en Johanna Mulder echtelieden over de scheepstimmerhelling met schuur en annexen 
buiten het Klein Poortje, ten Westen van het Trekdiep, grondpacht aan de stadf 6; ten Noorden de stads
gracht, ten Zuiden de weg, ten Westen de drift of laan naar de bleek. Prijs f 3500, contant ontvangen 
f 500, de resterende drieduizend gulden werd tot een hypotheek à vier procent gemaakt.'' Slechts een 
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week later verkocht zij aan hetzelfde echtpaar ook haar behuizing met hof buiten het Kleine poortjen 
ten Oosten aan de Stadsweg: zwetten ten Noorden Hindrik Wilts, ten Oosten het land van H. Hoelman, 
ten Zuiden de weduwe van Jacob Olfers, ten Westen de Stadsweg. Ook hiervoor kreeg zij f 3500, en haar 
vordering op de kopers werd overgenomen door Heere Ludolfs, C. Pijlmel enJ. Timmer als voogden over 
de kinderen van wijlen Jan Antonie van Bergen, met als borg Reinder Pieters van Dammen.73 

Daarna is zij in de Nieuwe Ebbingestraat gaan wonen. Een week na genoemde verkoop kocht zij van 
Juffer Barbara Febens de behuizing aan de oostzijde in de Nieuwe Ebbingestraat op de hoek van de 
Wipstraat, met als belendingen ten Noorden de koopman Houttuin, ten Oosten de koopman Ten Cate, 
ten Zuiden en ten Westen de straat. De grondpacht aan de stad bedroegjaarlijksf 4 .11.6 en de koopsom 
f 5000, waarvanf 2000 contant werd voldaan en de resterende drieduizend onder hypothecair verband 
werden verschaft door de boekhouder B. Engelhart en zijn vrouw Jantje van Boekeren. Hier dreefLub
bina, slechts enkele jaren lang, een manufacturenzaak - een winkel in bontgoed - want in oktober 
1800 kondigde ze de leegverkoop daarvan in de krant aan:74 'De weduwe van J.A. van Bergen in Nieuw 
Ebbinge straat is voornemens haar winkel uit te verkopen, bestaande in 'zitsen', katoenen, linnen, kan
ten, 'muselinen', 'marseilles', 'hernutters', blauw bonten en wat verder tot een bon twinkel behoort'. 

Tot de verkoop van het pand in kwestie kreeg zij later die maand toestemming van het stadsbestuur.75 

Het werd pas een jaar later76 overgedragenaan het echtpaar A.J.NanningaenBylke vanHilden voorf 5200 

en Lubbina moet erop hebben toegelegd: in deze tijd van stijgende prijzen bracht de woning maarf 200 

meer op dan de eerdere koopsom vanf 5000. De hypotheek van 3000 gulden, nu niet meer aan het echt
paar Engelhart maar aan hun minderjarige nagelaten kinderen, werd door de kopers overgenomen. 

Op dezelfde dag kocht Lubbina van Hindrica Reiseger weduwe van Jan Bartelts een veel goedkoper 
huis terug:77 een behuizing in de Nieuwe Boteringestraat op eigen grond, voor f 2300 (een bedrag dat 
zij dus contant kon voldoen). Belendingen waren ten Noorden de heer Du Bois, ten Oosten de straat, 
ten Zuiden de koopman F.A. Jager en ten Westen de heer D. ten Cate. Ze bleef er nog geen twee jaar 
wonen: voor f 3700 (ditmaal dus wel een behoorlijke winst) droeg ze het huis in september over aan de 
echtelieden J. E. Cuncell en Sibilla van Eek.78 

Pas een half jaar later vond ik de aankoop van een ander huis: een moderne behuizinge ten Noor
den in de St. Jansstraat op eigen grond met een tuin erachter, en een uitgang in de Snor. Zwetten ten 
Noorden de Snor, ten Ooosten professor S. Gratema, ten Zuiden de straat en ten Westen burgemeester 
Sickinga.79 Zij kocht dit van de juffersJ.G. en A.J. Entrup voor f 3425 (voldaan). 

Niet alleen dat, zij kocht eind 1805 tevens van de familie Forsten hun scheepstimmerwerf buiten het 
Klein Poortje, met timmerschuur, twee scheepshellingen, twee kranen, een afdak tot het maken van 
kleine vaartuigen, de beklemming van de grond ( doende jaarlijks f 20 aan de douarière C. van Maneil), 
met twee behuizingen naast elkaar op vrije grond, open plaats en bleekveld. Zwetten ten Noorden het 
diep, ten Oosten het Trekdiep, ten Zuiden en Westen het voetpad. Prijs f 5900, direct voldaan f 3933, 

rest hypotheek. •0 

In de tussentijd had zij aan haar schoonzoon en stiefdochter Nomdo Zuidema en Trijntje van Bergen 
echtelieden te Groningenf 3000 à vijf procent geleend. Het forse bedrag was aflosbaar, wederzijds met 
drie maanden opzegging voor de verschijndag, maar na het overlijden van Lubina de eerste twaalf jaar 
niet.'' Enkele weken later werden er nog een herziening geprotocolleerd,'' inhoudende dat na een 
overlijden van Lubina de lening door de erfgenamen pas met 1 januari 1813 mocht worden opgezegd of 
'losgekondigd' waarna de gehele akte in de nieuwe vorm nog eens werd verleden. 83 

Alle bovengenoemde verrichtingen geschiedden (mede) als legitima tutrix over Lubina's kinderen. 
Pas in 1809 werden er over de toen nog minderjarige kinderen voorstanderen aangesteld'• en wel H. ten 
Cate op de Leek, H. Brongers te Leens en L. Lage te Groningen. 

Lubina zou pas in 1840 overlijden, ruim over de tachtig. Zij behoorde tot de bekende Groninger 
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familie van die naam, waarvan reeds een genealogie in 
boekvorm is verschenen.34 

De scheepshelling te Groningen (zie pijl), eerste helft negen
tiende eeuw (bron: GrA, Kadaster, Groningen, sectie B, per
celen 242 en 243, te vinden via: www.dewoonomgeving.nl) 
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Uit het eerste huwelijk, ged. te Groningen: 

1. Jantje van Bergen, ged. (M.K.) 2-10-1767 (buiten Kl.p.), overl. Ezinge 1-9-1842, oer. Gronin
gen (voor haar Jan Anthonij van Bergen als vader) 28-2-1789, tr. Roderwolde 29-3-1789 
Justus Bartholomeus Brouwers, ged. Roderwolde 15-1-1764, lidmaat op belijdenis ald. 8-6-
1788, landbouwer teJoeswerd (gem. Ezinge) en burgemeester van Ezinge, overl. ald. 23-2-
1840, begr. te Garnwerd, zn. van Petrus Brouwers en Anna Buningh. 

Jantje trouwde begin 1789 en nog datzelfde jaar diende zij een verzoek in bij het stadsbestuur 
inzake de nalatenschap van haar grootvader 'Dirk Tjabke Busscher', die door het vooroverlijden 
van haar moeder rechtstreeks op haar en haar minderjarige broer zou vererven.•• Door haar huwe
lijk was z ij n1ondig geworden en zo kon zij het haar coekon'lende nu in bezit neme n . De inventaris 

van het nog te betalen aandeel van haar broer moest aan de weeskamer worden overhandigd. 
De boekhandelaar Jacob Bolt (administrerende de erfportie van wijlen zijn schoonzoon Mat

theus Bosch uit de nalatenschap van Elizabeth van Heiningen), benevens Mattheus' weduwe C.G. 
Bolt, verkochten in 1792 aan Justus Bartholomeus Brouwers en Jantje van Bergen echtelieden de 
beklemming van een plaats onder Fransum gelegen, 's Joeswert genaamd, groot 68 grazen land 
met behuizing en schuur.86 De prijs bedroegJ 2900, contant werd voldaanf1450, rest hypotheek à 
vier procent. 

2. Antonij van Bergen, volgt IVb. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Groningen en geb. buiten het Klein Poortje: 

3. PietervanBergen, ged. (M.K.) 15-1-1775. 

4. Jan van Bergen, ged. (M.K.) 4-4-1777, 
5. Trijntje van Bergen, ged. (Gr.K.) 20-9-1778, bij haar overlijden wijnhandelares, overl. 

Groningen 10-10-1859, otr./ tr. (1) (voor haar Antoni van Bergen als broeder) Groningen 

23-3/7-4-1799 Nomdo Zuidema, ged. Winschoten 3-2-1775, overl. Groningen (kort) vóór 
1-5-1804 (collecte M.K. 1-5-1804, f 7.0.6, breuk betaald 11-5-1804, f 25), zn. van Jurrien 
Zuidema en Wiea Hindriks; otr. (2) (als wed. Nomdo Suidema, voor haar Antoni van 

Bergen broeder) Groningen 1-8-1807 Lucas Lage, ged. Groningen (A.K.) (in de Pelster
straat) 11-9-1782, klerk bij het comptoir generaal (1807), collecteur der Nederlandsche 
Loterij (1816), over 1. Groningen 19-9-1816, zn. van Hendrik Lucas Lage en Jacoba Cornelis 
Kocks. 

In februari 1799, een maand voordat zij in ondertrouw zou gaan, verzocht Trijntje van Bergen 
(in het 21"' jaar oud) om haar eigen goederen te mogen administreren en het toekennen van venia 
aetatis 'waartoe door hare voorstanders ook capabel wordt geoordeelt'.87 Tenslotte was zij toen al 
vijf jaar ouderloos. Het gebeurde niet zo vaak, maar de Municipaliteit maakte ditmaal bezwaren 
tegen deze mondigheidsverklaring! Trijntje trouwde echter nog datzelfde voorjaar, klaarblijkelijk 
met instemming van haar familie (bij de ondertrouw werd zij door haar oudere halfbroer An toni 
vertegenwoordigd) waarmee het probleem wel uit de wereld zal zijn geweest. 

Direct na hun huwelijk kochten Nomdo Zuidema en Trijntje van Bergen van Petrus Pruissen Sr. 
en Wilhelmina Heres echtelieden een apotheek met complete inhoud voor f 8000. Contant werd 
voldaanf 3000, het restant volgens kantmelding op 4 april 1802. Borgen voor de koopsom hadden 
zich gesteld J. Zuidema en Wiea Hindriks echtelieden, en de weduwe van J. H. van Bergen. 88 

Hun huwelijk duurde maar vijf jaar. Trijntje van Bergen, weduwe Nomdo Zuidema, maakte 
in juli 1807 een afkoop met Jurjen Zuidema, Antoni van Bergen en Jullenius Brongers als voor
scanderen over haar minderjarig dochtertje Wia, oud in het zesde jaar.•• Volgens de bepalingen 
in haar huwelijkscontract van 11 april 1799 zou zij het kind tot 20 jaar grootbrengen en daarna 
f 1036.4.0 plus een uitboedeling voldoen; de boedel bleef aan de moeder. Anderhalf jaar later, 
toen reeds als vrouw van L. Lage, verkocht zij aan de apotheker J.G. Brandts de apothekerswinkel 
aan de westkant van de Guldenstraat op vrij eigen grond. Zwetten waren ten Noorden J.K. van 
Bulderen, ten Oosten de Guldenstraat, ten Zuiden kistenmaker B. Bekenkamp en ten Westen 
de Vuilegang.90 De prijzen waren in deze periode - de Franse tijd - snel gestegen: de apotheek 
bracht f 19.000 op! De voorstanderen over haar dochtertje, vertegenwoordigd door A. van Ber-
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gen, gingen akkoord met deze overdracht onder verwijzing met de atkoopbrief van 23 juli 1807. 
Ook het stadsbestuur kwam er nog aan te pas, zij het achteraf: eind januari 1809 diende Juffr. 
Trientje van Bergen voorheen weduwe apotheker N. Zuidema, thans vrouw van L. Lage, een re
kest in 'dat zij het raadzaam geoordeeld heeft om wanneer zij ene geschikte gelegenheid hadde 
haar apotheek over te dragen, nu aan de heer J.G. Brandts, welkers bekwaamheid zij heeft onder
vonden als hebbende enige jaren als knecht hare apotheek waargenomen ... ' De koper was dus 
haar bedrijfsleider geweest.•• De zaak werd daarop in handen gesteld van de stedelijke commissie 
van geneeskundig toeverzicht. 

Trijntjes tweede man was klerk en hij overleed al in 1816. In het bevolkingsregister van 1830 
woonde zij, toen vijftig jaar oud, op het Cingel no. 97; haar 21-jarige zoon Hendrik Lage (er waren 
ook nog drie dochters in huis) stond geregistreerd als wijnkoper of wijnhandelaar. In 1840 was de 
situatie niet veranderd, maar het adres wel: zij woonden toen in de Oude Boteringestraat 149. In 
1850 was Trientje zelf 'wijnhandelaarsche' (er waren toen alleen nog twee dochters thuis) en bij 
haar overlijden, in 1859- dus hoogbejaard- was zij nog steeds wijnhandelares. 

6. Aaltje van Bergen, ged. (M.K.) 7-1-1781. 
7. Antje van Bergen, ged. (M.K.) 13-4-1783; wrs. over 1. Groningen 12-11-1783 ( dr. van Jan Antonij 

van Bergen, buiten Klein Poortje, lijklaken M. K.) . 

8. Jan van Bergen, ged. (M. K.) 8-10-1784. 

Uit het derde huwelijk, ged. te Groningen en geb. buiten het Klein Poortje: 

9. Pieter van Bergen, ged. (M. K.) 19-6-1789, jong over 1. 
10. Roelof [later ook: RoelofBrongers] van Bergen, geb./ged. (M. K.) 9/11-2-1791, doctor (1812), me

dicijn practicus (1824), overl. Beerta 28-11-1836, tr. (1) Midwolda 16-11-1812 Heiltje Sywkes 
Bleeker, geb./ged. Midwolda 3/12-7-1795, overl. Beerta 21-4-1824 (nalatende drie kinde
ren), dr. van SywkeJoukes Bleeker en Martje Kornelis; tr. (2) Beerta 30-1-1826 Margaretha 
Edowina Kahrel, geb./ged. Esklum 5/9-4-1784, overl. na 1826, dr. van Johan Jacob Engel
hard Kahrel en Frouke Wijnhagen, eerder gehuwd met Wubbo de Vries, predikant te 

Sanct Georgiwold, over 1. ald. 13-11-1822, oud bijna 52 jaar. 
'Mijne geliefde echtgenote, Heiltje Bleker, beviel den 27 dezer van eenen welgeschapenen zoon 

- doch ons ouderlijk hart werd, een uur daar na, diep getroffen, door het overlijden van ons tweede 
zoontje, Jan An toni, in den ouderdom van drie jaren en vier maanden. 

Beerta den 27 maart 1824, R. van Bergen' .9' 

'Werden wij den 27 maart ll. in den diepsten rouw gedompeld, door het overlijden van ons 
tweede zoontje Jan Antonie - heden treft mij nog grooter slag, door het overlijden van mijne har
telijk beminde echtgenoote Heiltje Bleeker, in den nog zoo jeugdigen ouderdom van 28 jaren en 
10 maanden, en na eene allergenoegelijkse echtverbindtenis van ruim elf jaren. Ik betreur in haar 
eene voorbeeldige echtgenote, en mijne drie onmondige kinderen, waar van het jongste nog geene 
vier weken bereikt heeft, eene zorgdragende moeder. Met een bloedend hart, doch met het oog op 
het troostend Evangelie gerigt, breng ik dit voor mij zoo treurig sterfgeval ter kennis van vrienden 
en bekenden. 

Beerta den 21 april 1824, R. van Bergen' .93 

11. Antje van Bergen, geb./ged. (M. K.) 12/14-9-1792, over 1. Paterswolde 30-4-1866, otr./tr. Gro
ningen 11-5/6-6-1811Herman ChristiaanReinders, geb./ged. Groningen (N.K.) 6/12-3-1789, 
apotheker te Groningen (1813, 1814, 1817), rentenier te Groningen (1821), apotheker te Gro
ningen (1822 ), landeigenaar te Paterswolde ( 1824-1826), landbouwer te Groningen ( 1840 ), 
over 1. Paterswolde (gem. Eelde) 25-5-1868, zn. van Martinus Reinders en Titia de Vries (in 
de Poelestraat). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1813 en 1826 acht kinderen Reinders te Groningen en Paterswolde 
geboren.•• 

12. Maria van Bergen, ged. (M.K.) 15-11-1793, overl. Groningen 18-5-1870, otr./tr. Groningen 
11-8/26-8-1810Johan Conraad van Hasselt, geb./ged. Groningen (Waals) 17/29-7-1787, com
mis generaal ten cantore generaal der middelen te water en te lande (1810), koopman en 
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commissionair (1840), koopman en landbouwer (1850), oud-kassier (1866), overl. Gronin

gen 25-7-1866, zn. van Ludolf Theodorus van Hasselt, ontvanger-generaal, en Helena 

Wigboldina Florentina van Berchuis. 
W. Wijnaendts van Resandt heeft in zijn Genealogie Van Hasselt 95 niet alleen afbeeldingen opge

nomen van Johan Conraad en Maria, maar ook Maria's kwartieren opgegeven; van vaderszijde: 
Van (den) Bergen, Heckema, Arents en Velthuis en van moederszijde: Brongers, Conradi, Cost en 
Ottens. Zeven van de acht namen corresponderen exact met Maria's kwartieren. Alleen de naam 
'Velthuis' kon ik niet thuisbrengen; het zal de familienaam zijn die werd toegeschreven aan de 
moeder van Anje Pieters Hekkema, Trijntje Stevens. 

Uit dit huwelijk geeft de bovengenoemde genealogie Van Hasselt vijf kinderen, geboren in de 
periode 1.811- 182.3. Het oudste lcind echtet·, s lechts twee maa nd e n na h et huwelijlc geboren. is weg

gelaten! Dat was de dochter Conrada Maria van Hasseld, geb./ged. Groningen 28-10-1810/4-1-1811, 

overleden aldaar een week na deze doop, op 11 januari 1811. 
Johan Conraad van Hasselt werd op 11 september 1806 ingeschreven als student te Groningen. 

Hij zal deze opleiding niet hebben afgerond; van 1808 tot 1815 was hij commies-generaal aan het 
comptoir van de ontvanger-generaal der middelen te water en te lande in de provincie Groningen 
(het comptoir waar zijn vader hoofd was), daarna ontvanger der directe belastingen te Bierum 
(1816-1823), lid van de Commissie van Landbouw in Groningen (1823), lid van de Kamer van Koop
handel en de gemeenteraad te Groningen (1848-1851) en commissionair in effecten. Zij bewoonden 
een herenhuis aan de Turfsingel te Groningen en bezaten tevens het landgoed De Poll onder Ha
ren. 

13. Janna Antonetta Lubina van Bergen, ged. (N.K.) 30-10-1794 (de vader is al overleden), wrs. 

over 1. Groningen (licentgeld M. K., aangegeven door de candidatus Muller voor het kind 

van de weduwe van Bergen buiten het Klein poortie,J 1, in de kerk) 30-1-1795. 

IVa. Antonij {Willems] van Bergen, ged. Groningen (M. K.) 24-2-1771 (buiten het Kleine poortje), 

zeilmaker, overl. Hoorn 1-9-1835 (akte ingeschreven Groningen 2-10-1835), otr. Groningen 29-

8-1795 (voor haar Alje Jacobs als vader) Kunje [ook: Kunnechien] Aljes [Jongbloed], ged. Zande

weer 19-4-1768, over 1. Groningen 18-8-1816, dr. van AljeJacobs, stelmaker, en Anje Hindriks. 
Zoals boven vermeld was Anthony vanaf 1783 met twee van zijn zusjes opgenomen in het burger

weeshuis. Op 26 oktober 1789 liep hij daar weg, met nog vier lotgenoten; volgens inlichtingen van een 
Amsterdamse substituut-schout hadden zij alle vijf dienst genomen als soldaat op het schip De Peli
kaan (kapitein Willem Crans) en waren vertrokken naar het Kust van Guinee. Klaarblijkelijk is hij ech
ter weer veilig teruggekomen, al zal hij niet meer in het weeshuis zijn teruggekeerd. In 1795 trouwde 
hij -in Groningen-en in het voorjaar van 1801 vinden we het volgende rekest:•• 

'Op den reg. van Antoni van Bergen, zn. van wijlen Willem van Bergen, hoe de remonstrant in het 
burgerweeshuis is gealimenteert geweest, doch het selve heeft verlaten, mede geregtigt is tot de nala
tenschap van wijlen zijn grootmoeder de wedw. A. van Bergen, waarop de remomstrant benevens zijn 
susters en broeder voor een derde gedeelte aanspraak hadden, en welk erfdeel voor hun eene summa 
van f 648.12.4 rendeerde, dan, daar zijne susters en broeder hun aandeel na aftrek der gepretendeerde 
competentie van' t weeshuis hebben ontfangen, en de remonstrant tot hiertoe daarvan verstoken is 
gebleven .. .' . Nadien gelastte de Municipaliteit de voogden van het burgerweeshuis om het desbetref
fende bedrag aan de aanvragen uit te keren. Hij kreeg overigens slechtsf 64.17.2, waarvoor hij op 15 juli 
1801 een ontvangstbevestiging tekende.97 

Met dit geld zal hij getracht hebben zich in Groningen in het levensonderhoud van zijn groeiende 
gezin te voorzien. In 1807 kochten zij een huis: Anthoni Willems van Bergen en Kunnegijn Alijes na
men over van Hindrikje Jacobs wed. Jacob Al jes, woonachtig te Rottum, haar behuizing tussen Boterin
ge- en Kijk in't Jatstraat (doende tot grondpacht aan de stad vijf stuiver) mandelig met de weduwe van 
Luurt Tonnis. Zwetten ten Noorden de weduwe van Luurt Tonnis, ten Oosten het Roomsche Gestigt, 
ten Zuiden de straat en ten Westen Hindrik Hoving; prijs f 600, waarvanf 100 contant.98 Anderhalf jaar 
later werd dit alweer verkocht, voor f 990, aan Ida Berends wed. Wolter Hindriks. 99 Misschien hadden 
ze schulden, want een half jaar nadien verhuurde Niclaas Aljes te Zandeweer - ongetwijfeld een broer 
van Kunnegien - voor een periode van 10 jaar aan An toni van Bergen en Kunnegien Aljes een complete, 

582 Gens Nostra 63 (2008) 



gespecificeerde inboedel voor f 10 per jaar.'00 Dit is bijna altijd een voorziening om te zorgen dat schuld
eisers het huisraad niet in beslag kunnen nemen. In dezelfde maand diende A. van Bergen een rekest 
in bij de stad'0 ' betogende dat hij 'volgens annexe conditien van de stad heeft ingehuurd de aalstek in 
het Schuitendiep van de Harender zijl tot aan de stad met een totebel te bevisschen voor f 65 en wel van 
Gregorij 1808 tot Gregorij 1809, maar de acte van registratie niet tijdig verkregen zodat het visschen 
hem wierd verboden door een Koninglijk jager, en intussen de beste vistijd voorbij is .. .'. Hij verzocht 
korting op de huursom. 

De geschiedenis herhaalde zich: Antoni van Bergen, weduwnaar van Kunnechien Ailjes, houdende het 
burgerrecht en in het burgerweeshuis opgevoed, had op een onbekend tijdstip tussen 1810 en 1820 zelf 
ook zijn gezin achtergelaten. De twee jongste dochters, Antje (14 jaar) en Jantje (10 jaar), werden op 7 

oktober 1820 door de diaconie in de bedeling opgenomen; zij kregen eerst elk zes stuivers en '/, brood, 
vanaf 5 januari 1822 10 stuivers en '/, brood per week. De meisjes bedankten voor verdere ondersteuning 
respectievelijk op 17 mei 1823 en op 3 juli 1824, mogelijk omdat zij anders het risico liepen naar één van 
de Drentse kolonies van weldadigheid getransporteerd te worden.'0 ' Hun oudere zuster Willemina is 
daar in elk geval wel terechtgekomen. 

Hun vader was dus kennelijk op zeker moment uit Groningen vertrokken, mogelijk reeds kort na 
het overlijden van zijn vrouw in 1816, mogelijk pas in 1820: hij stierf in 1835 in Hoorn, West-Friesland. 
Bij dat overlijden werd zijn moeder genoemd als Wilhelmina Hillers; over een huwelijk en kinderen 
werd niet gerept. In 1822 werd hij overigens aangeduid als zeilmaker te Groningen (bij het huwelijk van 
zijn zoon Willem in mei 1822) en ook dat van zijn dochter Antje in oktober 1829 was hij aanwezig; hij 
ondertekende de huwelijksaktes als A. van Bergen. 

De dood van Kun je Aljes was aanvankelijk met geen mogelijkheid te vinden. Uit de overlijdensakte 
van Willem (Sappemeer 1863) bleek mij op den duur de familienaam van zijn moeder, die ik tevoren 
nergens vermeld had gevonden: Jongbloed. En uit de stukken bij het huwelijk van Eildert (in 1838) 

werd duidelijk dat haar overlijden was ingeschreven als Lienegien Jongbloet. Van Kun je, via Kunne
gien, naar Lienegien! De naburen, die de aangifte verrichtten, wisten kennelijk ook niet beter ... 

De grootvader Alje Jacobs 'Jongerbloed' overleed te Zandeweer 22 mei 1828, oud 92 jaar, en zijn 
vrouw Anje Hendriks te Zandeweer 4 oktober 1805, oud 75 jaar. 

Uit dit huwelijk, ged. /geb. te Groningen: 

1. Eildert Antonie van Bergen, ged. (M.K.) 12-2-1796, stelmaker te Zandeweer (gem. Kantens), 
over 1. Zandeweer 22-3-1883, tr. Kantens 30-6-1838 Martje Reinders Steendam, geb. Onder
wierum (gem. Bedum) 6-10/ 25-10-1807, overl. Zandeweer 19-11-1883, dr. van Reinder Jans 
Steendam, landbouwer, enAnnegjeJacobs [Oost]. 

2. Willem van Bergen, ged. (M.K.) 12-1-1798 (de moeder werd toen Kunje Jacobs genoemd), 
zeilmakersknecht, over 1. Sappemeer 24-10-1863, tr. Groningen 26-5-1822 Luchina Veenen
dal [zij tekent als Veendal], ged. Groningen 10-9-1794, dienstmeid, dagloonster, overl. 
Sappemeer (Luchiena Geerts Veendal) 1-12-1867, dr. van Jan Geerts Veenendal, schoenma
ker, en Trijntje Luitjens. 

Uit dit huwelijk kinderen. 
Het echtpaar verhuisde op 9 september 1853 van Groningen naar Sappemeer. 

3. Wilmijna van Bergen, ged. (A.K.) 17-7-1799, wrs. overl. Veenhuizen (gem. Norg) in het 
tweede etablissement 11-1-1841 (akcedacurn Groningen 23-2 -1841). 

Deze overlijdensakte betrof een Mina van Bergen, geb. Groningen juli 1800, laatst gedomicili
eerd te Groningen, arbeidster, oud 40 jaar, dochter van van wijlen Anthony van Bergen en wijlen 
Agonda Hayis: de identificatie is niet honderd procent, maar ligt wel voor de hand. 

4. Jacob van Bergen, ged. (M. K). 3-7-1801. 

5. Annegien van Bergen, ged. (M. K.) 11-2-1803. 

6 . Jantje van Bergen, ged. (M. K.) 2-11-1804, jong over 1. 
7. An(jevanBergen, geb./ged. (M.K.) 23-1/12-2-1806, dienstmeid, overl. Groningen 23-1-1893 

(in het Ubbena Gasthuis), tr. Groningen 29-10-1829 Diederich Gerdes Knoop, geb./ged. 
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N orden ( Ofr.) 11-10/17-10-1801, schoenmaker, over 1. Groningen 3-7-1861, zn. van RoelfDie

derichs Knoop, arbeider, en Beeke Janssen. 
Antje kon niet schrijven. Haar vader - aangeduid als zeilmaker - ondertekende de huwelijks

akte als A. van Bergen; ook bij dit huwelijk was hij dus present en het contact met zijn kinderen 
kan dus niet volledig verloren zijn gegaan. 

8. 't Kind van Antony van Bergen en Kunnegien Aljes, geb. begin april 1808, overl. Gronin
gen/licentgeld M.K. (Antonij van Bergen kind, Mennonietenkerkhof) 24/26-4-1808. 

In het overlijdensregister staat bijgeschreven dat er op dat moment nog zes kinderen in het 
gezin over zijn. Op één na zijn dan dus alle oudere kinderen nog in leven; vermoedelijk is de eind 
1804 geboren Jantje degene die dan al is gestorven. 

9. Jantje van Bergen, ged. (M. K.) 13-4-1810, dienstbode (1830 ). 
In 1830 was zij dienstbode bij de koopman Jan Hendrik Reneman in de Oude Kijk in' tJatstraat 5. 

IVb. Anthonij [Jans] van Bergen, ged. Groningen (N.K.) 10-4-1770, scheepstimmerman (1814), 

cipier (1816), overl. Groningen (laatst wonende in het Antoniegasthuis, overl. aan het diep bij 

de Spilsluizen) 6-9-1857, otr. / tr. (1) Groningen 18-3/2-4-1797 Johanna Mulder (p.q. Roelf Mul
der als broeder), ged. Groningen (bij de Sluizen, onder de naam Johannes, sic) 27-8-1775, overl. 

Groningen 17-12-1820, dr. van Cornelis Muller en Maria Brongers; tr. (2) Delfzijl 20-9-1823 

Grietje Groenendal, geb. Helpman, ged. Groningen 7-9-1755, logementhoudster/kastelein

sche, over 1. Delfzijl 13-1-1838, dr. van Gosse Alberts [ook: Goosen Groenendal], landbouwer, en 

Trijntjen Geerts. 
Grietje tr. (1) Fokke Meulman, over 1. Delfzijl 7-11-1821. 

Dit zou wel eens kunnen zijn de Antony van Bergen, die op 3 november 1792 zich had onderstaan om 
Christina, de meid van Christiaan van Yssen, kort bij de kraan aan de Noorderhaven boosaardig voor de 
borst te stoten.'03 De stads adv. fiscaal eiste dat hij 'gecorrigeerd' zou worden en omdat hij niet kwam 
opdagen werd de eis in contumaciam geconfirmeerd; de presiderende burgemeester Siccama kreeg het 
verzoek om de breuk te begroten. Maar misschien was dit ook wel zijn neef de zeilmaker. 

Bij de loting van 1814 werd hij vrijgesteld van de dienst als zijnde gehuwd. Zijn signalement: aange
zicht, voorhoofd en kin rond, ogen blauw, haar en wenkbrauwen bruin. Toen werd hij nog scheepstim
merman genoemd. In 1816 echter gaf hij (als bloedverwant) het overlijden aan van (zijn zwager) Lucas 
Lage. Toen werd hij aangeduid als Antoni van Bergen, 45 jaar oud en cipier van beroep. 

Johanna Mulder en Antony van Bergen hielpen in 1801 hun (schoon)moeder Maria Brongers weduwe 
van C. Muller (zij was toen inmiddels hertrouwd met W.H. Vinckers) een afhandeling te maken, samen 
met haar andere voorkind Roelf Mulder. '04 Deze Roelef was geboren in 1777 en dus nog maar 20, toen 
hij in 1797 zijn iets oudere zuster assisteerde bij haar ondertrouw. Zijn doop is in de stad gevonden; die 
van Johanna vreemd genoeg niet. Haar ouders waren in 1774 gehuwd en Johanna zal hun eerste kind 
zijn geweest (vernoemd naar haar vaderlijke grootmoeder), haar doop in 1775 is waarschijnlijk inge
schreven onder de naam Johannes. 

De vader van Anton y's tweede vrouw, Gosse of Goosen Alberts Groenendal, was landbouwer te Help
man; hij overleed aldaar 11 mei 1792. Zijn vrouw Trientje Geerts stierf volgens een akte van bekendheid 
in 1795 te Help man. Grietje Groenendal was bijna 15 jaar ouder danAnthony Jans en toen zij begin 1838 
overleed, woonden zij klaarblijkelijk niet (meer) samen: Grietje stierf in Delfzijl, waar ze ook met haar 
eerste man had gewoond, en werd onder andere door een nabuur aangegeven; gemeld werd dat haar 
echtgenoot toen zonder beroep te Groningen woonachtig was. Grietje liet geen kinderen na. 

De man was ongetwijfeld Antony van Bergen, met een helling buiten het Kleine Poortje, uit wiens 
schuur begin maart 1800 diverse gereedschappen werden gestolen door de scheepstimmermansknecht 
Pieter Roelfs Snijder. '05 Hieronder was een 'stuikelzage' die de dader voor elf stuivers verkocht had aan 
Roelf van Slochteren. 

Als AntonieJ. van Bergen volgde hij zijn vader op als aannemer; activiteiten ten aanzien van de leve
ring van eikenhout aan de stad, compleet met borgstelling van (oom) Antony Pylmel, zijn vanaf 1797 
aanwijsbaar.•06 Het betrof wisselende bedragen: in oktober 1803 verzocht hij betaling voor f 546.14.3 
over 1803;'07 enkele maanden later f 58 .14.1 voor geleverd eikenhout van oktober 1803 t/m januari 
1804;•0

• in oktober 1804 ging het over f 254.3.6 wegens leveranties tot augustus 1804;109 voor de periode 

584 Gens Nostra 63 (2008) 



eind oktober tot maart 1805 was hetf 190.7.6;"0 over april tot en met september 1805 niet minder dan 
f 849.12.6, maar daarvoor werd dan ook verwezen naar een bestek van 1 juni 1805.'" Deze leveranties 
zullen allicht te maken hebben gehad met de bouw van het nieuwe Stadhuis in dit tijdvak. 

Dichter bij zijn eigenlijke vak bleef de reparatie van het 'Stads jagt' voor f 42.14-4-"' 
In 1800 vinden we"' dat Anthoni van Bergen scheepstimmerman buiten Kleinpoortien nieuw van de 

bijl aan Derk Jans en Lientien Hindriks een tjalkschipshol verkocht, lang in zijn vlak 63 voeten, wijd 
over zijn berghouten 13 voet, hol op zijn uitwatering 5'/, voet Groninger maat, met zijn luiken en verde
re annexen, reeds aanvaard. De prijs hiervan bedroegJ 2000. Soortgelijke overdrachten signaleerde ik 
in 1802 (een tjalkschip De Hoope genoemd aanJanJaspers en Angnieta Meinders voor f 3124, op afbeta
ling),"• in 1806 (een kofschipshol aan H. de RothJr., te Embden in Oostvriesland, genaamd de Juffrouw 
Gesina Swartte, voor bijnaf 8000),"' in 1810 (een kofschip reeds in 1797 op zijn werf gemaakt, genaamd 
Nanko J. Dallinge, aan Eppe Pieters Bakker te Delfzijl"6 en een kofschipshol genaamd Hendriena Jo
hanna, dat door Harm Geerts Jonker als schipper zou worden gevoerd,"' en in 1811 (een tjalkschip aan 
Jan Bartels en Elisabeth Hindriks, voor f 2650. "8 

Niet alle schuldenaren konden hem overigens even vlot betalen; in 1804 had hij problemen met het 
incasseren van een vordering op de schipper HindrikJans."9 Ik vond in deze periode geen scheepstim
merman ter plaatse met de voorletter H, dus waarschijnlijk was Anthonie ook wel bedoeld met de 
'scheepstimmerbaas H. van Bergen buiten het Klein Poortje te Groningen' bij wie geïnteresseerden 
zich begin 1814 konden vervoegen om twee 'extra mooye Engelsche chaloupen, lang plusminus 17 voet' 
aan te kopen."° Voor 'chaloup' kunnen we misschien lezen 'sloep'? 

Naast deze beroepsmatige activiteiten zien we Antoni van Bergen ook in het vastgoed treden. Zo 
kocht hij reeds in 1797 samen met zijn vrouw van Hajo Groenman zes kamers en een tuin gelegen bui
ten't Klein Poortjen, doende grondpacht aan de heer J. Trip f 10. Belendingen ten Noorden Steven van 
Delden, ten Oosten het land van de eerste oliemolen, ten Zuiden de Witte Lattensteeg en ten Westen 
Dr. Busch. De koopprijs adf 1100 werd volledig door een hypotheek gedekt."' Acht jaar later verkocht 
het echtpaar deze zes kamers aan Evert Hindriks en Grietje Jans voor f 1400; zij ontvingen toen f 300 
contant terwijl de kopers de f 1100 hypotheek overnamen."' Gezien de snelle stijging van onroerend 
goed-prijzen in dit tijdvak was het geen zeer geslaagde belegging. Met dezelfde Groenman was hij ook 
gelieerd in 1798, toen zij in compagnie 60 stuks eiken balken (van 20 tot 64 voet lengte) publiek wilden 
verkopen."' Zijdelings gelieerd aan zijn beroep als scheepsbouwer was waarschijnlijk een aankoop uit 
1807: in dat jaar kochten A.J. van Bergen, C. Terpstra en T. Terpstra van de executeurs testamentair van 
wijlen Hans Ab bes de Jongh diens houtzaagmolen met erf en plm. twee grazen land buiten de Steen
tilpoort, op vrij eigen grond, uitkomende aan de Bourmandeweg, de gereedschappen inbegrepen. De 
prijs bedroeg het hoge bedrag vanf 18200, in termijnen te voldoen: reeds op 16 mei 1811 was deze som 
geheel afbetaald. "4 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen en geb. buiten het Klein Poortje: 

1. [Ongedoopt?] kind van Ant. van Bergen buten Kleine poortie, licentgeld M.K. 18-1-1798 

(f 1, kerk, aangifte C. Muller). 
z. JanAntony van Bergen, ged. (M. K.) 3-3-1799, matroos op het fregatschip Rotterdams Welva

ren (te Rotterdam), overl. op genoemd schip (thans zeilende in de Indische Oceaan) 6-2-

1824 ( akte ingeschreven Rotterdam/Groningen 16/20-7-1824). 
'Hedenavond verloste mijne geliefde huisvrouw,Johanna Mulder, van een welgeschapen zoon. 
Groningen den 27 februari 1799, A. van Bergen'."' 
'Heden ontving ik het treurig bericht, dat mijnen oudsten zoon Jan Antonij van Bergen, beho

rende tot de equipage van de brik, genaamd Rotterdams Welvaren, gevoerd wordende door den 
kapitein K.J. Schinkel, op de terugreis van Batavia, den 6 februari dezes jaars is overleden, in den 
bloeiende ouderdom van 24 jaren, 5 maanden en 21 dagen. Geve van dit voor mij en mijne drie kin
deren treurig bericht kennis aan vrienden en bekenden, mij van derzelver deelneming verzekerd 
houdende. 

Delfzijl, den 3 juli 1824, A. van Bergen'."6 

3. Wûlem Vinkertvan Bergen, ged. (M. K.) 14-8-1801, wrs. jong over 1. 
4. Maria van Bergen, ged. (M.K.) 4-12-1803, wrs. overl. (Antonij van Bergen's kind buiten 

Klein poortien, licentgeld M.K.) 24-3-1804. 
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5. Maria Hinderika van Bergen, ged. 10-2-1805, steenkopersche, overl. Groningen 5-1-1883, 

tr. Groningen 28-2-1828 Dirk Roelof Hartman, ged. Groningen (M. K.) 9-3-1804 (bij de 

Sluizen), steenkoper, overl. Groningen 26-3-1832, zn. van Hebel Hartman, steenkoper, en 

Adriana Magdalena Heineken. 

6 . Lubina van Bergen, ged. (M. K.) 22-2-1807, overl. Groningen 4-4-1807. 

7. Roelina Klasina van Bergen, ged. (M.K.) 10-6-1810, overl. Aduard 13-3-1886, tr. Leens 27-2-

1836 SiccoAbbring, geb. Burgh (Zeeland) 23-5 /3-6-1804, landbouwer te Aduard, over 1. Den 

Ham (gem. Aduard) 17-12-1871, zn. van Albertus Jacobus Rector Abbring, predikant, en 

Jacoba de Fouw [ook: Devoe] ( over 1. Burgh 1805). 
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60. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 64, 14-6-1781. 
61. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 69, oud nr. VIII b 4, fol. 123, 15-2-1788; fol. 124, 4-3-1788; fol. 172vo, 7-7-

1789; RA Fivelingo, inv.nr. 70, oud nr. VIII b 5, fol. 12, Groningen 11-1-1790; fol. 22vo, Groningen 
6-7-1790; fol. 51, 12-7-1791; GrA, RAIII x 195, fol. 38, 6-7-1790, geregistreerd 12-2-1794. 

62. GrA, rnr 475, 30-8-1781; 7-12-1784; 23-12-1786. 
63. GrA, S.A. 446, 16-9-1777. 
64. GrA, Archief 68,Alg. Werkhuis, 1/5, 1790, fol. 18, 27vo, 29; 1/9, 1794, fol. 24. 
65. GrA, III a 159, 15-4-1789. 
66. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 71, 28-4-1789. 
67. GrA, RA III x 189, fol. 88, 14-5-1789. 
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68. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 75, 6-2-1795. 
69. GrA, RAFivelingo, inv.nr. 70, oud nr. VIII b 5, fol. 169vo, 30-6-1795. 
70. GrA, Weeskamerarch., inv.nr. 12, 6-2-1797; GrA, rnr 321, rekestboek, deel 77, 16-2-1797. 
71. GrA, rnr 321, rekes tboek, deel 77, 23-3-1797. 
72. GrA, RAIII x 200, fol.15vo, 1-5-1797. 
73. GrA, RAIII x 200, fol.138, 7-5-1797. 
74. Groninger Courant, no. 79, vrijdag 3-10-1800. 
75. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 81, 30-10-1800. 
76. GrA, RAIII x 209, fol. 83, 11-11-1801. 
77. GrA, RAIII x 209, fol. 84, 11-11-1801. 
78, GrA, RA III x 2.15, fol. 53, 9-9-1803. 

79. GrA, RAIII x 214, fol. 207vo,3-5-1804. 
80. GrA, RAIII x 218, fol. 53,30-12-1805. 
81. GrA, RA Westerkwartier, inv.nr. 16, oud nr. LXX c 3, fol. 404vo, 28-2-1803. 
82. GrA, RA Westerkwartier, inv.nr. 16, oud nr. LXX c 3, fol. 413vo, 31-3-1803. 
83. GrA, RA Westerkwartier, inv.nr. 16, oud nr. LXX c 3, fol. 414, 1-4-1803. 
84. GrA, RAIII bh, fol. 7, 3-6-1809. 
85. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 71, 30-10-1789. 
86. GrA, RAHunsingo, inv.nr. 722, oud nr. LIII c 6, fol. 12ovo, Goningen 12-6-1792. 
87. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 79, 19-2-1799. 
88. GrA, RAIII x 203, fol.109, 11-4-1799. 
89. GrA, RAIII x 221, fol.102vo, 23-7-1807. 
90. GrA, RA III x 224, fol.103vo, 31-12-1808. 
91. GrA, rnr 321, rekest boek deel 92, fol.109vo, 26-1-1809, 13-2-1809. 
92. Provinciale Groninger Couranr, nr. 26, dinsdag 30-3-1824. 
93. Provinciale Groninger Courant, nr. 33, vrijdag 23-4-1824. 
94. De acht kinderen Reinders zijn: 1. Sophia Reinders, geb. Groningen 26-6-1813 (advertentieblad, 

bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen, no. 52, dinsdag 29-6-1813, pag. 4, 
ondertekend door H.C. Reinders apothecar: Mijne geliefde echtgenoote A. van Bergen beviel op 
den 25 dezer voorspoedig van een welgeschapene dochter); 2. Martinus Reinders, geb. Groningen 
3-8-1814; 3. Lubina Reinders, geb. Groningen 29-11-1815, over!. ald. 23-10-1816; 4. LubinaReinders, geb. 
Groningen 4-7-1817, over!. ald. 22-10-1817; 5. Titia Gijsbertina Reinders, geb. Groningen 5-1-1821; 6. 
Jan Antoni Reinders, geb. Groningen 12-7-1822; 7. Gijsbert Reinders, geb. Paterswolde 4-4-1824; en 8. 
Roelf Reinders, geb. Paterswolde 19-5-1826 (Provinciale Groninger. Courant, no. 41, dinsdag 23-5-
1826: Mijne echtgenoot A. van Bergen beviel heden van eenen welgeschapenen zoon. Paterswolde 
den 19 mei 1826. H.C. Reinders). 

95. W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het Cleefs-Zutphense Van Hasselt van 1530 -

1963, z.pl.1963 (tweede druk), pag. 184-185. In de eerste druk van dit werk uit 1934 geeft de auteur 
voor vaders kwartieren nog: Van Bergen, Van Weerd t, Willems en N.N. Na een vraag in 1960 van 
A.J. Kronenberg te Naarden in De Nederlandsche Leeuw naar Maria's ascendenten kreeg hij in
formatie van L.T. Wilhelmy van Hasselt te Wageningen, die behalve een verwijzing naar enkele 
Groninger akten ook de kwartieren van vaderszijde verbeterde, als volgt: Van Bergen, Heckema, 
Arents en Vel thuis (zie: GrA, RA III ij: 29-3-1747, 22-7-1763, 26-6-1765 en 29-3-1773)."7 De verbete
ring is in de genoemde tweede druk van 1963 overgenomen. 

96. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 82, 25-4-1801. 
97. GrA, ArchiefBurgerweeshuis, inv.nr. 47/3, fol.105. 
98. GrA, RA III x 221, fol. 35vo, 22-6-1807. 
99. GrA, RAIII x 225, fol. 115, 19-5-1809, verkoopdatum 1-11-1808. 
100. GrA, RAIII x 226, fol. 54vo, 20-10-1809. 
101. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 92, fol.155vo, 16 wijnmaand/4 wintermaand 1809. 
102. GrA, Archief Ned. Herv. Gem. Groningen, Diaconie, inv.nr. 310, achteraan; ibid., inv.nr. 312, 7e 

kluft, 7-10-1820. 
103. GrA, RA III a 160, 29-4-1793, 27-5-1793. 
104. GrA, RA III x 208, fol. 75, 27-5-1801. 
105. GrA, RA III ii 6, fol.149vo, 10-5-1800. 
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106. GrA, rnr 475, dl. 22, fol. 40 (8-5-1797) en fol.102 (21-5-1798); dl. 23, fol.19vo (29-3-1800); dl. 24, fol. 24 
(21-3-1803), fol.147 (6-5-1805). 

107. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 85, 13-10-1803. 
108. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 85, 26-4-1804. 
109. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 86, 15-10-1804. 
110. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 87, 22-4-1805. 
111. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 87, 15-10-1805. 
112. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 86, 5-10-1804. 
113. GrA, RAFivelingo, inv.nr. 433, oud nr. XVII b 5, pag.176, 27-8-1800. 
114. GrA, RA III x 210, fol. 22, 18-2-1802. 
115. GrA, RAIII x 219, fol.11ovo, 28-7-1806. 
116. GrA, RAIIIx 228, fol. 7vo, 29-5-1810. 
117. GrA, RA III x 228, fol. 25, 6-6-1810. 
118. GrA, RAIIIx 228, fol. 241vo, 24-1-1811. 
119. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 86, 21-5-1804. 
120. Groninger Courant, no. 18, vrijdag 3-3-1814, blad 4, kol.1, onder. 
121. GrA, RA III x 200, fol.174vo, 11-8-1797. 
122. GrA, RA III x 216, fol.126, 4-5-1805. 
123. Groninger Courant, no. 47, dinsdag 5-6-1798, blad 1, zijkant. 
124. GrA, RA III x 220, fol. 239vo, 24-5-1807. 
125. Groninger Courant, nr. 18, vrijdag 1-3-1799. 
126. Groninger Courant, nr. 54, dinsdag 6-7-1824. 
127. De Nederlandsche Leeuw 77 (1960), kol. 75: vraag van mr. A.J. Kronenberg te Naarden naar Maria's 

ascendenten; reactie van L. T. Wilhelmy van Hasselt te Wageningen volgt in dezelfde jaargang in 
kol.111-112. 

hantwijzer(24) 
VandeVenne
Verhoeven 

Amsterdam, ondertrouw 5 maart 1593 (DTB 406, f. 301); Marcus Jacobs wedr. van Femmetgen 
Obbings, woonen. op de Niesytsachterburgwal, ende Goelken Verhoeven van Antwerpen, 
weduwe van Peeter van de Venne, verclarende omtr. 2 jaren weduwe geweest te hebben, woo
nende op de Nyesitsvoorburghwal. 
was gerekend: P me Markus Jacopls Golken van der Haufen 

Antwerpen, otr./ tr. Walburgiskerk (PR 231, f. 212verso) 14/22-5-1569: Peeter van de Venne ? 
Goelken van Hove, 'nostri' [= beiden behorend tot onze parochie]. Getuigen: Willem van 
Tongeren en WillemAnnoniss [sic, waarschijnlijk: Antoniss] 

[M.V-K] 
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Het portret van 
[Gerrit Boom] 

DOOR HELMOED BOOM 

1 
••• 

Gerrit Boom [ tot 1812: Gerrit van 't Hambrugge], geb. Almelo 5-10-1791, landbouwer, wever, over 1. 
Stad Almelo 21-2-1874, zn. van Jan Hendrik van 't Hambrugge [ vanaf 1812: Jan Hendrik Boom] 
(1758-1826), pachter, en Gertruid Veldhuis (1760-1836), tr. Schoutambt Almelo 19-10-1820 Jen
neken Lubbers, ged. Enter 4-7-1794, overl. Stad Almelo 22-4-1860, dr. van Jan Lubbers en Dina 
Assink. 

Jan Hendrik is als pachter van de boerderij Het Hoekhuis (bestaat nog steeds, maar heet nu: 
Het Jagersbuis), ook Hoekhuis en Hoekman genoemd. Als zijn vader, Hendrik Boom, met 
Janna Arendse van het Hambrugge gaat trouwen en wonen op de boerderij Het Hambrugge, 
heet Hendrik voortaan: Van het Hambrugge. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1821 en 1841 te Stad Almelo twee zonen en vier dochters Boom 
geboren, te weten: Jan Hendrik (1821-1875), Dina (1823-1903), Gerrit (1825-1901), Janna (1828-

1900 ), Geesken ( 1831-1909) en Geertruid ( 1841-1924 ). Deze zes zijn allen getrouwd. 

De foto is gemaakt vóór 187 4 door vermoedelijk L. H. Serré te Almelo. 

Noten 
1. Zie bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Van deze familie Boom is meer informatie te vinden via:www.boom.uwstamboomonline.nl. 
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REDACTIE: J. F. van der Horst 
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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. Bij.komend 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 I maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machti
ging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (rnAN:NL15INGB06663366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NL5lPSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide re Leeuwarden. 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van her 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, Heraldüch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 
26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 
20, 3571 CH Utrecht. 

Dienst Bestellingen 

De NGV heeft onderstaande artikelen te koop. Schriftelijke bestellingen aan NGV Dienst Bestellingen, 
Postbus 26, 1380 AA Weesp. Zie ook de webshop op www.ngv.nl. Bestellen per e-mail via info@ngv.nl. 
Waar onder niet-leden geen prijs is vermeld, is de ledenprijs van toepassing. De prijzen zijn exclusief 
porto. 

Artikelnummer 

Maandbladen Gens Nostra en Gens Data 
80001 Gens Nostra oude nummers 
80001 Gens Nostra: Molennummer 2007 

80002 Gens Nostra: Karel de Grote, 1968 herdruk 
80003 Gens Nostra: Karel de Grote, deel I 
80004 Gens Nostra: Karel de Grote, deel II 
80005 Karel de Grote, addenda et corrigenda en registers 
80006 Band inbinden van alle Karel de Grote nummers 
80007 Van Aken naar heden, boek van alle Karel de Grote uitgaven 
01945 Bewaarband Gens Nostra, met boekbindersspelden, 

zonder jaaraanduiding 
01900 Band Gens Nostra, inbindband met jaaraanduiding 

Alle jaargangen voorradig 
Abonnement voor het automatisch toezending na verschijnen van de band 

82000 Jaargang Gens Data (1984 t/m/ 2005 voor zover voorradig) 
82005 Verzamelband Gens Data - inbinden 
82006 Verzamelband Gens Data- met boekbindersspelden 
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Prijs 
€ 

3,50 

10,00 

3,50 

3,65 

3,65 

3,85 
4,60 

34,00 

6,oo 
4,00 

4,00 

3,70 

3,70 

5,70 
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Artikelnummer 

Publicaties Verenigingscentrum 
80253 Inventaris Heraldisch Archief; 2' herziene druk 
80256 De Contactdienst; van kaartenbak tot Gens Contact 

Formulieren 
80400 Proefzending formulieren: één exemplaar van 15 formulieren 
80404 F4 kwartierstaat 16 kwartieren. 2 bladig 
80405 F4a kwartierstaat 8 kwartieren 
80406 F4b kwarti ers taat 32 kwartieren .. 4 bladig 
80408 F6 gezinsblad achterzijde in breedte 
80409 F6a gezinsblad achterzijde in lengte 

Fotokopieën 
Vaste kosten per bestelling 

80500 Fotokopieën per stuk 
80501 Fotokopieën bidprentjes, uitsluitend voor leden 

zie www.ngv.nl, Collecties Verenigingscentrum 

CD-DVD 
80261 1200 Kwartierstaten, uitgegeven bij 60 jaar NGV (CD) 
80262 Geus Nostra 1946-2005. 60 jaargangen (DVD) 
80263 Hertogen van Brabant afstammingsreeksen (CD) 
83007 Klapper voor Windows en bronbestanden, 

totaal 345 bestanden ( CD 003) 
84001 Public Domain/Shareware/Demo's en Gens Data, 

jaargangen 1983- 2000 (CD) 

Computerprogramma's Windows 
81026 GensDataPro versie 2.6 genealogisch programma geschikt voor 

Windows 95/98/2000/2000NT/XP, Vista inclusief handleiding 
en support 

81027 Update GensDataPro versie 2.6 
81028 Handleiding GensDataPro, versie 2.6 

Symposium Familiegeschiedenis 

Leden 
€ 

5,00 
1,50 

4,00 
0,30 
0,20 
0,40 
0,20 

0,20 

4,00 
0.40 
0,40 

10.00 
17,50 
10,00 

20,00 

6,oo 

60,00 
10,00 
12,50 

Niet-leden 
€ 

15,00 
25,00 
15,00 

25,00 

8,oo 

70,00 
10,00 
12,50 

Op 11 oktober 2008 zal het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in samenwerking met de Stichting 
Literaire Activiteiten Zwolle (LAZ), de afdeling IJssellanden van de NGV en boekhandel Waanders een 
symposium organiseren met als thema Familiegeschiedenis. Toegang tot het verleden. In 2008 is het thema 
van de week van de geschiedenis 'Verhalen van Nederland'. Pas door verhalen komt de geschiedenis 
echt tot leven. Verhalen over de ( eigen) familiegeschiedenis vormen een herkenbare toegang tot het ver
leden. Familiegeschiedenis groeide de laatste jaren uit tot een populair literair genre. Marijke Hilhorst 
(De Vader, de Moeder & De Tijd, 1999), Suzanna Jansen (Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis, 2008) en 
Annejet van der Zijl (Sonny Boy, 2004) beschrijven in hun boeken op indringende wijze de lotgevallen 
van de 'kleine' mens in relatie tot de soms overweldigende 'grote' geschiedenis. Ook zullen zij vertellen 
over hun individuele motivatie om op deze manier geschiedenis en literatuur met elkaar te verbinden. 
Het Symposium vindt plaats in het Historisch Centrum Overij ssel, ingang Van Wevelinkhovenstraat, 
Zwolle van 10.30 uur tot 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 17,50 of€ 25,- inclusief lunch. NGV
leden ontvangen € 2,50 korting. Aanmelden kan vooraf via www.historischcentrumoverijssel.nl of 
038-4266300. 
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Nieuwe leden 

131908 dhr K.J. Meester, Malden 131972 dhr B. van der Linden, St Willebrord 
131909 dhr J. P. H. Huigsloot, Apeldoorn 131973 dhr T. van Groote!, 6023 Duncraig, Australië 
131911 dhr M. C.J. van Eenden burg, Hilversum 131974 mw D.G. de Vries-Schil te, Loosdrecht 
131912 dhr A. E.M. van Veen, Oude Wetering 131975 dhr L.J.P. Camps, Rhenen 
131913 dhr H.J. Reijnen, Nijmegen 131976 mw G.J. Diepeveen, Tiel 
131914 dhrT.A.M. van Rooijen, Eindhoven 131977 mw LE. C. Verhoeven, Den Helder 
131915 mw B.W. Sassen-Nijhuis, Hengelo (OV) 131978 dhr J. Broekmeijer, Vlissingen 
131916 mw R. Goezinne-Zijlman, Purmerend 131980 dhr S. E. Brandon, Ottowa, Ontario K2L Can. 
131917 dhrF.H.J.M. Wiggers, Weert 131981 dhr J. de Werk, Maassluis 
131918 mw M. van Beek, Voorschoten 131982 mw A. Prikkel-Buishand, Middenmeer 
131919 dhr P.D. van Loo, Heinenoord 131983 dhr R. Mostert, Baexem 
131920 dhr H.A.C. de Weerd, Culemborg 131984 dhr G. van Heyningen, Haarlem 
131921 mw A. Mijling-Wubbels, Weesp 131985 dhr H. de Vries, Lelystad 
131923 dhr D. A. Alberti, Den Haag 131986 dhr TH. Fukking M.A., Broby, Denemarken 
131924 dhr J.A. Verhoeven, Ridderkerk 131987 mw M. Baas, Delft 
131925 dhr H. Aartsen, Koog aan de Zaan 131988 dhr C. G. de Kok, Huizen 
131926 dhr W.J. van Baggem, Nieuwegein 131989 dhr L.C. Wijsman, De Meern 
131927 mw C.A. Molenaar, Limmen 131990 mwW.F.H. de la Cousine, Made 
131928 mw S. I. Heijen, Groningen 131991 mw E. Eiken berg, Alphen aan den Rijn 
131929 mw J.M.W. Theelen, Velden 131992 dhr R. Arlman, Den Haag 
131930 dhr C. Vleugel, Amsterdam 131993 dhr H. Berteler, Buurse 
131931 dhr R. van Fraeijenhove, Terneuzen 131994 dhrW.P.A.M. Meens, Spaubeek 
131932 dhr H. Jutte, Delft 131995 dhr T. L. Bolland, Driehuis 
131933 mw E. van de Watering-Pel, Beverwijk 131996 mw G.E.M. Hollenberg, Heerhugowaard 
131934 mw E. Cardinaals, Amersfoort 131997 dhr M. C.L. M. van der Riet, Hulst 
131935 mw T. M.J. van Doorn, Rotterdam 131998 dhr H. Bongaardt, Amsterdam 
131936 dhr C. H. Jansen, Maarssen 131999 dhr W.J. Lindner, Bilthoven 
131937 dhr A.B.A. Lenderink, Haaksbergen 132000 dhr H. N eering, Hoorn 
131938 dhr F.A.W.G. van der Steen, Bergen op Zoom 132002 dhr H.C. Mallee, Boxtel 
131939 dhr K. Kurvers, Tiel 132003 mw C. T. Schroor, Amsterdam 
131940 dhr J. Brouwers, Breskens 132004 dhr P. F.A. de Leege, Berkel en Rodenrijs 
131942 mw P.H. van het Groenewoud-Sjouke,Nuenen 132005 dhr A.T.M. Schaap, Ursem 
131943 dhr F.W. Buishand, Oudorp NH 132006 dhr E. Aarts, Nuenen 
131944 dhr J. Ettema, Roden 132007 dhr e.c. van Driel, Wageningen 
131945 dhr J. Sijmons, Woerden 132008 dhr P.F. Dupuis, Veenendaal 
131946 mw drs C.M. Roelofsen-van Eijl, Bilthoven 132009 dhrJ.G. Knaap, Lelystad 
131947 dhr W. N oorlander, Den Haag 132010 dhr W.J. Heman, Warmenhuizen 

131948 dhr B.H. Busscher, Ootmarsum 132011 dhr A.C. van derJagt, Alkmaar 

131949 dhr W. Andriessen, Driebergen Rijsenburg 132012 dhr R. M. Akker, Heerenveen 

131950 mw C.A.J. de Wolf-Sikkens, Zaandam 132013 dhrL.J.G. van Balkom, Helmond 
131951 mw I.J.V. Bock-Gevers, Korsberga, Zweden 132014 mw H.C. M. Aeneae Venema, Haren 
131952 dhr H.W.A.A. Schuurmans, Utrecht 132015 dhr J.C. Verwijs, Etten-Leur 
131953 dhr J. IJsselstein, Hummelo 132016 dhr L. van Meeteren, Tholen 
131954 dhr J. Groenenberg, Bergen op Zoom 132017 dhr H. Maarse, Zeist 
131955 dhr W.A. Waslander, Maassluis 132018 dhr W.A. T. van Workum, Oegstgeest 
131956 mw A. Massen, Sittard 132019 dhr W. B. Kunst, assen 
131957 dhr D.J. Krabbendam, Roosendaal 132020 mw A. Meester, Vledderveen 
131958 dhr W.R. Rutgers, Elst 132021 dhr J. A. Denissen, Rotterdam 
131959 dhr R.M. Pasch, Mississauga, Canada 132022 dhr J.C. van Duin, Rotterdam 
131960 dhr J. van d e rWe rff,Enne lo 132023 dhrJ. L P. Am eri ca, La nd g raaf 
131961 dhr J. Reitsma, Sint Nicolaasga 132024 dhr J. N. Lodders, Harderwijk 
131962 mw G.J. Enema-Klinker, Roden 132025 mw E. P. M. van Zweeden-Looijmans, Gron. 
131963 dhr H. Willems, Geleen 132026 dhr J. Roest, Oosterhout 
131964 dhr R. P. Riemsma, York, UK 132027 dhr R.J. Wei tering, Staphorst 
131965 mw E.J.C. van der Meer, Apeldoorn 132028 mw M. van Oostrum-Meijer, Wildervank 
131966 mw A. Montfrooij-de Vries, Ingen 132029 dhr P. R. van Oostrum, Wildervank 
131967 dhr R. van Gastel, Nieuwendijk 132030 dhr J.W. Schotmans, Boxtel 
131968 dhr S. van Sta veren, Swolgen 132031 dhr G. Doppen berg, Harderwijk 
131969 dhr J.J.W. la Grand, Stad aan 't Haringvliet 132032 dhr J. H.M. Urlings, Hilvarenbeek 
131970 mw J. van Rumpt, Stad aan ' t Haringvliet 132033 dhrR.E. Varenkamp, Amsterdam 
131971 dhr W. H. Hart, Wildervank 132034 mw T. Laan, Amsterdam 
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Agenda 

2 okt 20.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Archief Gemeentehuis Ede, Bergstraat 4, Ede 
Genealogisch Café in het Gemeentearchief Ede. 

7 okt 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 'tTrefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer H. Langendijk: "De oorsprong van twee families, archief versus DNA". 

8 okt 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer ir. A. Oosterbroek, "Hetvlottrekken van een vastgelopen onderzoek". 

11 okt 13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14, Rolde 
Lezing door mevrouw M. Zoeteman: "Voorouders met een academische titel". 

11 okt 14.00 uur. Afdeling 's-Hertogenbosch & Tilburg 
Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg 
Lezing door de heer A. Neggers: "Schelmen en Hontsvotten, Werck over de moord in 1735 op Mr]ean de 
Marcq van de heerlijkheid Oirschot en Best". 

14 okt 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn e.o. 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door de heer W. Kroon: "Van Nassau tot Oranje-Nassau". 

15 okt 20:00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 1z, Amsterdam. 
Lezing door de heer Eric Hennekam: "Internet: een eldorado of een doolhof'. 

15 okt 20.00 uur. Afdeling Groningen 
Regionaal Historisch Centrum Groningen, Cascadeplein 4, Groningen. 
Lezing door de heer J. Leinenga: "Digitaal onderzoek naar varende voorouders". 

15 okt 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise d. Colignystraat 20, Alkmaar 
Lezing door de heer B. Siezen "Hetvisitekaartportret 1860-1910 en de dubbele moord in Schagen". 

18 okt 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer W. Schackmann: "De Maatschappij van Weldadigheid en Friesland". 

21 okt 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer C. de Graaf: "Het belang van particuliere archieven voor de geschiedschrijving". 

21 okt 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Wijkgebouw "De Wegwijzer", Steendorpstraat 2, Breda 
Lezing door de heer A. Koning: "Het illustreren van een genealogische publicatie". 

23 okt 20.00 uur.AfdelingAmersfoorte.o. 
Zalencentrum "De Kom", Hamersveldseweg 51, Leusden Centrum 
Lezing door de heer T. Reichgelt: " ... een pond schoon brood voor elk .... en een pond spek" -uit het archief 
van de Stichting De Armen de Poth. 

25 okt 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C. D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door de heer J.J. Kaldenbach: "Onderzoek in Duitsland (Seizoenarbeiders uit Duitsland)". 

28 okt 20.00 uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
Lezing door de heer A. H. G. Verouden: "Belastingregisters en het belang voor genealogisch onderzoek". 

31 okt 20.00 uur. Afdeling den Helder 
Maranathakerk Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Lezing door de heer A. H. G. Verouden: "Belastingen en het belang voor Genealogisch onderzoek". 

1 nov 11.00 - 16.30 uur. Afdeling Familie Organisaties 
Zalencentrum De Akker, Melk pad 14 A, Hilversum 

40 

Afdelingsbijeenkomst met o.a. lezing door de heer R. A. Koman: "Verhalen verzamelen. Veldwerk, 
interview-technieken en verwerking: In het spoor van de gebroeders Grimm. 
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Het portret van ... 1 

[Johanna Schaapveld] 
DOOR R.J. DE REDELIJKHEID 

Johanna Schaapveld, geb. Gaanderen (gem. Ambt Doetinchem) 4-2-1836, overl. ald. 29-8-1895, 

dr. van Bernardus Schaapveld (Schaapsveldt) en Joanna Wilting, tr. Ambt Doetinchem 6-2-

1864 Gerrardus van Aalst, geb. Silvolde 13-2-1832, boerenknecht, na 1864 voerman bij de gieterij 
Vulcaansoord te Gaanderen, over 1. Gaanderen 30-5-1880, zn. van Theodorus van Aalst (Derk 
van Alst) en Johanna Maria Schrör. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen te Gaanderen geboren, te weten: Johannes Bernadus (12-
12-1864), Berendina (4-11-1866), Theodorus (14-2-1869), Bernardus Christinus (30-7-1871), Jo
hanna Wilhelmina (7-2-1874), Gerhardus Johannes (3-5-1879). 

De foto is gemaakt door Wilhelm te Arnhem, vermoedelijk tussen 1885 en 1890. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Bömer is Beumer 
een uitgebreid geslacht in de Veluwezoom 

DOOR R.J. DE REDELIJKHEID 

Een naam die vragen oproept 
De familienaam van mijn schoonmoeder is Bömer. Haar vader is afkomstig uit Velp in de Ve
luwezoom. De schrijfwijze van de naam heeft tot prachtige verhalen geleid. Op buitenlandse 
reisjes werden 'Gasthöfe', waarop de naam Bömer als 'Inhaber' prijkte, gefotografeerd. Zou 
het familie kunnen zijn? Graven van Bohemen werden ten tonele gevoerd, maar feirelijk wist 
niemand er echt raad mee. Dit vroeg om onderzoek en de verklaring werd vrij snel en een
voudig gevonden. Een pastoor, die een aantal dopelingen op eigen wijze inschreef, bleek de 
veroorzaker. In dit artikel wordt dit door middel van een stamreeks zichtbaar gemaakt. Aan 
het slot wordt een succesvolle zoektocht met behulp van internet beschreven naar enkele 'ver
dwenen' familieleden, die ook weer aanleiding hebben gevormd voor fraaie familieverhalen. 

Verantwoording 
Ik dank mijn schoonmoeder Paula G.A. van Aalst-Bömer uit Ulft voor het doorgeven van de 
verhalen uit haar familie, die inspireerden tot nader onderzoek. Mr. Peter H. Schueler uit 
Richfield (Ohio) ben ik erkentelijk voor zijn hulp bij het opsporen van de Schladitz- en Opitz
nakomelingen in de Verenigde Staten. Mrs. Joanne Weir uit Marietta (Georgia) stelde enkele 
van de in dit artikel opgenomen foto's ter beschikking en haar broer mr. Bob Opitz uit Hilton 
(New York) verstrekte grotendeels de verwerkte informatie over zijn familie. 

In het werk uit 1992 vanJ. Beumer en anderen komen 15 families Beumer voor.' Een daarvan 
is de Rhedense familie Beumer (pagina 175-222). Deze Rhedense familie is in te voegen in de 
hierna vermelde stamreeks. In deze stamreeks is zoveel mogelijk gekozen voor vermelding 
van de afzonderlijke dorpen binnen de gemeente Rheden. Dieren en Velp waren van 1811 tot 
1817 een zelfstandige gemeente. Vanaf 1817 bestaat de gemeente Rheden uit Rheden, Dieren, 
Ellecom, Laag-Soeren, Op de Steeg(h) ofRhedersteeg (thans: het huidige dorp De Steeg) en 
Velp. 

De meeste informatie voor 1811 in het onderzoek naar het geslacht Bömer is afkomstig uit 
DTB-registers. Er blijkt weinig materiaal voorhanden uit andere bronnen. Maar desondanks 
kon een vroege voorouder worden opgespoord. Aan het eind van de zeventiende eeuw trouwt 
Jan Berendsen Beumer in de NG-kerk van Rheden met Heyltjen Martens uit Dieren. Jan Be
rendsen hertrouwt op 22 februari 1705 in de NG-kerk van Spankeren met Everdjen Claassen. 
De familie is oorspronkelijk protestants, alhoewel na generatie vier een uitgebreide katho
lieke familie ontstaat. 

Stamreeks Beumer/Bömer (van Rheden) 
I. Jan Berendsen Beumer (Jan Beerndz!]an Berends), 'van Rosel', woont in Rheden (1698), otr./ tr. 
(1) Rheden (ned. ger.) 13-3/3-4-1698 Heyltjen Martens, van Dieren, overl. vóór 8-2-1705; otr./tr. 
(2) Spankeren (ned. ger.) 8/22-2-1705 Everdjen Claassen, dr. van Claes Everts en Marry Cornelis
sen. 

Bij het tweede huwelijk van de bruidegom is aangetekend dat hij afkomstig is 'van Rosel'. Voor 'Ro
sel' lijkt tot dusverre alleen Rozendaal bij Arnhem als plausibele plaats van herkomst aan te merken. 
Er is verder niets over teruggevonden. Jan Berendsen Beumer kan worden beschouwd als de vroegst 
gevonden naamdrager van wat tot een uitgebreid geslacht Beumer in de Veluwezoom zal uitgroeien. 
Dit geslacht is vele generaties lang honkvast. Af en toe vertrekt er eens een familielid, maar tot in de 
huidige tijd wonen er veel Beumers in het herkomstgebied. 
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Jan's oudste zoon uit zijn eerste huwelijk is Berend (of Barend) Jansen Beumer. Van hem is geen doop
datum gevonden.' Wel van drie kinderen, met grote tijdintervallen, uit Jan's tweede huwelijk. Deze 
zijn alle drie in de gereformeerde kerk van Rheden gedoopt. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Berend/Barend Jansen Beumer, volgt II. 

Uit het tweede huwelijk, ged. Rheden (ned. ger.): 

2. Gerrit Jansen Beumer, ged. 30-10-1707, woont op de Steegh, maar is 'in 't leger' in 1748 ten 

tijde van de 'liberale gift',3 tr. Rheden (ned. ger.) 31-5-1733 Elisabet(Lijsbet van Heelsum, 
weduwe van WillemJoosten van de Weert. 

3. Claas Beumer, ged. 29-5-1712, woont op de Steegh en kan wegens armoede niet voldoen aan 

de 'liberale gift' van 1748, over 1. op de Steeg 12-11-1781, begr. Elcum (= Ellecom), tr. Rheden 
( ned. ger.) 21-10-1742 Theodora Thijssen, van Rheden. 
Uit dit huwelijk nageslacht Beumer. 

4. Berendijn Beumer, ged. Rheden 16-4-1719. 

II. Berend/Barend Jansen Beumer,' woont op de Steegh en voldoet de 'liberale gift' in 1748, 

overl./begr. op de Steeg/Elcum 23/29-12-1778, tr. Rheden (ned. ger.) 16-4-1730 Sophia(Fijken 
(van) Telen, ged. Rheden (ned. ger.) 20-9-1705, overl. op de Steeg 22-11-1780, begr. Elcum, dr. 
van Hendrik Telen en Hilleken Dirksen. 

Voor haar huwelijk heeft Sophia te Rheden (ned. ger.) op z1 december 1727 een Hendrik Telen laten 
dopen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Rheden (ned. ger.): 

1. Jan Beumer, ged. 4-2-1731. 

2. HendrikBeumer, ged. 16-8-1733. 

3. Klaas Willem Beumer, ged. 20-11-1735, over 1. op de Steeg 31-5-1782, begr. Elcum, tr. Rheden 
(ned. ger.) 21-10-1759 GerritjenReijnders. 
Uit dit huwelijk nageslacht Beumer. 

4. Antonius Beumer, ged. 27-10-1737. 

5. Theodora Beumer, ged. 15-11-1739, tr. Schiedam 2-4-1769 Hendrik Bubberman, ged. Schie-
dam 8-8-1745, zn. van Jan Bubberman en Catharina de Pot. 

6. Antonius/Anthonij Beumer, volgt m. 
7. HillekenBeumer, ged. 16-4-1745. 

8. WillemBeumer, ged. 16-10-1746. 

111. Antonius/Anthonij Beumer, geb. op de Steeg, ged. Rheden (ned. ger.) 16-6-1743, zeeman, 
overl. 'op zee voor de rede van Texel' in 1783, otr./tr. Rheden (ned. ger.) 19-4/10-5-1767 Elsken 
(Elisabeth)Jansen, ged. Rheden 29-8-1745, overl. De Steeg 2-2-1815, dr. van Jan Teunissen van 
de Pol en Aartjen Hendriks Buiker. 

Een zeeman 
Anthonij Beumer heeft mij jarenlang voor een raadsel geplaatst. In het gemeentearchief van Rheden 

was een aantekening bekend dat Antonie Beumer 'op zee voor de rede van Texel' was overleden. Meer 
niet, geen bron, geen datum. Bij de huwelijken van zijn kinderen stond soms dat hij was overleden. Uit
eindelijk wordt bij het huwelijk van zijn zoon Hendrik op 8 juni 1813 te Dieren een bijlage aangetroffen, 
die wat duidelijkheid biedt. Op 3 juni 1813 is er voor de 'Notaire Impérial' Mr. George Jean van Rhemen 
te Dieren een 'Brevet' opgemaakt, waarin vier comparanten 'one affirmé que feu Antonie Beumer en 
son vicant marin est décédé en !'an mille Sept Cent quatre vingt trois sur mer prét Ie Port de Texel' . De 
comparanten zijn leeftijdsgenoten van de overledene uit De Steeg, die de informatie van horen zeggen 
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moeten hebben. Antonie Beumer was rond de 40 jaar bij zijn overlijden. In het oud rechtelijk archief 
van de Veluwezoom is tevergeefs naar informatie (bijvoorbeeld momberschap) over zijn achtergeble
ven gezin gezocht. 

,Blf41i 
Onduidelijk is onder meer hoe hij zeeman is geworden, op welk schip hij gevaren heeft en hoe hij aan 
zijn einde is gekomen.• 

Uit dit huwelijk, geb. op de Steeg, ged. ned. ger.: 

1. Everdt/Evert Beumer (Everardus Bömer), volgt IV. 
2. Jan Beumer, ged. Rheden 23-7-1769, woont op het huis Middachten in 1820, daghuurder, 

over 1. Laag Soeren 25-1-1845, tr. Ellecom 4-8-1793 Berendina Kip, ged. Rheden 14-8-1768, 

over 1. Laag Soeren 27-4-1834, dr. van Gerrit Kip en Anneke Zweers. 
Uit dit huwelijk nageslacht Beumer. 

3. Bernardus (Berend) Beumer, ged. Ellecom 12-1-1772, woont in Loenen, bouwman, daghuur
der, otr./ tr. Ambt Rheden 2/24-1-1807, tr. Rheden (ned. ger.) 24-1-1807 Johanna Christina 
Everts, geb./ged. (Worth) Rheden 11/14-11-1775, overl. Velp 
27-9-1840, dr. van Evert Everts en Hilleken Brouwers. 
Uit dit huwelijk drie kinderen, maar verder geen nageslacht Beumer. 

4. Hendrik Beumer, geb./ged. op de Steeg/Rheden 26/30-1-1774, boerenwerker, bouwman, 
scheper, overl. Rheden 2-9-1831, tr. Dieren 8-6-1813 WilhelminaBruger(Brucher), geb. /ged. 
Rheden 12/17-2-1788, overl. Velp 10-8-1852, dr. van Leopoldus Brucher, kleermaker te Rhe
den, en Catharina van den Anker. 
Uit dit huwelijk nageslachtBeumer. 

5. Christiaan Fredrik Beumer, geb./ged. op de Steeg/Rheden 7/13-4-1777, daghuurder, overl. 
Rhedersteeg 21-11-1844, tr. Ellecom 28-2-1802 Catharina Margrieta Schutten, geb. Rhenen 
3-1-1785, overl. De Steeg 5-7-1864, dr. van Frans Hendrik Schutte. 
Uit dit huwelijk nageslacht Beumer. 

IV. Everdt/Evert Beumer (Everardus Bömer), geb. op de Steeg, ged. Rheden (ned. ger.) 21-6-1767, 

daghuurder, eigen-werk-doende, arbeider, overl. Dieren 21-6-1838, tr. Rheden (ned. ger.)/ 
Huissen (r.-k.) 6/25-4-1792 Johanna van Millegen (Joanna van Millingen/]antje van Milgen), 
geb. op de Steeg 1756, woont in Lathum in 1792, overl. Dieren 1-8-1836. 

Van Beumer naar Bömer 
Everdt Beumer trouwt zowel in NG-kerk van Rheden als in de rooms-katholieke kerk van Huissen 

met de vermoedelijk katholieke Johanna van Millegen. Van Johanna is bekend dat zij in het jaar van 
haar huwelijk (1792) aan de overzijde van de IJssel in Lathum woont. Everdt woont en werkt dan waar
schijnlijk in Huissen. Over de herkomst van Johanna is verder niets gevonden, alleen wordt bij haar 
overlijden op '80-jarige' leeftijd vermeld dat ze 'op de Steeg' is geboren, ouders onbekend. Het jonge 
paar trekt naar Dieren en hun eerste drie kinderen worden door de pastoor in Olburgen gedoopt en als 
Bömer en Böemer ingeschreven. Ook de jongste telg Johannes wordt in Dieren zo geregistreerd. Vanaf 
dat moment ontstaat de tak Bömer, die alleen viaJ ohannes doorloopt. Zijn broers en zus voeren later de 
naam Beumer. 

Uit dit huwelijk: 
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1. Antonius Bömer (Antony Beumer), geb. Dieren, ged. Olburgen (r.-k.) 23-2-1793, woont in 
Dieren, daghuurder, metselaarsknecht in 1834, metselaar, over 1. Arnhem 22-4-1863, tr. (1) 

Dieren 7-8-1815 Theresia (Maria) Smits, geb. Elst 25-8-1788, dienstmeid, overl. Dieren 20-

11-1832, dr. van Johannes Smits, eigen-werk-doende te Amerongen, en Christina Rense;5 

tr. (2) Arnhem 29-1-1834 Gosina van Arem, ged. Duiven (r.-k. statie Westervoort) 3-3-1787, 

weduwe van Willem Himmelberger, dr. van Gerrit van Arem, militair, en Johanna Wol
ters. 

2. Maria Bömer (Beumer), geb. Dieren, ged. Olburgen (r.-k.) 28-2-1795,6 overl. Zevenaar 7-1-

1878, tr. Rheden 11-5-1826 Henricus Berntzen (HendrikBerendsen), ged. Didam (r.-k.) 27-2-

1800, woont in Dieren, boerenknecht, daghuurder, over 1. Dieren 7-1-1844, zn. van Bernar
dus Berntzen en Antonia Goossens, arbeidster te Doesburg. 

3. Elias Böemer (Beumer), geb. Dieren, ged. Olburgen (r.-k.) 30-7-1798, metselaarsknecht te 
Utrecht, overl. Nijkerk 2-10-1871, tr. Rheden 24-1-1824 Gerarda Wentink (Bentink), ged. 
Wijnbergen (r.-k.) 2-9-1798, woont in Dieren, eerder in Utrecht, dienstmeid, overl. Nij
kerk 10-12-1870, dr. van Jan Wen tink, klompenmaker, en Elisabeth Pleuren.7 

4. Johannes Bömer, volgt V. 

V. Johannes Bömer, ged. Dieren (r.-k.) 25-10-1800, timmerknecht, timmerman, overl. Arnhem 
19-10-1871, tr. Rheden 10-5-1827 Antonia Rietbergen, ged. Arnhem (r.-k.) 20-6-1802, dienst
meid, over 1. Velp 7-4-1875, dr. van Hendrik Rietbergen, timmerman, en Frederica Wilhelmina 
Sievers (Frederika Sibes). 

Uit dit huwelijk, geb. te Velp: 

1. HendrikusBömer, geb. 3-3-1828, timmerman, overl. Velp 24-7-1846. 

2. Everhardus Bömer, volgt VI. 
3. Frederika Bomer, geb. 15-1-1833, overl. Velp 21-8-1842. 

4. Johanna Antonia Bömer, geb. 29-5-1835, tr. Rheden 5-10-1861 Fredrik Willemsen, geb. Arn
hem 25-5-1832, timmerman, overl. Arnhem 26-5-1892, zn. van Fredrik Willemsen en 
Johanna van Workum. 

5. Johannes Bömer, geb. 6-5-1837, timmerman, overl. Arnhem 7-8-1906, tr. Arnhem 13-8-1862 

Elisabeth Jacobs, geb. Arnhem 18-8-1836, naaister, overl. ald. 5-2-1907, dr. van Jacob Jacobs, 
visverkoper, en GerardaJeurissen. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

6. Antonius Boomer (Bömer), geb. 13-12-1839, timmerman, over 1. Arnhem 17-1-1922, tr. Rheden 
8-5-1869 Odielle Philippine Falck, geb. Leiden 24-2-1837, dienstbode, overl. Zutphen 13-1-

1905, dr. van Casper Falck, korporaal, en Barbara Bouton. 
Uit dit huwelijk nageslacht Beumer. 

7. Margaritha Bömer, geb. 17-5-1842, overl. Arnhem 30-7-1905, tr. (1) Arnhem 12-5-1880 Hen
drikus Smeltink, geb. Steenderen 30-12-1831, overl. Arnhem 26-12-1888, zn. van Gerhardus 
Henricus S1ndtink en Swijncn Knies t ; tr. (2.) Rheden 17- 2.-1897 Antonius Hoogveld, g eb. 

Huissen 15-1-1825, weduwnaar van Johanna Booms, overl. Velp 26-2-1910, zn. van Hen
drik Hoogveld, landbouwer, en Willemina Lamers. 

VI. Everhardus Bömer, geb. Velp 11-7-1830, timmerman, overl. Velp 26-2-1911, tr. (1) Arnhem 
2-3-1859 Berendina van Daalen, geb. Twello 21-11-1826, overl. Velp 14-8-1879, dr. van Lamber
tus van Daalen, boerenknecht, daghuurder, en Maria Struijk, dienstmeid; tr. (2) Arnhem 12-

11-1879 Johanna (Catharina) Daams, geb. Arnhem 15-5-1829, over 1. Velp 6-1-1911, dr. van Peter 
Daams, arbeider, en Engelina Abbenhuijs. 
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Uit het eerste huwelijk: 

1. JanBömer, geb. Velp 26-4-1859, volgt VII. 

VII. Jan Bömer, geb. Velp 26-4-1859, timmerman, overl. Velp 29-10-1907, tr. Arnhem 4-2-1885 

Gesina Giezen, geb. Terborg 29-10-1855, dienstbode in Rotterdam, overl. Didam 26-12-1927, dr. 
van Derk Giezen, klompenmaker, en Elisabeth Bergevoet. 

Jan Bömer en zijn echtgenote Gesina Giezen wonen in Velp. 
Jan is timmerman en overlijdt op 29 oktober 1907 aan de 
gevolgen van een arbeidsongeval bij de bouw van de 
Velperpoort in Arnhem. Gesina Giezen, geboren in 
Terborg in 1855, verhuist in 1864 in het gezin van 
haar ouders naar Silvolde. Op zestienjarige leeftijd 
gaat zij als dienstbode naar Rotterdam• en waar
schijnlijk later naar Velp alwaar ze haar echtge
noot ontmoet. De oudste zoon van Jan en Gesina, 
Everhardus Johannes (Eed) blijft in Velp wonen. De 
tweede zoon Theodorus Hendrikus (Dorus) trekt al 
op 14-jarige leeftijd naar de streek waar zijn moe-
der vandaan komt en start in 1900 een levenslange 
arbeidscarrière op de Ulftse ijzerhut Diepenbrock 
& Reigers Ulft (DRU). Hij trouwt daar en krijgt tien 
kinderen, waaronder mijn schoonmoeder. Als Ge-

r 

sina Giezen op leeftijd komt, woont ze op toer
beurt bij haar zoons in Velp en Ulft. Ze lijdt aan 
reumatiek en wordt uiteindelijk in Didam opge

Gesina Bömer-Giezen (1855-1927) en haar jongste 
dochter Johanna Berendina Bömer (1893-1961) 

nomen in een verpleeginstelling. Daaroverlijdt zij in 1927.Jan en Gesina hebben nog twee dochters die 
volwassen worden. Waarom Gesina daar op latere leeftijd niet ook verbleef, wordt hierna duidelijk. 

De verdwenen tantes 
Mijn schoonmoeder vertelde meer dan eens over de twee zussen van haar vader, die naar Ame
rika waren vertrokken. Met haar twee tantes was sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer 
contact geweest, ondanks vele pogingen van haar vader, zelfs via het Internationale Rode 
Kruis, dit te herstellen. Het verhaal in de familie ging, dat zij in de Tweede Wereldoorlog als 
voorzorg zouden zijn geïnterneerd als vijfde colonne, aangezien beide zussen met mannen 
van Duitse origine waren getrouwd. Dorus Bömer overlijdt in 1968 zonder te weten hoe het 
zijn beide zussen in hun verdere levens was vergaan. Hij wist zelfs niet of ze nog in leven 
waren. Zo'n verhaal blijft intrigeren, zodat ik jaren later de uitdaging aanging om te bezien 
of ik de beide tantes of haar verwanten zou kunnen traceren. Vele brieven waren het gevolg. 
Er werden brieven gestuurd naar nog in de familie bekende oude adressen in New York (soms 
een reactie zonder succes, soms enkel 'return to sender'), naar ambassades, naar genealogi
sche verenigingen, naar het tv-programma 'Spoorloos', dat toen zijn eerste seizoen beleefde, 
maar allemaal zonder resultaat. Toen internet zich verder ontwikkelde, heb ik in 2000 een 
vraag op een 'message-board' van 'www.ancestry.com' in de Verenigde Staten achtergelaten. 
De bekende website van Ellis Is land had mij inmiddels al enige informatie opgeleverd, name
lijk van één tante werd bekend in welk jaar ze in de VS was gearriveerd. Op mijn digitale vraag 
kwam een reactie van Peter Schueler, die belangeloos bereid was me te helpen bij mijn speur
tocht. En zowaar begin 2001 kwam via hem een contact tot stand met twee kleinkinderen van 
één der zussen. Hij maakte daarbij vooral gebruik van de 'census'-informatie die digitaal toe
gankelijk is. Toen eind 2001 ook nog een achterkleinzoon van de andere zus zich meldde op 
het 'message-board', was het contact met de familie na meer dan 60 jaar tot stand gebracht. De 
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mogelijkheden om via internet verdwenen personen op te sporen, zijn sindsdien alleen maar 
toegenomen. Navolgend het resultaat van de zoektocht naar beide tantes Bömer. 

Tante Lies 
Lies (Elisabeth Margaretha) Bömer werkt in de jaren 1907-1910 als dienstbode bij de Oosten
rijkse Legatie in Den Haag. Of zij daar haar latere echtgenoot Hermann H. Schladitz heeft 
ontmoet, kan niet definitief worden bevestigd. Het lijkt waarschijnlijk, want begin 1913 is hij 
met zekerheid in Den Haag. Er bestaat een foto, gemaakt door fotostudio Brainich & Leusink te 
Arnhem, waarop Lies staat afgebeeld. Op die foto staat ook haar oudste broer Eed (Everhardus 
Johannes) samen met Aleida Theodora Starink, waarmee hij op 23 februari 1911 trouwt voor 
de burgerlijke stand van Rheden. De vierde persoon op de foto laat zijn hand op de schouder 
van Lies rusten en dit roept het beeld op van een verliefd of verloofd paar. Noch de familie in 
Nederland, noch de nazaten van Elizabeth in de Verenigde Staten kunnen deze jongeman van 
een naam voorzien. Vrijwel zeker is hij nietHermann Schladitz. 

Elisabeth Bömer wordt op 27 augustus 1913 uit het Bevolkingsregister geschreven van
wege vertrek naar Amerika. Zij verlaat Nederland vanuit Rotterdam met het gelijknamige 
schip van de Holland-America-Line. Op 8 september 1913 arriveert zij met de Rotterdam op Ellis 
Island. Van daar reist zij verder naar het adres 2772 3rd Street, Coney Island naar haar 'future 
husband Herm. Schladitz'. Haar reis is betaald door 'Mr. Marrisko', mogelijk een agent van 
een passagebureau. Elisabeth is volgens het 'ship manifest' vijf voet en elf inches lang, heeft 
blond haar en grijze ogen. 9 Hermann Schladitz, verblijfplaats Den Haag, vertrekt eerder dat 
jaar vanuit Rotterdam. Hij arriveert al op 24 april 1913 met de Potsdam van de H.A.L. op Ellis 
Island. Hermann heeft zijn overtocht zelf betaald en was in 1910/1911 al in New York geweest. 
Hij gaat naar een vriend toe die op 126 41st Street in New York woont. Hermann is vijf voet 
en zeven inches lang, heeft blond haar en blauwe ogen. '0 Hij is volgens het 'ship manifest' in 
Leipzig geboren, ongehuwd en 26 jaar oud als hij voor de tweede keer voet op Amerikaanse 
bodem zet. 11 Elisabeth was zwanger op het moment van haar vertrek en zij is waarschijnlijk 
direct na aankomst met hem getrouwd. Al op 1 januari 1914 wordt in New York hun zoon 
Herman (Henry H.) geboren. Het gezin verlaat New York en gaat in Hackensack, New Jersey 
wonen. Daar worden op 21 februari 1915 Seena Elizabeth en in 1916 Elizabeth (Bertha) gebo
ren. In 1920 woont het gezin volgens de Census weer in New York City op het adres 326 East 
91st Street in Manhattan. In 2001 komt er een contact tot stand met een kleinzoon van Seena 
Schladitz, ene David Doddo. Zowel Seena als haar zuster Bertha zijn dan nog in leven. Broer 
Henry is op 1 augustus 1995 in Florida overleden. Hij woonde toen in Miami, 178th Terrace. 
Vanwege alcoholproblemen was hij vervreemd van zijn familie. Hij had geen kinderen en was 
ongehuwd toen hij overleed. 

Dave Doddo meldt dat het voor het eerst in 87 jaar is dat zijn grootmoeder nieuws over de 
familie van haar moeder uit Nederland hoort. Seena is getrouwd met Hardie. Seena Hardie 
(-Schladitz) is ruim 90 jaar als ze oud op 21 september 2005 in Palm Beach Florida overlijdt. 12 

Over Lies Sehladitz-Bömer is verder bekend geworden dat zij als naaister in de kledingi ndu

strie heeft gewerkt. Vanuit New York is zij met haar echtgenoot naar North Miami Beach in 
Florida getrokken. Ze wonen op het adres 1466 Northeast 183rd Street. Op 1 september 1963 
is Elizabeth Schladitz in het North Miami General Hospita! overleden. Ze is begraven in Sou
thern Memorial Park in North Miami. Hermann H. Schladitz is geboren op 23 april 1888 en 
derhalve één dag 25 jaar als hij in 1913 op Ellis Island arriveert. In 1920 is hij volgens de New 
York census kelner. Hij overlijdt op 26 juli 1966 en is op dezelfde begraafplaats begraven als 
zijn echtgenote. 
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Tante Anna 
Anna (Johanna Berendina) Bömer arriveert volgens haar 
kleinkinderen begin 1915, het tweede jaar van de Eerste 
Wereldoorlog, in de Verenigde Staten. Noch van haar 
vertrek uit Nederland, noch van haar aankomst in 
de Verenigde Staten zijn registraties gevonden. Zij 
trouwt op 20 augustus 1917 te New York City met 
Alfred Opitz. Hij zou in 1891 in Bremen zijn gebo
ren.13 Volgens zijn kleinkinderen stamt hij uit een 
geslacht van bankiers. Hij was als opvolger voorbe
stemd, maar voelde daar niets voor. Hij monstert 
aan op een koopvaardijschip en drost in 1910/1911 in 
een Texaanse haven, omdat hij in de Verenigde Sta
ten wil blijven. Uiteindelijk komt hij in New York 
terecht, waar hij zijn bruid ontmoet. Volgens de 
census van 1920 is hij opzichter in een appartemen
ten-complex in New York. 
Anna en Alfred krijgen één zoon. Op 5 oktober 1918 
wordt Frank A. Opitz geboren. In 1920 woont het 
gezin op 83 St. Nicholaus Place wederom in New 
York. Frank Opitz trouwt op 14 mei 1950 met Mild-

Gezin Opitz-Bömer(v.l.n.r.): FrankA. Opitz 
(1918-1987),Anna Opitz-Bömer (1893-1961) en 

Alfred Opitz (1891-1958) 

red Pekarek. Zij is geboren op 31 mei 1923. Frank en Mildred krijgen drie kinderen. Robert 
(geboren 11 februari 1951), Frank Jr. (geboren 30 december 1952) en Joanne (geboren 5 septem
ber 1954). Robert woont in Hilton, New York en heeft één dochter Kim (geboren 9 juni 1983), 
Frank Jr. woont in Mountainville, New York en heeft één zoon, die in midden jaren negentig 
bij een motorongeluk omkomt. Joanne is getrouwd met Weir, woont in Marietta, Georgia en 
heeft twee kinderen. 

Anna is samen met haar zoon Frank rond 1928 eenmaal voor familiebezoek naar Nederland 
teruggekeerd. Ze bezocht haar broers in Ulft en Velp. Daarna verwatert het contact tussen de 
Nederlandse en Amerikaanse familie. De beide zussen onderhouden volgens overlevering een 
summier contact. Hun nakomelingen hebben geen weet van elkanders bestaan. 

Op 20 juli 1958 overlijdt Alfred Opitz in New York en wordt bijgezet op Ferncliff Cemetery, 
Westchester County. Anna Opitz-Bömer overlijdt op 20 april 1961 in Warwick, New York en 
zij is bij haar man begraven. Frank Opitz en zijn vrouw Mildred overlijden beiden te Warwick 
aan kanker. Frank op 14 september 1987 en Mildred op 17 september 1990. Zij zijn begraven op 
Warwick Cemetery in Orange County, New York. 

Uit dit huwelijk, geb. te Velp: 

1. Everhardus]ohannes Bömer, geb. 26-7-1885, timmerman, overl. Velp 21-11-1963, tr. Rheden 
23-2-1911 Aleida Theodora Starink, geb. Rheden 14-3-1885, overl. Velp 23-1-1973, dr. van 
Wilhelmus S tarink en J anna Ab benh uis. 
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren waarvan zes met nakomelingen. 

2. Theodorus Hendrikus Bömer, geb. Velp 12-10-1886, fabrieksarbeider DRU in 1900, caféhou
der, portier-verbandmeester DRU vanaf 1931, overl. Doetinchem z8-6-1968, tr. Gendrin
gen 24-1-1913 Anna Maria Westerhof, geb. Ulft 24-11-1886, overl. Ulft 16-3-1959, dr. van 
Antonius Hendrikus Westerhof, arbeider, baas op de DRU, koopman, varkenshouder, en 
Theodora Hoppenreils, dienstmaagd. 
Uit dit huwelijk volgen tien kinderen en 38 kleinkinderen. 
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3. Berendina]ohannaBömer, geb. 23-1-1888, overl. 
Velp 20-3-1891. 

4. Elisabeth Margaretha Bömer, geb. 21-6-1889, 

dienstbode bij de Oostenrijkse Legatie in Den 
Haag 1907-1910, emigreert naar de Verenigde 
Staten 27-8-1913,14 naaister in de kledingin
dustrie, overl. North Miami Beach (Florida) 
1-9-1963, tr. 1913 Hermann H. Schladitz, geb. 
Leipzig 23-4-1888, emigreert in 1913 vanuit 
Den Haag naar de Verenigde Staten, kelner 
in 1920, over 1. Florida 26-7-1966. 

5. Jan Bömer, geb. 26-2-1891, overl. Velp 5-6-

1891. 
6. Johanna Berendina Bömer, geb. 19-8-1893, 

emigreert naar de Verenigde Staten in 1915, 

over 1. Warwick (New York) 20-4-1961, tr. New 
York City 20-8-1917 Alfred Opitz, geb. Bremen 
1891,13 opzichter in een appartementencom
plex in 1920, overl. New York City 20-7-1958. 

Links (staand) Everhardus]ohannes Bömer(1885-1963) en 
(zittend) Aleida Theodora Starink (1885-1973) 

Rechts ElisabethMargarethaBömer(1889-1963) en 
staand een onbekende man 

Foto's uit de verlovingstijd van Theodorus Hendrikus Bömer (1886-1968) en Anna Maria Westerhof (1886-1959) 
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Noten 
1. (Alinea en noot toegevoegd op verzoek van redactie Gens Nostra) J. Beumer (e.a.), Het Beumerboek, 

Apeldoorn 1992. De overlap in gegevens tussen Het Beumerboek en deze publicatie betreft een klein 
deel binnen de eerste vier generaties. Het verschil tussen beide bijdragen is voldoende om deze 
publicatie te rechtvaardigen. 

2. Mogelijk ged. Rheden 14-8-1698 (vgl. HetBeumerboek, pag.175). Dit betreft echter een Berend, zoon 
van Derk Jansen. 

3. De Liberale Gifte was een incidentele belastingaanslag na aanleiding van de Oostenrijkse Suc
cessie-oorlog, 1740-1748, waarbij Nederland door de omringende landen bedreigd werd. Naast 
een vaste gift werden ook de vermogens belast. Voor iedereen ouder dan 16 jaar, man of vrouw 
of kinderen moest een vaste bijdrage betaald worden van 24 stuivers (in Rheden gebeurde dat 
in 4 termijnen). Natuurlijk waren hier uitzonderingen op zoals de armen. Ook voor de speciale 
liberale giften golden uitzonderingen, zoals meester, professoren, lectoren, predikanten van gere
formeerde en andere protestante gezindheden, e.d. De liberale gifte werd uitgedrukt in de 5oste, 
1ooste of zoos te penning. Vermogens van 500-1000 guldens werden belast met een percentage van 
1/200"'. Vermogens van 1000-2000 guldens werden belast met een percentage van 1/100"'. Vermo
gens boven 1000 guldens werden belast met een percentage van 1/50"'. Aangegeven werd hoe dit 
vermogen moest worden bepaald. Naast geld ging het natuurlijk ook om onroerende zaken e.d. 
Door het afleggen van een Eed kon hij /zij voorkomen dat zijn/haar belastingbijdrage openbaar 
werd. In dat geval werd alleen aangetekend dat de Eed was afgelegd. Bronnen: Placaat tot het doen 
van een liberale gifte, tot afweringe van den vijand. Gearresteert den 27 october 1747. Liberale Gifte 
1748 Schoutampt Rheden, Gelders Archief, Toegangnummer 2500, inv.nr. 139, depot 7, kast 2492, 
element 3. Transcriptie door Harry Bruger. 

4. Noch navraag bij het gemeentearchief van Texel, noch bij het archief van de Waterschout berus
tend bij het Stadsarchief van Amsterdam heeft tot dusverre aanvullende informatie opgeleverd. 
Op de VOC-monster-rollen komt hij niet voor. 

5. Antonius Bömer en Theresia Smits zijn voor zover bekend de ouders van dochter Everdina Beu
mer, geb. Dieren 5-7-1826. 

6. Maria Bömer is ongehuwde moeder van Johannes Beumer, geb. Dieren 1-2-1821. Johannes Beumer 
heeft uit zijn huwelijk met Elisabeth Roelofs één dochter en twee zoons. 

7. Van Elias Böemer en Gerarda Wentink is alleen een dochter EverdinaJohanna Beumer bekend, die 
op tweejarige leeftijd in Utrecht overlijdt. 

8. BevolkingsregisterWisch 1870-1880, Silvoldse Buurt 314b. 
9. www.ellisisland.org, 'ship manifest' Rotterdam van 8 september 1913. 

10. Ibidem, 'ship manifest' Potsdam van 24 april 1913. 
11. Omtrent de juistheid van de geboorteplaats en -datum als ook naar de namen van de ouders van 

Hermann Schladitz is navraag gedaan bij het Stadtarchiv van Leipzig en het Sächsisches Staatsar
chiv in Dresden. Het Stadtarchiv wil slechts tegen betaling in actie komen, terwijl het Staatsarchiv 
vanwege 'Personenstandsrecht' geen informatie verstrekt. Ook het aanschrijven van naamgeno
ten in Leipzig leverde niets op. 

12. www.familysearch.org, U.S. Social Security Death Index. 
13. Volgens zeggen van zijn kleinkinderen is Alfred Opitz in 1891 geboren in Bremen. Navraag bij het 

Staatsarchiv Bremen en het Standesamt Bremen Mitte leverde niets op, omdat ze geen medewer
king willen/kunnen geven. Hij is begraven Ferncliff Cemetery Westchester County. 

14. Bevolkingsregister Den Haag. 
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Symposium "De Nederlandsche Leeuw, Van verleden naar 

toekomst" 
Op 4 oktober 2008 viert het Koninklijk Ne
derlands Genootschap voor Geslacht- en Wa
penkunde, dat zich al sinds 1883 bezig houdt 
met de wetenschappelijke beoefening van 
familieonderzoek, haar 125-jarig bestaan. Ter 
gelegenheid daarvan organiseert het Genoot
schap op zaterdag 4 oktober 2008 in de Oude 
Lutherse Kerk (Aula van de Universiteit van 
Amsterdam) aan het Spui te Amsterdam een 
bijzonder symposium onder de titel De Neder
landsche Leeuw. Van verleden naar toekomst. 

Het centrale thema van deze dag zal zijn 
de ontwikkeling van verleden naar heden en 
toekomst in de thema's van de genealogie, 
heraldiek en iconografie. Voorts zal de boek
presentatie plaatsvinden van de historische 
publicatie Van Amsterdamse burgers tot Euro
pese aristocraten en worden tussenresultaten 
gepresenteerd van het genealogisch DNA
project dat in samenwerking met de Neder
landse Genealogische Vereniging, Ons Voor
geslacht en onafhankelijke academici wordt 
uitgevoerd. 

Het bestuur van het Genootschap nodigt u 
van harte uit, zowel leden als andere geïnte
resseerden, om deel te nemen aan dit sympo
sium. U kunt zich inschrijven via de website 
of middels een schrijven aan de secretaris van 
het genootschap. 

Het boek dat ter gelegenheid van het ju
bileum wordt uitgebracht, is getiteld Van 
Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. 

Dit boek van de hand van dr. S.A.C. Dudok 
van Heel, is geheel gewijd aan de nakome
lingen (in mannelijke en vrouwelijke lijn) 
van Claes Heijn Claesznszn, een van de eerst 
bekende Amsterdamse burgemeesters. Het 
is een omvangrijk genealogisch naslagwerk 
met biografische en iconografische gege
vens van de circa 10.000 afstammelingen van 
deze Claes Heijn Claesznszn van circa 1450 
tot na de Franse tijd. De tekst, de parenteel 
en de vele illustraties (portretgeschiedenis 
van 1450-1850) zullen dit boek tot een stan
daardwerk maken voor (kunst)historici en 
genealogen. Het boek, dat uit twee banden 
van circa 500 bladzijden zal bestaan, wordt 
op het jubileumsymposium gepresenteerd, 
waarna het verkrijgbaar zal zijn bij een stand 
op het symposium. Het boek kost€ 60 voor 
leden van het Genootschap en€ 70 voor niet
leden bij voorintekening. Na verschijnen zal 
het boek € 65 voor leden en € 75 voor niet
leden gaan kosten. Alle prijzen zijn exclusief 
verzendkosten. U kunt voorintekenen door 
een email te sturen aan: jubileumboek@ 
knggw.nl. Graag aangeven of u het boek bij 
het symposium op 4 oktober wilt ontvangen, 
af komt halen bij het Centraal Bureau voor 
Genealogie in Den Haag of toegezonden wilt 
krijgen. Dit in verband met portokosten van 
circa tien euro. Een factuur wordt enige tijd 
na intekening toegezonden. Zie voor verdere 
informatie: 

www.knggw.nl 

archiefnieuws 
Nieuwsbrief Volkskunde Vlaanderen vzw, 26 juni 2008 

Vernieuwde website 
Om iedereen nog beter te kunnen informe
ren heeft Volkskunde Vlaanderen vzw haar 
website toegankelijker gemaakt. Onze ver-
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nieuwde website 
www.volkskunde-vlaanderen.be 

is nu overzichtelijker en wordt geregeld aan
gepast en aangevuld. 
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Studiezaal van het Haags Gemeentearchief krijgt nieuw jasje 

De studiezaal van het Haags Gemeentear
chief gaat van 23 september 2008 tot begin 
2009 tijdelijk verhuizen naar Spui 68, ingang 
Centrale Bibliotheek, vanwege een verbou
wing van de huidige studiezaal. Vanwege 

deze verhuizing is 8 tot en met 22 september 
de studiezaal gesloten. 

[Website Haags Gemeentearchief; http:// 
www.denhaag.nl/smartsite.html?id=641o8; 

www.gemeentearchief.denhaag.nl] 

Groninger Archieven 

Re3ionaal Historisch Centrum 

GronmseArch I even 

Nieuwe toegangen beschikbaar (o.a.) 
• 2118 Nutshulpbank Groningen, 1867-1992 
• 2280 Coöperatieve Aankoopvereniging 

Meeden, 1892-1972 
• 2299 Musicus Piet Wiers ma, 1957-2003 
• 2324 Samenwerkende Groninger Bonds

spaarbankengroep (SGB) en rechtsvoor
gangers, 1842-2000 

• 2325 Bondsspaarbank Noord-Nederland 
en rechtsvoorgangers, 1824-1981 

• 2347 Rederijkerskamer Groningen, 1902-
1933 

[ Cultureel Erfgoed Groningen, 
Niewsbrief jg. 8, zomer 2008, pag. 6] 

Nieuwe toegangen beschikbaar (o.a.) 
• 1625 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

in de gemeente Beerta, 1811-1942 
• 1942 Parochie van de Heilige Martinus te 

Martenshoek, 1890-1990 
• 2046 Academie Minerva te Groningen 

(aanvulling), 1829-1978 
• 2234 Houthandel Schuring te Nieuwe 

Pekela, 1879-1965 
• 2260 Sociëteit Meeden, 1891-1968 
• 2289 Vereniging van industriëlen en 

werkbazen, alsmede van de praktische 
ambachtsschool, later eerste technische 
school, J. van der Laan school, 1865-1985 

• 2309 Afdeling Zuivering van de Provin
ciale Griffie van Groningen, 1945-1947 

[Cultureel Erfgoed Groningen, 
Nieuwsbrief jg. 8, lente 2008] 

Stadsarchief Den Bosch 

Wijziging openstelling zaterdag 
Met ingang van 1 juli 2008 zal het stadsar
chief ' s-Hertogenbosch de openingstijden 
van de studiezaal op zaterdag aanpassen. De 
gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft in 
november 2007 in het kader van de algemene 
bezuinigingen de volgende maatregel goed
gekeurd: de studiezaal is in plaats van iedere 
zaterdag nog maar één zaterdag per maand 
geopend. De studiezaal is dan wel de hele dag 
(van 9.30 tot 17.00) en ook in de maanden juli 
en augustus geopend. Dit betekent dat vaste 
bezoekers hun archiefbezoek op een zater
dag in hun agenda moeten inplannen. 
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Om bezoekers van dienst te zijn die zowel 
bij het Stadsarchief als bij het BHIC onder
zoek willen doen en om de kans op een moge
lijke verwarring zo klein mogelijk te maken 
is ervoor gekozen om op dezelfde zaterdag 
open te zijn, namelijk de eerste zaterdag van 
de maand. In geval van een feestdag wordt 
deze openstelling één week opgeschoven. 

De resterende data van dit jaar zijn: 6 sep
tember, 4 oktober, 1 november en 6 decem
ber. 

http://www.stadsarchief.nl/ 
[Gepermeteerd, nr. 38, jg. 10, 

juni 2008, pag. 62] 
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1 u/Jr1e'1 boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Stads- en dorpsgeschiedenis 
P. Bus e.a., Dorpshuis De Dissel 1971 - 2006, 

Hooglanderveen 2007, 143 pp., ill. 

De totstandkoming, de groei en bloei en het 
einde van het voor de Hooglanderveense be
volking belangrijke gebouw, dorpshuis De 
Dissel, wordt hier beschreven, met veel aan
dacht voor de gebruikers ervan. 

C.M. Hogenstijn en C.J.D. Waal, Nieuwko
mers op het kussen, Buitenstaanders in het Deven
ter stadsbestuu1; De burgemeester in de moderne 
ty'd, Deventer 2007, 56 pp., ill.; ISBN 978-90-
78994- 03- 9. 

De inhoud van het werk van stadsbestuur
ders veranderde verregaand in de loop der 
tijd. Zo waren bijvoorbeeld de patriottentijd, 
de vestiging van de monarchie en de invoe
ring van het algemeen kiesrecht perioden 
waarin en waarna de personele samenstelling 
van het stadsbestuur grondig veranderde. 
Het nog weinig bestudeerde verschijnsel van 
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de komst van buitenstaanders in het stads be
stuur wordt in deze uitgave geplaatst tegen 
de achtergrond van de historische ontwikke
ling van de stad Deventer. 

E. van der Horst, De Ambelt, Van teringkantoor 
tot expertisecentrum (1907 - 2007), Kampen 
2007, 287 pp., ill. + dvd; ISBN 978-90-6697-
187-5, publicatie van de IJsselacademie nr. 
200. 

De Ambelt is een orthopedagogisch centrum 
bij Zwolle. Oorspronkelijk opgericht als 
dagsanatorium en buitenschool voor kinde
ren met tuberculose, is het in de loop der tijd 
uitgegroeid tot een veelzijdige school voor 
kinderen m et psychiatrische problemen, ge

dragsmoeilijkheden of ontwikkelingsstoor
nissen. Op basis van archiefstukken, kran
tenknipsels en interviews wordt een beeld 
geschetst van de hulpverlening en het onder
wijs aan in de knel geraakte kinderen tijdens 
de 2ostc eeuw. 

ABB 
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ubne aanwinsten 
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Wil van der Horst-Harkema 

Zo maar een afrekening in Rhoon (1656)1 
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%~-- :~<r~~G 
1656 / Opden 25 junius gerechkent met 
Jan Arise dat mijn komt berechkent geit 
vant hout ende arbeijt van sijn achterhuijs 
de somme van negen ende sestijch gulde 69-0-0 

daer op gehat een best van hem gechoft 
voor de somme van veerthijen gulde 
op ofkonttijn van de vorgenomde somme 
noch hij er op ontfange op den 7 julijus 
vijt hande vanJanArise de somme van twee 
ende verchtijch gulde rest noch de somme 
van dartijen gulde jck segge 13 gulde 

JanStaesse 
van Gelder 

1. Gemeente Archief Rotterdam, archief van de Hervormde Gemeente te Rhoon, inv.nr. 313. Dit in
ventarisnummer bevat alleen het - hierbij afgebeelde - losse blad met een onderlinge afrekening 
tussen (vermoedelijk)JanAriense Moerkaes en de timmerman Jan Staes van Gel der. 

606 Gens Nosrra 63 (2008) 



11 1, iPl 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 
Amstelodamum, jg. 95, nr. 2, maart-april 2008. 
R. Daalder: Een zeeslag voor prins Maurits [bij 
Gibraltar 1607; geschilderd door Cornelis Claes 
van Wieringen, 1622]; Th.H. vonder Dunk: De sta
tie 'Het Torentje' aan het Singel. Een verdwenen 
kerk van een vergeten architect Robertus van 
Zoelen (1812-1869 ). 

Archievenblad, jg. 112, nr. 4, mei 2008. RHC's in 
Nederland. D. Deuzeman: Bert Looper, directeur 
van Tresoar: 'Big is beautiful' [interview]; Ch.Jeur
gens: Tunnelvisie in het archief? De resultaten van 
een onderzoekscollege over archiefvorming; E
depot Rotterdam, deel 3; Klaartje M. Pompe [geb. 
Rotterdam 1963, tr. Arjen ten Harmsen van der 
Beek; interview]. 

Idem, nr. 5, juni 2008. In Memoriam Bihanne 
Wendelien Wassink (1957-2008); Sander den 
Hamer, directeur van het Filmmuseum [48; 
interview]; G. Luijkx: Acquisitie met beleid. Een 
proef tot structurering van de verwerving van ar
chieven; M. Lulofs: Heer Muller en de weetmucs. 
Inventarissen van Samuel Muller onder de loep; 
E-depot Rotterdam, deel 4; D. Bunskoeke: Wie wat 
bewaard ... [overheidsarchieven bewaren alleen 
de essentiële bestanden en vernietigen de rest. 
Hcrgcbru.ilc door liefh ebbers is er niet bij. De au

teur werpt de vraag op in hoeverre vastgehouden 
moet worden aan de vernietigingsplicht van de 
overheid en geeft eer overweging of particuliere 
partijen in staat moeten worden gesteld archie
ven te recyclen]; Bangladesh Archives; Jan Willem 
van Petersen, streekarchivaris van de Liemers en 
Doesburg [geb. Rotterdam 1943]. 

Arneklanken (Historische Vereniging Arnemui
den; www.arnehistorie.com), jg. 13, nr. 1, maart 
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2008. L. van Belzen: De familie Le Mahieu [be
knopt fragment; 18e-19e eeuw]; Verv. Aspecten 
van het economisch en maatschappelijk leven 
van Arnemuiden (30 ); Verv. Het schooltje van Kle
verskerke (2) [mee lijst schoolmeesters en onder
wijzers, o.a. Deurwaarder (1678), Schiettekatte, 
Opsomer (1691), Rubbens (1742), Poelman (1747) 
enz.]; A.C. Rijken: Wie was de 'Arnemuidse werk
ster'? [afgebeeld op een schilderij van kunstschil
der Piet Rijken in 1953 J. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden, deel 123 (2008) -1. 

A. de Bruycker/D. van Netten: 'Zodat mijn verban
ning tegelijk jouw straf is'. Bloei, verval en migra
tie van wetenschap in de Republiek en de Spaanse 
Nederlanden [uitspraak van Daniel Heinsius 
(Gent 1580-1655); verval en bloeiperiodes liggen 
wat anders in de tijd dan de traditie wil]; I . de 
Haan: Breuklijnen in de geschiedschrijving van de 
Jodenvervolging. Een overzicht van het recente 
Nederlandse debat; Discussiedossier over Water
staat in Stedenland. 

De Clock van Callens-ooghe, jg. 8, nr. 3, sept.1993. 
Over Dammen en Werkspoor (deel 1); nr. 4, dec. 
1990 [idem, deel 2]. 

Idem, jg. 9, nr. 1, maart 1994. In en rondom 
'de Groote Villa' [Previnaire (1883), Van de Poll 
(1900), Pool (1937)]; Kroniek van het oorlogsjaar 
1940, deel 1 en 2. Idem, nr. 2, juni 1994. In Memo
riam Cors van der Haar; Verv. Oorlogsjaren 1940-
1945, deel 3 en 4; Verv. De Groote Villa; Grafsteen 
John Wright en Charles Moxon [schipbreuk 1890]. 
Idem, nr. 3, sept. 1994. Verv. De Groote Villa; Verv. 
Oorlogsjaren, deel 5 en 6; Brandweer (1). Idem, nr. 
4, dec. 1994. Brandweer (2); ]. Vos: Familie Brou
wer - Meijer [Jan Brouwer (geb. Sint Maartens-
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vlotbrug) tr.1908 Johanna Meijer (geb. Sommels
dijk)]; Verv. Oorlogsjaren, deel 7 en 8. 

l!km., jg. 10, nr. 1, maart 1995. Brandweer (3); 
Verv. Oorlogsjaren (9, slot); De kooiplaats. Op 
bezoek bij de familie Van Diepen. l!km., nr. 2, 
juni 1995. In Memoriam HenkKruisveld; School
meesters, deel (1) (o.a. Jeweldal (1612), Winckel 
(1652), Landman (1676), Warius, Stippel (1703), 
De Nieuwe (1747), Van Marken (1792), Heeroma 
(1870), Klerk (1876)]. Idem. nr. 3, sept. 1995. Verv. 
Schoolmeesters (2) (Vis (1882), Langhorsc (1910), 

enz.; Lastdrager (1952), Van der Haar (1959), 
Schrander ( 1980 )] . 

Eigen Perk, 28e jg., nr. 2, mei 2008. A. Plomp: Mr. 
V.H. Rutgers, een vergeten Hilversummer (jurist, 
politicus, verzetsstrijder; Victor Henri Rutgers, 
geb. 's-Hertogenbosch 1877, tr. 1904 Maria Wil
helmina Hovy];]. Zeilstra: De eerste vijftig jaar 
van Christelijke Basisschool, voorheen Christelijk 
Instituut Groen van Prinsterer, 1908-1958. 

GMkwadraat, nr. 30, jg. 8, zomer 2008. Verleden 
van Utrecht [o.a. het leven van paus Adrianus 
(Adriaan Florensz Boeyens, geb. Utrecht 1459)]; 
Bijdragen in het kader van het Jaar van het Religi
eus Erfgoed, o.a. Religiositeit in laatmiddeleeuws 
Utrecht. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen. jg. 14, nr. 
2, mei 2008. J. Voorwinden Pzn.: De laatste dagen 
van mijn broer Martinus Voorwinden [geb. 's
Gravendeel 1922 (exm. Van Iperen), over!. Vil
lingen 1944]; Mevrouw Mol-de Zeeuw vertelde 
[geb.1917];Jo Koster-van Zanten vertelt;]. van der 
Giessen (t): De 's-Gravendeelse middenstand in de 
jaren '30 van de vorige eeuw. 

Historische Kring Loosdrecht, nr. 160, 35e jg., 
zomer 2008. T. Franssenf[. Timmerman: Maarten 
van der Starre [geb.1918 (exm. Groenink); inter
view]; A. de Kloet: Over Jan van Fie. Middenstand en 
levensmiddelen [Sophia van Kreuningen (geb. 
Vinkeveen-Waverveen 1877) tr. (1) 1900 Cornelis 
Wingelaar, tr. (2) Loosdrecht 1906 Hendrik Lam
me; zoon Jan (geb.1908) tr. Zeist 1939 Roelofje van 
Prattenburg]; Verv. Vertrouwde zeilschepen. 

Heraldisch Tijdschrift,jg.14, nr. 2, april-juni 2008. 
R.A. Laing(t): De ontwikkeling van het grootzegel 
van Pieter, Baron van Reede van Oudtshoorn 
[geb. Utrecht 1714, over!. a/b 1773 ]; W: Coolen: Nieu
we 'rijkslogo' gebaseerd op het rijkswapen; A.C. 
Zeven: Heraldiek in de Johan Huyssen van Kat
tendijke kroniek; N.J.M. Biezen: Cachet met alii-
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antiewapen van het echtpaar Ren gers - Van Lyn
den ( eind 18e eeuw); T. Metselaars: Russische stads
wapens (1). Het wapen van een verzonken en her
rezen stad aan de Wolga: Toljatti; A.C. Zeven: Het 
sigillografische putdeksel van de plaats Windsor; 
R. Hartemink: Nederlandse reclamekaartjes met 
staatswapens van voor 1914; W: Coolen: Hofleveran
cierborden op direct-mail zegels en wapenafbeel
dingen op zogenaamde 'persoonlijke' postzegels; 
Identificatie van onbekende wapenzegels in de 
zegelcolleccie V"-n de NGV (9). 

Historisch Overijssel. jg. 4, nr. 2, juni 2008. His
torische verhalen inspireren kunstenares (Marri 
de Wilde]; Interview met Bert de Vries, direc
teur Historisch Centrum Overijssel; Hooibergen 
in Nederland; L. van Dijk: Het album amicorum 
van de 18e-eeuwse schilder Hendrik van Ulsen 
(1767-1792). 

Historisch Purmerend (Postbus 571, 1440 AN Pur
merend; ledenadm.vhp @orange.nl; lidm. min. 
€ 12,-; www.vereniginghistorischpurmerend.nl), 
nr. 26, maart 2008. A. Blonk: Vorstelijk bezoek aan 
Purmerend in de loop der eeuwen;]. Stam: Snoep
kraam 'De Friesche Kap' (André Eleonard Coppe
jans, uit Amsterdam, kocht rond 1880 een kraam; 
kleindochter Truus (geb.1902) tr. Purmerend 1942 
Jo Spaans];]. Otsen: Van veen weideland naar Wei
devenne; J. Haen-van Langen: Herinneringen aan 
de veemarkt rond de jaren vijftig van de vorige 
eeuw [Pieter van Langen (De Rijp 1864-1933), vee
handelaar en hotelhouder, tr. 1886 Agatha Borst 
(Graft 1866-1928)]; G. en H. Reitsma: Kruitfabriek 
De Munnik. De ontploffing van 1776 en de ge
volgen voor de stad Purmerend [beschreven door 
Albert Pietersz Louwen, wijnhandelaar]; Herin
neringen aan 'Het Vlooienbuurtje'; Het rondje 
Hoogstraat, Kaasmarkt, Padjedijk, Westerstraat, 
Nieuwstraat. Het vrijersrondje; Vrouw van de sta
tionschef verongelukt (1939; Aaltje Wanschers, 
tr. Wierden 1901 Derk van de Riet, beiden aldaar 
geboren]; J. van Kuier: De voorouders van Ber de 
Lange [Engelbertus J.M. de Lange, geb. Purme
rend 1936, timmerman, stedebouwkundig teke
naar-ontwerper, tr. ald. 1961 Margarita Kindts 
(exm. Wiebrecht); stamreeks De Lange> Eldert 
J acobsz tr. ( 1) Berkhout 1719 Trijntje Cornelis]. 

Holland, 4oe jg. (2008), nr. 1.]. Zu{jderduijn: Con
junctuur in laatmiddeleeuws Haarlem. Schepen
registers als bron voor de economische ontwik
keling van een Hollandse stad; M. van Rossum: 
'Goed scheepsvolk nodig?' Logementhouders en 
arbeidsmigranten in Rotterdam, 1915-1925; De 
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Archievenman: het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie [http://www.nimh.nl] . 

Kroniek (Amersfoort), jg. 10, nr. 2, juni 2008. Am
bachten langs de Hellegracht [archeologisch on
derzoek]; De Linkse Boekhandel van Amersfoort 
1979-1985 [archief overgedragen]; Vraaggesprek 
met Piet Jonkman, nieuwe voorzitter OVF [Oud
heidkundige Ver. Flehite]; De stadsmuur aan de 
Sint-Annastraat; Asielzoekers uit België [foto's]; 
Wethouder Nicolaas Vels Heijn (1859-1934) [geb. 
Leiden, er. 1883 Pietje van der Eijk]. 

Lek en Huibert Kroniek. 1oe jg., nr. 2, mei 2008. 
W. van Zijderveld: Het fiets bandenfabriekje in Hei
en Boeicop [van Willem Hekman (geb.1919)]; Uit 
de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; Bijna over
stroomd in 1945. Nieuwsbrief, mei 2008. 

Nationaal Archief Magazine, 2008/1. Wegwijzer 
Tweede Wereldoorlog online [www.wegwijzer
archievenW02.nl; www.minvws.nl]; Archieven 
Griffie en Waterstaat Zuid-Holland openbaar 
[Griffie: 1946-1975 en 1976-1986; Waterstaat: 1945-
1986]; R. Hartmans: Successtory stadsvernieuwing. 
Coördinatiecommissie Stadsvernieuwing (1975-
1994) bron van inspiratie voor beleidsmakers; M. 
Janssen: Een Casanova uit Holland. Autobiogra
fie van Casimir von Schlippenbach eindelijk 
uitgegeven [1682-1755, diende in het leger van de 
Republiek]; M. Wilschut: In onderzoek [Tesseltje 
de Lange onderzocht overheidsbeleid arbeidsmi
gratie]; S. Barbier: Kennismakingsinterview met 
Martin Berendse, directeur van het Nationaal Ar
chief; Oorlogsdiplomatie vanuit Zweden. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxv, no. 2, april 
2008. R. de Keijzer/H.J. Vermeulen: Het adellijk ge
slacht Van Batenburg [met inleiding over de 
positie van de familie; genealogie 12e-14e eeuw; 
schema's Van Batenburg, Van Are, Van Meurs, Van 
Elsloo]; Deelnemers gevraagd voor het Project 
Genetische Genealogie in Nederland. Voorbeeld 
stamreeks DNA: De Keijzer [voornl. te Zierikzee; 
17e eeuw-heden]; P.E. van Kooij: Negentiende
eeuwse portretten uit Berlijn in de collectie van 
het Iconografisch Bureau [bijna vijftig portretten, 
verzameld door Alexander C.J. Schimmelpen
ninck van der Oye (1796-1877)]; G.J. van der Meer 
Mohr: Onderzoek naar de kunstschilder Harma
nus Serin (1677/'78-na 1755) [geb. Gent, er. Den 
Haag 1706 Anna Margaretha Pauw uit Deventer; 
met opgave van portretten, die in bronnen ge
noemd worden, maar waarvan niet bekend is waar 
ze zich bevinden]; O. Schutte: Van der Moelen -
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Ballinck en Van Alckemade - Van Vlottenburg, 
de kwartieren van Floris van der Moelen [geb. 
Antwerpen ca. 1539, overl. Bergen op Zoom 1610, 
tr. Ida Colen; commentaar en correctie op eerdere 
publicatie in NL 2007, pag. 15-16]; P.A. Christiaans: 
Kiderlen [te Ulm; zie Deutsches Familienarchiv, 
Band150] . 

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 22, nr. 
1, mei 2008. Herdenking van 200 jaar stadsrech
ten in Tilburg, Oosterhout en Roosendaal [ge
kregen van Lodewijk Napoleon]; In Memoria drs. 
P.Th.J. Kuijer [geb. Rotterdam 1915] en prof. dr. 
A.A. Weijnen [geb. Fijnaart 1909]. 

Nijmeegs Katern, jg. 22, nr. 2. april 2008. R. Wolf: 
Vader en zoon Veugelers: Nijmeegse architecten 
[Ede (1878-1956) en Ed (1927-2005)]; De bakermat 
van de Vierdaagse. 

Ons genealogisch Erfgoed, i.s.m. Gen. Ver. Prome
theus. 16e jg .• nr. 3, mei-juni 2008.JW.Koten: DNA
analyse: het nieuwe genealogisch gereedschap; 
Over de puthaak getrouwd; Beroepen van toen 
(scheepssjouwer - schijvenschuurder); JW. Koten: 
De guillotine ... ook in Nederland; Verv. De ge
schiedenis van mijn voorouders in Wijster (circa 
1820-heden) (slot) [kwst. Ronald Wilfred Jansen, 
geb. Wijster 1964; 31 kwn.: Jansen (te Staphorst, 
De Wijk), Lubbinge, Klooster, Tijms]; Naamsver
andering; Familienamen; Het bevolkingsregister. 

Ons Voorgeslacht, no. 601, 63e jg., juni 2008. H.M. 
Kuypers: De families Bui(j)telaer in de Krimpe
nerwaard [dit artikel bevat correcties op het 
boek over deze familie(s) (1990) > herziening van 
de oudste generaties. Er waren twee families: 
de Haastrechtse (eerst Vormer geheten) en de 
Gouderakse (ook: Beutelaer); ze zijn wel verwant, 
zij het aangetrouwd via een dochter en zoon van 
Leendert Barendsz Visscher; 16e-18e eeuw]; B. 
van Dooren: 'Tot het tegendeel is bewezen'. Mai
ken Jans uit Alblasserdam [tr. ald. 1702 Johannes 
Huijberts de Leeuw; waarschijnlijk dochter van 
Bastiaentje van Asperen]; R.A. van der Spiegel: Fa
miliegeld Ter Aar 1715. 

Idem. no. 602, juli/aug. 2008. F. Koppen-van den 
Berg: Nazaten familie Copper(t) van Oudewater, 
gevestigd in Brielle op Voorne-Putten [oudst be
kende: J anJ ansz Coppert tr. Belich je (Taets ); zoon 
Cornelis tr. Oudewater 1593 Neelcgen Ariens; ook: 
Copper]; V. Poolen: Leidse voorouders uit de Zui
delijke Nederlanden. Kwartierstaat van Johanna 
Maria Willemse (1775-1853) [tr. Rotterdam 1801 
Jan Poolen; Willemse (afk. van Doornik), Van den 
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Berg, Verburg, Remmers, De Groot, Van Huijs
vestingh, Civiel/Sivil (afk. van Brussel), Martijn; 
Voorts o.a. Des Marets (uit Bergen/B), Baelde(ns) 
(uit Nieuwkerke/B), Du Saer (uit Valenciennes), 
Passavant (uit Hondschoote)]; Aanv./Corr. o.a. 
Van Genderen, Plaisier, 't Greijn. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derij onderzoek (JTARietman@home.nl), jg. z5, 
nr. z, ze kw. 2008. Bij het overlijden van Zwaantjen 
Hissink-Kerkdijk; A. W.A . Brnins; Genealogis che 

aantekeningen van de bewoners van de Beren
dauw te Groessen (Cloeck, Kloeck (17e-18e eeuw), 
Van Hugenpoth, Tendering, Van Keulen]; Verv. 
Diverse takken Mellink. De nazaten van Lubbert 
Mellink op Geurink [over!. Varsseveld 1752, tr. 
1736 Harmijna te Campe]. De nazaten van Willem 
Mellink [katholieke stam; ook: Melling; zoon Jan 
Willem tr. Silvolde 1797 Berendina Meijnen]; 
G.H. Luiting: Het erve Kössink als hofhorig erf van 
het Stift Vreden [Kossinck, Kuesinck; Laykinck, 
Loitink]; Verv. Kwst. Kolkman [kwn. 32 t/m 75; 
o.a. Menckveldt, Stokkink]; J.A. Bakker-ten Have: 
Parenteel van Hendrik Egberts Korenblek (ali
as) Pijperije [ook: Korenblik; tr. Warnsveld 1734 
Anna Catrijna Hanskamp; met Huernink, Ham
merman]; Antw. Bewoners boerderij De Mei te 
Ruurlo [o.a. Woolding, Naaldenbarg]; Boerderij 
Stroekman [Zaadnodig, Zaadnoordijk, Saatnoor
dink]; Aan v. Kwst. Kolkman [Bisperink]. 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging.nl; 
secr.: mw. E. Koek, Peseta 41, 8253 ER Dronten; 
secretaris @schokkervereniging.nl; contr. min.€ 
15,50 p.j .), nr. 67a, maart 2008. Idem, nr. 68, mei 
2008. J. Spitse: De Bataafse revolutie op Ens (1); P. 
Terpstra (t): Stervend Schokland; De ideeën van dr. 
N.B. Donkersloot (1850). 

Tussen Vecht en Eem, z6e jg., nr. z, mei 2008. J.E. 
Lamme: NERA en de Horstermeer. Een naoorlogs 
monumentaal gebouw in verdrukking [Nederhorst 
den Berg Radio]; G.L. de Boe1jH. Michielse: Zouaven 
tussen Vecht & Eem. Nederlandse jonge mannen in 
dienst van de paus 1858-1870; A. Zondergeld-Hamer: 
Een hoog papen-gehalte. Katholieken in Weesp 
onder een gereformeerd stadsbestuur (1577-1795); 
A.T.E. Cruysheer: Vergeten vliegtuigen. Luchtvaart
archeologie tussen Vecht en Eem; Archiefnieuws. 
A. Medema: Erfgooiers zichtbaar op orde [de inven
taris zal t.z.t. op internet ter beschikking komen; 
www.naarden.nl, link stads- en streekarchief]. 

Tweestromenland (www.tweestromenland.com; 
Postbus 343, 6600 AH Wijchen; tweestromen-
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land@hetnet.nl), nr. 136, 1-Vl-2008. Bij de om
slagfoto van Gomarius Emmanuel Mes [geb. 
's-Heerenhoek 1849; exm. Van Hertum]; Verv. 
Brandweerzorg in het land van Maas en Waal; B. 

van Dijk: Bevolkingsregister Alphen [aan de Maas] 
verbeterd [met overzicht bewoners in 1850, 1870, 
1880, 1900, 1920-40]; C. van den Heuvel: J eugdbewe
ging in de twintigste eeuw in het land van Maas 
en Waal [centrale figuur: Louis (A.A. P.) van Teef
felen, geb. Beneden-Leeuwen 1921; exm. Van der 
Sterren]; Hon".lmage aan Druten e n aa n ds. A. H . 

Scholte (1783-1870) door diens zoon [ds. Antoni 
Scholte, geb. 1832]; Kwartierstaat van Hubertus 
Gerardus Maria Schamp [geb. Ravenstein 1940; 
6 gen.:-,Jacobs (te Overasselt),Arts (te Neerloon, 
Deursen), Van den Berg ( te Deursen)]. 

Urker Volksleven, 35e jg., nr. z, mei 2008. Geert 
Oost [1918-1986; herinnering aan 1944]; Een 
ontroerende plechtigheid [onthulling oorlogs
monument in 1946); De UK 321 [in 1905 vergaan; 
Hendrik Pasterkamp (19) werd in Castricum ge
vonden]. 

Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loe
nen; secr.: mw. E. Edel, Vreelandseweg 25a, 3632 
ER Loenen; www.hkgl.nl), nr. 28, april 2008. B. 
Jagt: Een duik in 75 jaar historie van zwemver
eniging 'Zwemlust'; Opgegroeid bij het stoom
gemaal in Loenen. In gesprek met Henk van Tol 
[geb. ald. 1941 (exm. Nagtegaal), tr. 1968 Nely 
Coljee (exm. Dullemond); zijn vader en grootva
der waren machinist op het gemaal]; W. van Schaik: 
Jan van Veeren (1777-1856), vrederechter in Loe
nen. Nieuwsbrief, april 2008. 

Waardeel, jg. 28, nr. 2-2008. W. Schackmann: Ik zal 
je met de mistvork in je verdommenis steken. Een 
zaterdagse tuchtzitting in 1838 [Maatschappij 
van Weldadigheid; o.a. 1819: Burks, Dikkeboom; 
1838: Jacob Smit, Klaas Loenen, Souverein, 
Landsbach, Postma, Baylé, Koch x Altaar, Puper 
en Beun, Harm Marinus, Schepman, Muijen, 
Van Lanthem, Van Marken]; Begraafplaatsen in 
Hoogeveen; H. Versfelt: De Emmerschans. Een ver
dedigingswerk aan de rand van het moeras. 

Werinon (Historische Kring Nederhorst den Berg; 
secr.: mw.A.M.E. Baar, Torenweg 9, 1394EANdB; 
bestuur@historischekring.nl; www.historische
kring.nl), nr. 66, jg. 18, febr. 2008. Themanum
mer: De Willibrordkerk door de eeuwen heen. 
Bijdragen betr. stichting en bouw, archeologie, 
de orgels, luidklok en uurwerk; Voorts: E.N.G. 
van Damme: Grafzerken in de Willibrordkerk; J. 
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Jansen/A.R. Fortuin: Appendix. Inventarisatie d.d. 
18 mei 2007 van de oude vloer na verwijdering van 
de houten bovenvloer [grafnummers en teksten]; 
G. Baar: De mythe van de moord in de kerkto
ren [op Evert Westerman door Jan Bak; 1798]. 
Nieuwsbrief, febr. 2008. 

Idem, nr. 67, juni 2008.]. Baar: Vervolgonder
wijs in Nederhorst den Berg. De naaischool van 
de zusters van de Voorzienigheid [onderricht ge
geven van 1923-1955 door zuster Petrus (Mathilda 
M.C. Kuppens, geb. Rumpt 1885, over!. Heem
stede 1981]. 

Westfriese families. 49e jg .• no. 2, juni 2008. Verv. 
Familie Roosendaal [Roozendaal, Rosendaal]; 
Genealogen over hun hobby (2): Thijs Postma; 
Verv. Kwst. Linda Oud [gen. VIII]; P. Nan: Jan, Pie
ter en Klaas Veldboer, het leven van drie broers 
[zoons van Cornelis Arisz Veldboer alias Horn er. 
Zwaag 1673 Anna Jans (Oud), dochter van Jan Pie
ters Groot alias Oudjans]. 

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging 
Harenkarspel; secr.: mw. T. Koenis-Tesselaar, Kal
verendijk 63, 1747 GJ Tuitjenhorn; hisverhar@ 
live.nl; harenkarspel.geschiedenisbank-nh.nl; 
contr. € 7,- p.j.), nr. 33, 17e jg., mei 2008. Restau
ratie gedenksteen NH kerk van Dirkshorn [steen 
in 1659 aangeboden door Jacob van der Moere 
x Maria de Bye; met hun wapens]; Het dorp van 
toen [herinneringen van Dineke Francis]; Be
schuldigd van landloperij in St. Maarten [Maartje 
Maartens van der Meer wed. Cornelis Jonker, 
zwanger van Jan de Wit; 1816]. Nieuwsbrief 29, 
febr. 2008. 

Uit onze afdelingsbladen: 
13AQ (Rotterdam e.o.). jg. 22, no. 2, zomer 2008. 
E. R. van Dooremalen: Rijnvaart-patenten te Rotter
dam, 1852-1854, 1858-1863 alsmede 1864-1866; R. 
Vennik: Feijenoord, een geschiedenis van een Rot
terdams eiland. 
11 en 30 (Friesland). afl. 51, jg.13, nr. 3, juli 2008. A. 

Veldhuis: Criminelen uit Friesland, criminelen uit 
Groningen [17e eeuw ]; A.G. Bousema-Valkem.a: Wie 

was Wybet Minnes (ca. 1520-1612) die in 1595 de 
Haaijema state in Kollum kocht? J.S. Wolf Foekje 
Dillema toch man? [Dilleman werd Dillema]; 
Matriarchale stamreeksen: A. Stiksma: Hendrika 
Wilhelmina Visser [geb. Kollum 1945; Stiksma, 
Poscma, Van der Heide (te Harkema Opeinde), 
Van der Bij, (patr.)]; N. van der Woude: Lucia Rome
Ha van Teyens [geb. Nuis 1719; Van Besten, Van 
Teyens, Fockens, Siccama, Mellinga, (patr.)]; A. 

van Koppen: Elisabeth (Lys) Reinsma [geb. Schat-
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eens 1927; Jansen (te Longerhouw), Weerstra, 
Burghgraef, Abbema, Zijlstra, (2x patr.)]; Idem: 
Hinke de Vries [geb. Schattens 1949; Ybema, Van 
Abbema, Tilstra, Elgersma, Reitsma, Jansen (te 
Molkwierum), Bouma, (4x patr.)]; I. van Bekkum: 
Ida Johanna van Bekkum [geb. Eindhoven 1930; 
Brandsma, De Ruiter (te Stad Vollenhove), Prins, 
Stokebrand, Spit, Cors]; J. Hofstra: Gerbrigje de 
Boer [geb. Tjerkwerd 1915; Buma, Van der Meer (te 
Parrega), Politiek, Kooistra, Feenstra, (2x patr.)]; 
A. Vlas blom-van der Meer: Ank je Spoelstra [geb. Bu
rum 1899; Van der Pers, Pol, Jager (te Grijpskerk). 
(2x patr. )]; Idem: Annechien Spoelstra [geb. Burum 
1884; De Vries, Dijkstra, De Jong (te Hogebein
tum), (2x patr.)]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 
38, jg. 10, juni 2008. Heemkundekring 's Graven
moer [kennismaking; http://www.s-gravenmoer. 
nl/ ]; R.J. van der Drift: 'de Spin' op het Web. De fo
tocollectie van het gemeentearchief Waalwijk op 
het internet [www.waalwijk.nl/gemeentearchief; 
thuiswerkende schoenmakers op de foto; het 
gezin van Franciscus L. van Delft (1849-1941), er. 
Utrecht 1873 Henrica Huberta Wertz]; Verv. Kwst. 
Van den Akker; Verv. Veldtocht naar Leipzig. 
Koggenland, jg. 23, 2008/2. W. Zevenboom: Het Waal
se Dragonderregiment de Martha (Walsche Dra
gonders) [Augustus Sevenboom/Siebenborn was 
dragonder in het Staatse leger ca. 1742-1748; Wat 
waren dragonders?, werving, onderdak enz., het 
regiment van baron de Mattha, uniform, inkwar
tiering te Amersfoort]; Verv. Fragmentgenealogie 
Spruit [ te Berkhout]; Aanv. Genealogie Laan. 
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 22e jg., nr. 3, 
maart [=juni] 2008. Verv. Helderse en Huisduiner 
bevelhebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw [Jon
ker t/m Springer; met o.a. Keuken, Kleyn, Leest, 
De Leeuw, Medendorp, Mooy, Mijts, Oom, Quak, 
Quast, Root, Ruyg, Rijkers, Schol, Spanjert]. 
Rijnland, afl. 38, 13e jg., nr. 2, juni 2008. G.P. de 
Gunst: Jacob(us) de Gunst 1703-1734 x Philip
pijntje Pons(s)en 1703-? [er. Leiden 1724; een paar 
maanden later vertrekt hij naar Batavia; vijf jaar 
later gaat zij een relatie aan met Daniel Sedron 
(Chaudron); Jacob komt in 1733 terug ... ]; F.J.A.M. 
van der Helm: Voorschotense Trijntje in 1741 door 
haar man achter slot en grendel geplaatst! [Trijn
tje Jans Schipperman er. 1723 Sent Nattenho
ven]; Notarieel Leiden wordt gedigitaliseerd. 
Twente Genealogisch. jg. 24 (2008), nr. 2. T. Anko
ne: Wonen, werken en recreatie rondom de grote 
Markt in Oldenzaal [periode ca. 1800-ca. 2000; 
o.a. Koek, Stork, Kuhlmann/Koelman (oorspr. 
Hilgenberg), Ankone, Binkhorst, Schuurman, 
Davina, Willemsen, Ten Bokum, Weitzel, Bloe-
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men]; J. Oude Munnink: Boeren Janna [Johanna 
Groonhuis vrouw van Gerrit Jan Schopman; 
1817]; Desertie in 1819 [Jan de Witte (geb. Haaks
bergen 1798; exm. Lendelink) en Gerrit Jan 01-
dereuver (Olde Reuver; geb. Losser 1800; exm. 
Kroep)]; Boedelverkoop [op verzoek van Gezina 
Maria Feijen wed. Paulus Ph. Jacobs; 1877; met 
vermelding van de kopers]. 
ITsseldelta, z2e jg., nr. 2, juni 2008. P. Klunder: De 
loodgietersfamilie Tibout uit Zwolle en hun trot
secdoodjcs [oudst bekende: BerentGerrits Tibout 

tr. Zwolle 1713 Gesina Bruijnier(s); kleinzoon 
Bernardus tr. ald. 1768 de loodgietersdochter Jo
hanna Groen; met afbeeldingen van loodjes]. 

Uit familiebladen: 
Afmanuscript, nr. 15, aug. 2007. De toneelschrij
ver Engel Afman (1851-1919). Idem, nr. 16, maart 
2008. Archiefonderzoek [Abel Afman tr. Gronin
gen 1891 Elizabeth Smid; beiden stammen af van 
Engel Berents (1708- na 1758); Okke Nomdes Af
man ( 1908 ); De naam Af man]. 
Aldfaers Erf. nr. 175, 52e jg., sept. 2007. Idem, nr. 
176, dec. 2007. WSchotanus: Genealogie, dat is toch 
meer dan * 1894 - 1956 t [levensloop van Anske 
Schotanus]. Idem, nr. 177, 52e jg., maart 2008. 
Levensverhaal van Anske Schotanus, deel 2. 
Alweer een Vermeer, nr. 21, jg. 11, zomer 2007. 
Kwartierstaat van Elisabeth Simon-Vermeer 
[1909 Vlaardingen 2007; 7 gen. cirkelkwst.; -, 
Bot, Zebel, Glansdorp; voornl. te Vlaardingen]; 
Verv. Bolswardse Vermeer's [met dochters ge
zinnen; o.a. Hellferich, Lemstra, Belksma, Sie
perda, Terluin, De Boer (te Bolsward), Keilman, 
Bijlsma, Molenaar, Winkler, Smid (te Bolsward), 
Tjaardstra, Boomsma; ook: Vormeer]; R. Vermeer; 
Het kadaster als bron van onderzoek; De fami
lie van de schilder Johannes Vermeer [nageslacht 
van Jan Reyers tr. Delft 1588 Neeltje Go ris, beiden 
van Antwerpen; kwst. van de kinderen van Johan
nes Vermeer en Catharina Bolnes]; Verv. Harder
wijkse Vermeer's. Idem, nr. 22, dec. 2007. Archief
vondsten [te Haarlem, afk. van Boskoop; 17e-18e 
eeuw]; Stamreeks en parenteel van Gerrit Vermeer 
(1871-1942) [te Loon op Zand, Waspik, Maasland, 
Vlaardingen; 17e-2oe eeuw]; Stamreeks en paren
teel van Petrus Henricus Maria Vermeer [te Meer
kerk, Hillegom, Breda, Den Haan, Helmond; 16e-
20e eeuw]; Verv. Westlandse Vermeer's (slot). 
Beiträge zur Geschichte der Familien Lampe 
und verwandter Familien, Heft 170, 94. Jg., Nr. 
22, Dez. 2007. Wolfgang Alfred Lampe, Neuen
rade. Lebenserinnerungen [geb.1923]; Carl Lampe 
(1804 Leipzig 1889); Fragmenten Lampe [te Bo
nese en Wittstock, 19e-2oe eeuw; te Denstorf, 
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Braunschweig, 17e eeuw [te Jeinsen, Goslar, 19e-
20e eeuw]. 
Blokhuis-Blad, no. 21, mei 2007. Interview met 
oud-bestuurslid Gerrit Gijsbert Blokhuis [geb. 
Amstelveen 1928]; De stamboom wordt dikker en 
dikker [aanv. genealogie]. 
De Booij Bode. nr. 11, aug. 2007. Kwartierstaat 
Margretha Boeree-Booij [1917 Haarlem 2007; 5 
gen./vaders kant:-, Korf, Van der Linde, Meijer]. 
Idem, nr. 12, nov. 2007. C. Booy: 'Vóór de brand .. .' 
zei moed er va ale [j e ugdherinneringen.: Booy. Bes

se, Los; in de Starnmeer]. Idem, nr.13, febr. 2008. 
Boukrant. no. 90, 24e jg., aug./sept. 2007. Idem, 
no. 91, 25e jg., dec./jan. 2008. H. Boumeester: Hoe 
bijzonder is de familie Boumeester [statistische 
verwerking van gegevens uit een enquête). Idem, 
no. 92, 25e jg., april 2008 > laatste aflevering. 
Bij Uitstek, jg. 7, nr. 3, dec. 2007. Belevenissen 
met Kees Verwey uit dagboeknotities van Johan 
Heijstek [geb. Rotterdam 1910, tr. Den Haag 1933 
Geertruij Lagewaardt]; Het portret van ... Teunis 
Heijstek [geb. De Werken en Sleeuwijk 1873 (exm. 
Schaddelee), tr. ald. 1897 Cornelia van der Stelt; 
hun gezin]. 
Casa Clutia, nr. 66, febr. 2008. Cluyt ook in Groot
Brittannië een zeer oude familienaam!; Miljoen eu
ro voor molen van Kluit! Molen van Goidschalxoort 
wordt dit jaar in glorie hersteld [met schema zes 
generaties Kluit, waarvan vijf molenaars waren]; 
Inzending ir. J. Kluit naar wereldtentoonstelling 
Parijs [Joannes Kluit (1843-1890)]; Veel nieuwe in
formatie over echtgenoten van Dirck Outgaertsz. 
Cluyt: Josina van Teijlingen van de Nieuwburg 
[1550-ca. 1585]. Idem, nr. 67, april 2008. Nieuwe 
voorouders gevonden in het streekarchief van 
Apeldoorn [Kluit, 18e eeuw]; Een avondje stappen 
in 1833 [te Oosterland; Marinus Kluit (1810-1898; 
exm. Rijngout), Dingeman van der Have en Cor
nelis Struik belandden in een vechtpartij]. 
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De Dobbelbeker. 37e jg., nr. 4, okt.-dec. 2007. L. 
Dobbelaere: Mijn project 'Staten van Goed van Eek
lo'; Verv. Stamboom nr. 3 [Dobbelaere te Deinze, 
Ruddervoorde; 14e-2oe eeuw]. Idem. 38e jg., nr. 1, 
jaa-maa 2008. Inleiding bij een gedeelte van stam
boom nr. 13/9: Tak Lovendegem - Ruddervoorde 
[Dobbelaere]. 
't Duikertje. nr. 27, 10e jg., febr. 2008. Wie is wie 
(9). Een dubbelportret [Thomas Gerlachus Duij
kers (geb. Bergen en Terblijt 1923) en Hubertus 
Gerardus Duijkers (geb. ald. 1927), broers; stam
reeks > Petrus Ducarts tr. Valkenburg 1695 Elisa
beth van Abel]; Schuttersfeesten. 

't Puikertje 

10E JAARGANG NUMMER 27 
februari 2008 

De Eendenkooi, nr. 118, jg. 34, sept. 2007. Verv. 
Oorlogsherinneringen van H.J. H. van der Kooij 
(3) . Idem, nr.119, dec. 2007. Van autoboer tot kooi
boer [Teunis de Vaal uit Brandwijk] . Idem. nr. 
120, jg. 35, maart 2008. De kooi van Jan Egberts 
[van der Kooij, 1797 pachter ven een kooiplaats 
te Garijp] . 
Familiegemeenschap 'Ter Laeck'. 64e jaarboekje 
(2008). Familiekroniek [Terlaak, de Laak, te(r) 
Laak, Van Laake; grote diversiteit aan berichten]; 
Archivalia enz. [o.a. documenten uit Didam betr. 
Ter Laak (1767-1824)]; Amsterdamse ter Laeks van 
vóór 1812 [(Van) Laeck, Van der Laack, Van Laak, 
De Laak]. 
Familiekroniek De Poortse Leeuw, ue en 12e jg., 
maart 2007. Waar woonden ze? [te Rotterdam;Jan 
Adolf van der Poort tr. ald. Elizabeth Elzerman; 
en hun kinderen]. 
Familiestichting Huyser. nr. 68, 23e jg., maart 
2008. Globetrotter en schrijver Hendrik Huijser 
(1823-1919) [met stamreeks Huyser]; Ridderkerk 
kende al scheepsbouw in 1755 [met stamreeks Jan 
Jorisz Huyser (ged. ald. 1704)]; Persoonskaart van 
Marius Huijser (1897-1968; tr. Hoogvliet 1921 Lie
dewij Speelman]; Huijser(s) in Noord-Brabant. 
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 28, nov. 
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2007. 300 jaar huis of bakkerij op hoek van de 
Molendijk/Havenstraat [te Ridderkerk; Jacobus 
Moret kocht in 1752 de bakkerij]. Idem, 29, april 
2008. W. Moret: Parenteel van Jan Moret uit Hilver
sum [tr. ald.1747Elsje van der Pas]. 
Familiestichting Van Dijke. nr. 13, 7e jg., april 
2008. Familieleden in de schijnwerper; J. van Loo: 
De keizer eert een kleine waterbouwer [Andries 
Schraver, geb. Brouwershaven 1874; exm. Van 
Dijke]; H. vanDijke: Jacob Jobsen [van Dij(c)k(e)]
mijn favoriete voorouder [tr. Catelijnken Frans de 
Wolf, o.a. te Colijnsplaat 1643-46]; Herinneringen 
van Adriaan Marinus van Dijke (1848-1918) en van 
Tannetje de Rijke (1849-1925). 

Fa1'1fllatichtl11R 

Yan Dljlie 
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Gedenkboekje der Familie (Vereeniging der Fami
lie van Oordt), 17e jaarverslag (1905), 18e jaarver
slag (1906), 19e jaarverslag (1907) [met verwant
schapstabellen, lijsten overledenen, geborenen en 
gehuwden, benoemingen en onderscheidingen]. 
Graafwerk. ge jg., no. 4, okt. 2007. Commissaris op 
bezoek (3) [1898]. Idem, 10e jg., no. 1, jan. 2008. De 
commissaris (weer) op bezoek [in Meeuwen 1898]; 
Stamreeks van Cornelis de Graaff, patriarchaal 
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[geb. Drongelen 1836 > Jan Ariensz Bastiaansz de 
Graaf tr. Babyloniënbroek 1627 Neeltken Jans] . 
Idem, 10e jg., no. 2, april 2008. In memoriam Em
ma Zegwaard-de Graaff [geb. Wijk en Aalburg 
1909, over!. Moerkapelle 2008, onderwijzeres]; 
Parenteel van Gerrit de Graaff per generatie [1876 
Moerkapelle 1947, tr. ald. 1909 Adriana Breedijk; 
met De Pater, Hogebrug, Marelis]. 
Hamers Bulletin, jg. 24, nr. 1, jan.-febr. 2008. V.W. 
Breurkes: Wie is Lemmen Hamers (geb. vóór 1600) 
van ' in die Rötsch' te Nieuwenhage? N.A. Hamers: 
De nalatenschap van de bokkerijder Mathijs 
Werden [1706-1774, tr. 1751 Gertrud Deegens]; 
V.W.M. Hamers: Een derde stamreeks van Math 
Hamers (geb. 1945) [via Beugels, Doemen/Doh
men, Mesicks/Maseicks, Feijs, Vossen]; H.G.W.M. 
Wetzels: Afstammingsreeks van Maria Gerarda 
Lambertina Damoiseaux [geb. Munstergeleen 
1932, tr. ald. 1962 Alphons G.W.M. Wetzels]; Ha
mers tussen Heerlerbaan en Vruschemig; Bij het 
overlijden van een bakker(szoon) te Maastricht 
in 1844 [Joh. Michael 1. Hamers (exm. Pullinx)]. 
Idem, nr. 2, maart-april 2008. W.M.H. Brassé: Af
stammingsreeks van Joseph Antonius Gertrud 
Erens [1928-1955, muzikant; via Janssen, Kisters, 
Meijers > Hamers]; V:W. Breurkes: Wie is Claes Ha
mechers, alias Doutsenberch? [Dautzenberg; 
1644]; Afstammingsreeks van ReinardJozef Marie 
Steeman [geb. Beek/L. 1958; via Goris, Stevens, 
Franssen, Heijdendael, Frederix > Hamers; Fa
milie Hamers te Nuth, deel II; Stamreeks van Mi
chael R.J. Hamers [geb. Borni Hills/Liberia 1972]; 
N.A. Hamers: Gertrudis Hamers(* 1823) is terecht; 
De bouwactiviteiten van Jos Luijten (* 1882) [tr. 
Maastricht 1906 Maria Hubertina Thissen (exm. 
Hamers)]; Hamers in de parochie Schinnen van 
1610 tot 1750; Wie is Petrus Hamers, gehuwd met 
Anna Maria Oortmans? [1773 burger van Aken]; 
Overleden naamdragers in 2006. 
HaselhoffBulletin, 2/07. Nieuws uit Westerwolde 
[namen van slachtoffers van heksenprocessen 
1587-1597 op een gedenksteen]; Mijn grootvader 
Sietse Hazelhoff. Een karakterschets [over!. 1961, 
tr. Johanna Aaltink]; De Haselhoff-tak uit Bar
ken - het onderzoek. 
Het heden en verleden van de families Hollander. 
volgnr. 30, 13e jg., nr. 3, nov. 2007. Bernardus Hol
lander [1925-1945; exm. Van Zeist]; Proefkolonie 
Frederiksoord bleek luchtkasteel [met gegevens 
Hollander - kolonisten]; Daniel Hollanders, een 
bokkerijder [geb. Wijlre ca. 1699]; Stammenlijst 
[64 stamvaders met plaats en jaar]. Idem, volgnr. 
31, 14e jg., nr. 1, febr. 2008. Stamreeks van Her
mannus Johannes Hollander (stam 3) [1925 Al
melo 2000; 3 gen.]; Hollanders geregistreerd bij 
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de Cenrrale Inlichtingendienst 1919-1940; Hol
lander's overleden in voormalig Nederlands-In
dië [19e eeuw]; Stamreeks van Berend Hollander 
(stam 23) [Lemmer 1864-Grouw 1958 > Koop Be
rends Hollander, 1770 Blokzijl 1829]; Hollanders 
in het Algemeen Politieblad (1) . 
Helm-nieuws, no. 93, 24e jg., nr. 1, winter 2007. 
Derde vrouw oervader Daniel Dirks [1536-1588]. 
Jannetje's eerste optreden als weduwe; Over Jan 
van der Helm van de Laakmolen: zijn arbeids
overeenkomst [1890-1975; 1929 (1935)]. Idem, no. 
94, 24e jg., nr. 2, lente 2008. Nootdorpse ambte-
naar Burgerlijke Stand Leen van der Helm [geb. 
Stompwijk 1844 (exm. Van Hoek), tr. 1871 Catha
rina M.A. Goemans]. 
Hettinga Stichting. nieuwsbrief nr. 13, najaar 
2007. De Hettingaboerderij te Dongjum; Kwar
tierstaat kinderen Rein Jacobs Hettinga en So
phia Bosma [tr. Sneek 1938; -, Schaafsma, -, 
Altenburg]; In Memoriam Klaas Hettinga [Heeg 
1920 - Mijdrecht 2007]. Idem, 14, voorjaar 2008. 
Archief familie Engwirda; Kwartierstaat (5 gen.) 
van Pieter Frans Engwirda [Stadskanaal 1903-Bo
venkarspel 1959; -, Van der Werf ( te Bolsward), 
Ypma, Hettinga] . 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, 
55e jg., nr. 2, juni 2007. Verv. Genealogie Kikkert. 
Idem, nr. 3, mei 2007. De Kikkertfoto en zijn ver
haal [Berend Kikkert (1897-1960), schipper; zoon 
Roelof werd kruidenier te Hoogeveen]; Verv. Hol
landse tak. Idem, 56e jg., nr. 1, april 2008. De Kik
kertfoto en zijn verhaal [Kikkert te Hoogeveen en 
Hollandscheveld; 19e eeuw]. 
llkma. Familiekroniek nr. 44, dec. 2007. A.A. Ide
ma: Wie was Christina Idema? [1791; Brian]; Edo 
Alma Bouricius van Idema, erewacht van Napo
leon [over!. Landau 1813; geb. Heerenveen 1794 
(exm. Van Voss)]; Hoe een Groninger dierenarts 
wordt in Buitenpost [Altienus Pieter Idema, geb. 
1937]. 
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'In de Smitse', nr. 18, dec. 2007. Gedenkstenen van 
Willem en Geertje bijeen [Wilhelmus Adrianus 
Smit (1892-1975) en Geertruida Smit-van Soest 
(1894-1951)]; Stamreeks van Geertruida van Soest 
[geb. Snelrewaard 1894 > Arnoldus (Aert) van 
soest, over 1. Wamel 1721, tr. Mechelina de Leeuw] . 
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 83, jg. 22, sept. 
2007. Interview met Félice Schuijt [geb. Am
sterdam 1948; Slösser, Selier]. Idem, nr. 84, dec. 
2007. Afstammelingen in Noorwegen?; Oudkar
spel [boekbespreking; Schuitenmaker, Schuijt]. 
Idem, nr. 85, jg. 23, maart 2008. Gerrit Schuijt 
[geb. Sint Maartensbrug 1940; exm. Witsen] . 
Kilsdonk familie-orgaan. 1e jg., no. 1, okt. 1987 
t/m 16e jg., no.1, april 2003. Uitgegeven door M.D. 
Kilsdonk, één van de oprichters van de NGV in 
1944, overleden Vlijmen 15-8-2003. In deze jaar
gangen (gebonden in vier delen) publiceerde hij 
- behalve uiteraard over zijn eigen familie - ook 
over (bijna) naamgenoten als Van Kilsdon(c)k en 
Van Keldunck, en over aanverwanten; van de 15e 
tot in de zoe eeuw; familieberichten, foto's, kran
tenknipsels enz.;> een 'Fundgrube' voor wie naar 
deze namen zoekt. 
De Kruijdboom, jg. 23, nr. 4, dec. 2007. W. Paul: 
Een verliefde Zevenhuizenaar [Dirk Jorisz van 
der Laan tr. Zevenhuizen 1673 Hillegonda Pieters 
Kruyt 'met hare dry kinderen bij malkanderen 
tevoren geteelt'] . Idem, jg. 24, nr. 1, maart 2008. 
Verv. Verliefde Zevenhuizenaar. 
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Het Le(e)ver orgaan, jg. 25 (2007), nr. 2. J. Lever: 
Faiederike Lever [haar geboorteaangifte op Kre
ta; met beknopte stamreeks Lever]; Verv. Herin
neringen uit de jeugd van Adriaan Leever (1921). 
Deel 6. 
Loo-kroniek, no. 54, nov. 2007. Het nieuwe por
tret van pastor Jan Peter van de Loo (1766-1840); 
In Memoriam Annelies van der Loo -van de Loo 
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[ 1916-2007]; Het 18e eeuws staand horloge van An
na Catharina Aerdts geb. Sijbers [geb. Broekhui
zen bij Venray 1713, overl. ald. 1787, tr. ca. 1742 An
toon Adolf Jan Aerdts (1716-1776)]; De onbekende 
tak Nieuwkoop [Van de Loo] . 
De Mare, 10e jg., nr. 2, dec. 2007. Stand van zaken 
familieonderzoek; Overzicht van de Van Ma(a)
renfamilies in Nederland, die bij het jubilerend 
Genootschap bekend zijn [Utrecht, Lith, Tiel, 
Tielerwaard, Hedel, Zuilichem, Kesteren, Uden, 
Zaltbommel, Gorkum; Driel, Heesselt, Maarn, 
Den Haag, Leiden] . 
Olsthoorn Kroniek, 22e jg., no. 1, jan. 2008. Idem, 
no. 2, april 2008. Jong meisje doodgeschoten [Co
ba van der Kaaij (16), dienstbode bij Cor Olst
hoorn x Anna Maria Cornel, door letterzetter Jan 
de Blieck(21); 1932]. 
Het Patertje, 23e jg., sept. 2007. Parenteel van Arie 
Pater (stamboom Pater- West-Friesland) [geb. 
Haarlemmermeer 1861 (exm. Koorn), tr. ald. 1888 
Aaltje Raan]. Idem, dec. 2007. Fragment Pater 
[parenteel van Berend Jan Pater (1859 Apeldoorn 
1928), tr. Barneveld 1884 Hendrika Heiwegen; 
met o.a. Slijkhuis, Noorman, Weppelink, Van de 
Bruinhorst, Tellin ga]; Het gezin van Jan Pater [ tr. 
Renswoude 1930 Jannigje van Deelen]. Idem, 24e 
jg., maart 2008. Parenteel van Jacob Pater [geb. 
Berkhout 1867, tr. (1) Limmen 1889 Cornelia Bos 
(exm. Quant)]. 
Ruychrock fragmentaria, 2007, nr. 3. Zuivelhandel 
en Ruigrok van der Werven's (2); 50 jaar trouwe 
Ruigrokken in Canada [Johannes Thomas Ruig
rok (exm. Van der Helm) tr. Pijnacker 1957 Annie 
Tas; zij emigreerden enkele dagen later]. Mkm, 
2007, nr. 4. Ruychrock-tweelingen (2); 250 rijk
sten van de 17e-eeuw [Elisabeth Ruygrock; 1593]. 
Mkm, 2008, nr. 1. In gesprek met erelid Martha 
Ruigrok van de Werve. 
Het Scheep(s)journaal, jg. 9, nr. 2, dec. 2007. 
Scheepbouwer. Idem, jg. 10, nr.1, april 2008. Een 
historische verkenning in Dordrecht anno 1734 
[Jan Caspersz Schopbouwer tr. ald.1734]. 
' n Schrievertien, nr. 21, jg. 18, jan.1999. Stamboom 
De Schrijver [te Temse, Tielrode, Sint Gillis 
Waas; 17e-19e eeuw; Verv. De Schrijver [te Clinge/ 
Zeeland]; Overz icht van s t a 1n1ncn (De) Sch1·ijvcr. 

Idem, nr. 22, jg. 19, jan. 2000. Gegevens betr. (De) 
Schrijver in Overijssel [15e-2oe eeuw]; Index van 
in "n Schrievertien' gepubliceerde genealogieën. 
De Schildknaap, 13e jg., no. 3, dec. 2007. De kwar
tierstaat [van de kinderen van Johannes C.M. van 
der Knaap en Maria B.C. Zwinkels; tr. Bleiswijk 
1987; 7 gen.: - , Persoon, Van Mil, Hofstede, -, 
Grootscholten, Zwaard, Van de Rijke]. Idem, 14e 
jg., no. 1, april 2008. Van der Knaap en de VOC; 
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Cees van der Knaap. Van staatssecretaris van De
fensie naar Burgemeester van Ede. 

Scone Than, nr. 60, jg.17 (2007). Ch. Schoonejans: De 
Merode en het geslacht SconeJhan [15e-16e eeuw]; 
Schoonjans te Sint-Martens-Bodegem; Nage
slacht van Antoon Schoonjans [geb. Dilbeek 1624, 
tr. ca. 1645 Magdalena de Tobel]; SconeJhan'sen 
in BE-2800 Mechelen [1639-1749]. Idem, nr. 61,jg. 
18 (2008). Schoonjans van Sint-Lambrechts-Wo
luwe via Oostende tot Gent en Roubaix [18e-19e 
eeuw; met Cloetens, Aptekers, Theys]; Schoon
jans en de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede; 
Schoonjans te Everberg. 
Thoentertijd, nr. 61, jg. 30, dec. 2007. H. Sinkel
dam-Buschmann: Het onderzoek naar het geslacht 
van Heun. Een dossier bij het Centraal Bureau 
voor Genealogie [te IJzendoorn, 17e-18e eeuw]; 
Verv. Vroege Hollandse van Bronckhorsten (4) 
[o.a. nadere beschouwing over de aanduidingen 
maagschap en neven; Hollands-Gelderse relaties 
1350-1450]; E. Meijer-van der Vark: Stamboom fami
lie Thoen [te Gouda; 17e-20e eeuw]. 
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Tijdschrift van de familievereniging Vanden 
Bempt, jg. 24, nr. 1, jan. 08. Ligt de oplossing van 
de 'Tak van Tervuren' in de regio Tienen? Vondst 
van een notarisakten verleden door Notaris Baert 
te Tienen anno 1714; Verv. PachthofVandenbempt 
te St Katharina Houtem Hoegaarden [1710-1742]. 
Idem, nr. 2, maart zoos. Jacques van den Bemp
de, raadgever, ontvanger en burgemeester van 
Brussel, afgebeeld op een gravure anno 1623; Verv. 
Pachthof, deel 5: Josephus Vanden Bempt en Ma
ria Barbara Du Mont 1742-1793 [met de inhoud 
van veel notariële akten]. 
' t Tij schrift, 12e jg., nr.1, april zoos. R. Breteler: Ten 
Tije: een probleem [het testament van Jenneken 
ten Thij ( Oldenzaal 1819) gaf aanzet tot oplossing 
herkomst familie Breteler; de kinderen van Jan 
ten Tije, won. erve Breteler, uit zijn derde huwe
lijk metJanneken Helmich kregen de achternaam 
Bretel er; Jan (ged. Eschmarke 1726) was een zoon 
van GerritVarwijk en Hendrik je ten Thije] . 
Van Helden & Heldinnen, no. 74, band III, 25e 
jg., sept. 2007. Verv. Genealogie Van Helden; In 
Memoria Eve van Helden Jansen [Everdina, geb. 
Utrecht 1924, dr. van Cornelis Jansen (geb. Doorn 
1893) en Gerrigje Hesseling (geb. Doorn 1896)]. 
De Veerkamp Krant, 49e ed., 13e jg., nr. 4, dec. 
2007. Verv. Het gele kistje (7) [testamenten van 
Elis. Cath. Geling en Jacobus Veerkamp; 1928]; 
Orgelboek van Pierre Veerkamp in onze biblio
theek [geb. Sneek, over!. Parijs 1923]. Idem, ,;oe ed., 
jg. 14, nr. 1, maart 2008. Hugo Cornelis Veerkamp 
(1872-1932); Mieke van der Werf-Veer kamp [1916-
2007]; Brief van Tom Veer kamp uit Amerika. 
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 65, jg. 17 
(2007), nr. 3. Jan van Hilten jr - drukker rond 
1500 in Brugge. Idem, blad 66, jg. 17 (2007), nr. 4, 
Van Hiltens in den vreemde [bij de VOC; in Bel
gië]; Willem van Hilten - kapitein ter koopvaar
dij (1831-1886); Hilton Court [landgoed in Wales; 
beknopte geschiedenis en eigenaren/bewoners]; 
Brand in Loenersloot [Van Walbeek, Krenning]. 
Idem, blad 67, jg. 18 (2008), nr. 1. Bijdrage over 
Jacobus Cornelis van Hilten [geb. Rotterdam 
1895; BPM-employee]; Een bijzonder document 
[getuigschrift voor Agnietje van Hilten; Baam
brugge 1819]. 
De Wagenschouw, nr. 43, nov. 2007. G. Nijhof: Her
inneringen uit de tachtiger jaren [te Deventer; 
19e eeuw; uit Overij·ssels jaarboek 1962]; Verv. Stam
boom Wagenvoort. 
Willibrordi, nr. 28, maart 2008 (laatste aflevering; 
andre.willebrords @telenet.be; luc@willebrords, 
be). Stamboomgegevens. Parenteel van Wilbort 
Stevens (11 generaties) [Wilbort Stevens en Cate
lijn N.N. kregen te Vessem vier kinderen 1681-ca. 
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1697; Willebrords, Van Gestel, Van Asperen, See
gers, Fraussen, Hauben; met veel foto's]. 

België 
Cercle Historique de Fléron. 43e année, mars 2003. 
Notes sur les familles Lemoine [17e-18e eeuw], 
Closet, Pierre/Pire alias Soiron [met Stefnin], 
Jourdan; Essai de marchandage pour échapper 
à la justice [genealogie (Ie) Hesbignon; 17e-18e 
eeuw]; Aanv. Fondeur, Rensonnet, Seipel, Cajot, 
Le Paff/Lepaff; Un chenapan dans la famille Gis
brand; Recherche sur les familles Deirez d' Olne, 
de Soiron et de Soumagne [ook: del Reid, Delrée]; 
Notes sur les familles Dehousse [ook: Lehousse, 
Housset, de Housse], Mignon, Rensonnet, de 
Fecher, (de) Noirfalise; Emancipations à la cour 
de Jupille de 1617 à 1620; Descendance Pirotte et 
Dévegnée de Pirotte d' Evegnée à Queue-du-Bois 
[eind 16e-18e eeuw]; Aanv. o.a. Pirotte (2x), Thon
nar, Lamkin, Hanlet, Hallet, de Saint Hubert 
[16e-17e eeuw], Andrian, Lecomte, Gathy, Hontoir, 
Closset; Remariages de veuves oude veufs [1617-
1621; cour deJupille]. 

Idem, juin 2003. Notes ... o.a. Deihaye (te Sou
magne), Demarteau, Renson, Derot, Renand, Cor
net, Ie Parmentier, Franckson; Aanv./Corr. Bloc
house, Liégeois, Jonas, Ie Corbesier; Le droit de 
succession dans Ie pays de Liège; Notes sur des fa
milles Houieux, Grailet, d' Oursis/Doursis, Dos
sin, Fléron, Legarde, Spirlet, Ancion, Pirosson, 
Piette; Documents nouveaux sur la clouterie; 
Aan v. Cajot, (de) Ransier/de Ransy, Lambinon, Pi
rard, Guillaume, Mahea, Cokaiko; Notes sur des 
familles Wéry, Govy, Renard, Léonard, Detroz, Ie 
Boulanger, Sibille [later Grisard]; de Saive, Dres
se, Lemaire, Ie Brasseur, Ie Tailler/Lenteilleur, 
Terwagne, Jonas, Wathelet [alias Beaufort]; Jam
sin; Les confusions au sujet du chateau de Brial
mont. 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
e:i,., Miet. Nr. 80, 18. Jg., April-Juni 2008. Fami
lienwappen Porzig aus Vollmershain; Güter in 
Grolsengottern (Nachtrag zum 1. Teil). Hornhard
t'sches Rittergut - das Schlossgut (pachters 18e 
eeuw, o.a. Rümpier] . 

Europäische Stammtafeln, N.F. Band XXV (2007) 
[2008]. Rund urn die Ostsee 4, samengesteld door 
Detlev Schwennicke. Genealogieën in schema-vorm, 
o.a. Stieglitz [Joodse familie te Sint Petersburg, 
afk. van Laasphe/Westfalen; Israel Johann Stieg
licz (1767-1830) er. Sophie Johannette Ephraim, 
geb. Amsterdam 1764; Tafel 22]; Thulemeyer 
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[afk. van Bremen]; Toistoj [met o.a. een tak in 
Zweden]; de Deense familie Ulfeldt; de uitgebrei
de familie von Wedel [uit Pommeren, met tak
ken o.a. in Denemarken en Noorwegen; Tafel 109: 
Konrad von Wedel tr. Berlijn 1887 Bertha Storm 
van 's Gravesande, geb. Deventer 1844; exm. Be
sier] . In de generaties in de twintigste eeuw is 
het aandeel huwelijken met niet 'ebenbürtigen' 
opvallend; daardoor zullen de Stammtafeln in 
de toekomst ook voor niet-adellijke families van 
waarde blijken te zijn]. 

Familienkunde Niedersachsen. Sonderveröffent
lichung Nr. 38 (2007). Günther W. Brauns: Orts
familienbuch Bockenem, Band 3, R-Z. Tevens 
Deutsche Ortssippenbücher Reihe B - Band 392 
[veel voorkomende namen: Rammelsberg, Ran
dolph, Rath, Rauchenstrauch, Reinecke, Rett
meyer, Rickmann, Riechers, Rokam, Roterberg, 
Rowold, Rühmann, Sander, Sandleben, Sand
vols, Sannekoch, Schaper, Scheele, Schilling, 
Schlue, Schmidt, Schneider, Schnelle, Scholke
meyer, Schomburg, Schrader, Schrecke, Schrö
der, Schubmann, Schuckmann, Schünemann, 
Schwarzkopf, Schwenger, Seelmeyer, Severin, 
Sievers, Stallmann, Steinhausen, Strüwig, Tegt
meyer, Temme, Tenor/Thonor, Teubener, Tie
mann, Töllner, Tuchcfeld, Uhde, Vogel, Voges, 
Volkerding, Vollmer, Vonderwall, Vols, Wagener, 
Warnecke, Wasmann, Wächter, Weber, Wede
meyer, Wehrstedt, Weidemann, Weigel, Wie
sen, Wilke, Wille, Willer, Winnecke, Winneguch, 
Wipke, Wissel, Winden berg, Zaps, Zerenner, Zie
genbein]. 

Hessische Familienkunde, Band 31, Heft 1/2008. E. 

Preuschhof: Jüdische Familien in Rengshausen und 
Nenterode [Kaufmann, David, Höflich, Holzap
fel, Nulsbaum]; Das Epitaph des Herman Grebe 
von 1576 in der Sakristei der evangelischen Kirche 
zu Kirchberg bei Lollar; Trauungen Auswärtiger 
in Orb ab 1607-1799; Hessische Wappenrolle: Kon
stancinidis [corr.], Klinge [afk. van Lehnhausen]. 

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 74-75, Jan.
Juni 2.008. Schwerpunlctthen1.a: Nordkreis. Kirch

höfer des Osnabrücker Nordlandes; Höfe unserer 
Heimat: Meyer zu Farwick in Nortrup; Familien 
unserer Heimat. Teil IV. Die von Schwietering 
auf Gut Limbergen; G. Dethlefs: Osnabrücker Ge
werbetreibung im Frühjahr 1814 [Konzession
santräge; met veel info voor familieonderzoek]; 
A. Himmermann: Ahnenliste Gartmann [Johann 
Matthias Gartmann tr. Oesede 1905 Anna Eli
sabeth Dütmann; 7 gen.: -, Suttmeyer, Meyer 
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zu Oesede, Simon, Plogmann, Oberholthaus, 
Meyer zu Gerllenbeck, Kassmann]; Idem: Ahnen
liste von Philipp Rudolph Rüschemeyer [1895-
1972; 7 gen.: -, Niehenke, Niemann, Holthaus, 
Plogmann, Meyer (te Nahne), Boberg, Seeger]; 
Die Höfe des Kirchspiels Leeden; Genealogische 
Homepages des Osnabrücker Landes (18) [Kel
lersmann, Wellingborst]; G. Eichmeyer: Die Pas
torenfamilien Block, Hickmann und Jütting im 
Osnabrücker Nordland 1571-1812 [met afstam
mingsreeks van Hermann Eichmeyer (geb. Qua
kenbrück 1864)]; Laudatio auf Alexander Him
mermann; Laudatio aufHans Weichsler. 

Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milien- und Wappenkunde. 57. Jg. (2008), Heft 1. 

B.Droll: Fundstellenverzeichnis ostfr. Wappen mit 
Beschreibungen in der Fachstelle [familienamen 
en vermelding waarin gepubliceerd]; Antw. Kwst. 
Middent de Buhr [geb. Warsingsfehn 1828]. 

Idem. 2008, Heft 2. Das Armenwesen in Nor
den [met namen van kinderen, die ondersteuning 
kregen in 1807];]. Hoogstraat: Die Enkelkinder der 
'Geeske Janssen' aus Petkum (1752-1818). Die Na
men Osterloo und van Raden stehen für ostfrie
sische Handwerksmeistertradition. 

Roland (Dortmund), Band 13 (2004). Verv. Ahnen
liste Raulf [met o.a. Kötter. Menneken, Most, 
Peters gt. Schoof, Praël, Schulte, Westhoff]; Verv. 
Buchhorn [met Pelcke/Paehlke]; Heiraten, Tau
fen und Konfirmationen Ortsfremder in Kettwig 
1636-1795 [o.a. Babeler uit Groningen (1635, 
1604); Johanna Helena Groote uit Amsterdam tr. 
1764 Joh. Jacob Stricker; veel afk. uit het Kirch
spiel Mülheim]; Die Testamenten der Beatrix 
Mönnich geb. Pagendarm aus den Jahren 1651 
und 1657; Geburten aus den Vororten in den Zivil
standsregistern des Jahres 1812 der Mairie Dort
mund; Die Weg einer alten Truhe durch Gelsen
kirchener Häuser [Bergmann, Mormann. Hüls
mann, Wünkhaus, Bauer]. 

Idem. Band 14 (2005). Zur Geschichte der Mün
steraner Familie Hötte [18e-19e eeuw]; Lebense
rinnerungen der Adele Merten geb. Quade (1867-
1936) [fragmenten Merten (te Bodelschwingh), 
Gravemann, Quade, Butz]; Ahnenliste der Bau
ernfamilie Beckmann genannt Schmidt zu He
ven [-, Elling, Vogt, Uphoff]; Die Familie Juhl 
aus Als/Dänemark. 

Spuren. Band 5, 22. Jg., Heft 1, Jan.-März 2008. 
Ergänzungen zur Auszugsgenealogie Vering [Fe
ring, Wellige]; Verv. Communikanten - Verzeich-
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nis St. Jakobus 1804, Ennigerloh (5) [o.a. Notte
bom, Pokentrup, Rottendorf, Schlemann, Nun
ning]; Die Vorfahren von Wilhelmine Josephs, 
geb. Fufsmann [1870-1954; Fu(e)stmann]; Agnes 
Miegel [1879-1964, dichteres]; Vorfahrenliste von 
Agnes Miegel [o.a. Hofer]. 

Finland 
~ 78 Arg., Nro 1/2007. Charta Sigillata - lijs
ten als bron [voor o.a. huwelijksdata; 18e eeuw]; 
Familie Saxbeck te Saxby [16e-18e eeuw]. 

Idem, Nro 2/2007. Bijdragen beer. de families Ly

dekeson [eind 14e-16e eeuw], Ulf en Pihl [15e-16e 
eeuw], Naht [ te Viborg, 18e eeuw; te Fredrikshamn, 
18e eeuw; te Petersburg, 19e eeuw]; Het hiaat in het 
archief van het Uleäborgse zeemanshuis. 

Idem. Nro 3/2007. Bijdragen betr. Vrouwen te 
Lavila in rechterlijke bronnen, Eigenaren van 
de boerderij Pelttari in Vampula, De familie van 
Christina Staffansdotter [over!. 1642; Krouvi en 
Judius]; en Het familienetwerk van 'lay asessors' 
in het Lapua district. 

Idem. Nro 4/2007. Bijdragen betr. de familie 
Koski (te Lohtaja) en de familie Diehl [afk. van 
Butzbach/Hessen; aldaar ook: Doell, Duel, Die!, 
Dili; genealogie 16e-2oe eeuw; Adolf Adam Diehl 
(1814-1897) verliet Butzbach, tr. Christiania (Oslo) 
1841 Inger Marie Enger; nageslacht in Noorwe
gen, Finland en Amerika]. 

Groot-Brittannië 
Genealogist' Magazine (http://www.sog.org.uk/ ), 
Vol. 29, Nr. 4, Dec. 2007. Tracing Ancestors in Ox
fordshire's Second Town: Fifty Years of the Ban
bury Historica! Society; The Commander-in
Chief s Memoranda at the National Archives [mi
litaire voorouders]. 

Idem. Vol. 29, Nr. 5, Mar 2008. Faversham ex
plosives industry: plant & people. 

Proceedings of the Huguenot Society of Great Bri
tain & Ireland, Vol. XXVIII, No. 5, Summer 2007. 
The Consistory and Community of Austin Friars 
in the later Seventeenth Century; The Consistory 
Records ofReformed Congregation and the Exile 
Churches; Nicolas Des Gallars and the Colloquy 
of Poisy; Ecclesiology in the Dutch Church ofLon
don: Conflicts between Competing Church mo
dels during the 156os.; The Threadneedle Street 
Church's Charity Schools: Apprenticeships of 
Former Pupils [met lijst van leerlingen]. 

The Coat of Arms. No. 214, Third Series, Vol. 111, 
part 2, Autumn 2007. A medieval armorial scab-

Gens Nostra 63 (2008) 



bard from Norfolk Street, King's Lynn; The mis
sing earl: Richard Fitzalan, Earl of Arundel and 
Surrey, and the Order of the Garter [ca.1307-1376]; 
Death, commemoration and the heraldic funeral 
in Tudor and Stuart Cheshire and Lancashire, 
part II [de heraldische begrafenissen van Edward 
Stanley (1572), John Savage (1597/8) en Peter 
Legh (1635)]; 'Hark, what discord' : precedency 
among the early - Stuart gentry; Grants of anns 
in the early eighteenth century; The silver seal of 
Robert Fitzwalter, <lied 1235; The Evelyn Arms 
on a Cistern? 

Idem, No. 215, Third Series, Vol. IV, part 1, 
Spring 2008. B. Me Andrew: An unrecognized 
Lindsay quarter [Ingelram/Enguerrand de Gui
nes ( exm. de Coucy) tr. voor mei 1283 Christian de 
Lindsay ( exm. Balliol)]; Some external insignia of 
office for dignitaries of the Order of St John of Je
rusalem, Cyprus, Rhodes and Malta; The cross of 
St George and the banner of the Resurrection; The 
medieval origins of the British system of cadency; 
Pamidges [patrijzen]. 

The Scottish Genealogist, Vol. LIV, No. 3, Sept. 
2007. A Curious Will [William Dunlop; 1792-
1848]; The Bonthron Family in Sweden; Dr. Willi
am McTurk - Lawyer's nightmare, genealogist's 
dream [testeerde 1841]; Dr. Elsie Maud Inglis 
[1864-1917]; ].P. Ravilious: 'Nephew of the Duke': 
the Danielstons of that Ilk, and a hitherto un
known daughter of Robert II, King of Scots [1413]. 

Idem, Vol. LIV, No. 4, Dec. 2007. A Scottish 
Branch ofUrquharts in the Loewenwolde Family 
Tree [Christoph Bernhard von Loewenwolde 
tr. ca. 1640 Isabella Urquhart; haar kwst. (6 gen.) 
zonder data, naar een handschrift met wapens:-, 
Abernethie, Kenmur, Kieth]; Scotland's People 
Vouchers; Colonel Robert Alexander Smith 1836-
1862; Learmonth or Lermontov? [DNA onder
zoek; www.oxfordancestors.com ]; Andrew Fish er 
1862-1928. 

Verder ontvingen wij: 
Andringa Staach Nijs, nr. 4 7, maart 2008. Ontmoe
tingen met Andringa's (12). 
Apeldoorn e.o., 2008, no. 2. 

De Aschpotter, nr. 22, mei 2008 [i.p.v. 2006, pag 
544]. 
Bergsma Bulletin, nr. 38, 12e jg., zomer 2007; nr. 
39, kerstmis 2007. In Memoriam Heeroom Ferry 
Bergsma [geb. Rotterdam 1926]; nr. 40, 13e jg., nr. 
1, Pasen 2008. 
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 27, sept. 
2007. Aanv./wijz. familieboek [Hogewoning, 
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Hoogewoonink]; nr. 28, maart 2008. Braziliaanse 
tak van de familie (her)ontdekt [Hoogevoonink]; 
Aanv. familieboek]. 
Beukema/Buikema familiebrief, nr. 87, sept. 2007. 
Verv. Stam Buikema Grand Rapids. 
Blanckensteijn bulletin, 19e jg., nr. 1, zomer, nr. 2, 
najaar 2007, nr. 3, voorjaar 2008. 
Brandenburgische Genealogische Nachrichten, 
Band 1, Heft 8, 2/2008.J. Kaldenbach: Brandenbur
ger mit Armutszeugnis (attestatie) in Alkmaar, 
NL. 

Brunja(Brongers), nr. 64, dec. 2007; nr. 65, maart/ 
april 2008. 
't Calcoentje/Toe Prees (Calcoen, Callecoen, 
Deprez), 26e/17e jg. (2007), nr. 4 t/m 27e/18e jg. 
(2008), nr. 3. 
Devotionalia, nr. 156, 26e jg., dec. 2007. Herman 
Wijns, de 'kleine' pastoor [geb. Merksem 1931]; 
Uitgevers van bidprentjes (28) [J.E. Glénisson 
(geb. Keeken/D 1808) en Antoine van Genechten 
(1809-1874)]; Nabeschouwing bij de herdenking 
van de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-
2007). 
De Drudenvoet (Klapwijk), 16e jg., nr. 2, sept., nr. 
3, dec. 2007; 17e jg., nr. 1, april 2008. 
De Engelen brug. nr. 20, jg. 9, sept. 2007. Van En
gelenburg - weetjes; 10 jaar familievereniging; 
nr. 21, jg. 10, april 2008. De huizen Engelenburg 
(12) [moord in de Engelenburgstraat in Den Haag; 
1924]. 
Familieblad Sparreboom, jg. 18, afl. 2, dec. 2007; 
jg. 19, afl. 1, april 2008. Genealogie Sparreboom 
(Fries-Groningse tak) [te Oude Pekela, Harlingen; 
18e-19e eeuw]. 
Familiebulletin de Heus, jg. 21, nr. 4, dec. 2007. 
De familie De Heus in Sittard;]. Coenen: De Eri
chemse voorouders; jg. 22, nr. 1, maart 2008. Idem 
[De Hues; 1622, 1625]. 
Familiekrant Stam Toosten, nr. 71, jg. 18, 8-10-
2007; nr. 72,jg. 18,jan. 2008. 
Gelders Erfgoed, 2007-4. Jubileumnummer 50 
jaar Gelders Erfgoed. 
HetHagelkruis (Aarle-Rixtel), 16e jg., zomer 1999. 
Wie was ... rector Swinkels? [Cornelis Lucas Swin
kels, geb. Hilvarenbeek 1914]; Uit de resolutieboe
ken; Aarle-Rixtel in de krant (16). 

Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, 
Nieuwsbrief nr. 28, maart 2004; nr. 29, juli 2004; 
nr. 30, nov. 2004; nr. 31, maart 2005; nr. 32, juli 
2005 [25 jaar heemkunde in Fijnaart en Heijnin
gen]; nr. 33, nov. 2005 [Hoe Henri Mastboom 
(1907-1999) een museum werd]; nr. 34, maart 
2006; nr. 35, juli 2006. 
Herweijer Post, dec. 2007. 
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Huberiana. 23e jg., nr. 1, jan. 2008. 'Hoezo Gro
ningse Tak ... ?' [Huber]; Het Huberhuis in Dron
rijp: waar staat dat? 

• Familievereniging Huber 

HUBERIANA 

1 

De Ielstekker. nov. 2007. Rondom een bekende 
Schraarder zerk [Fetse Annes Elgersma (over!. 
Exmorra 1859) en Fokeltje Louws Bakker]. 
KB.nl. jg. 7, nr. 2. juli 2008. Auteurswet obstakel 
voor digitale bibliotheek. 
Millenaers Koerier (Millenaar), nr. 36, jg. 17, 
maart 2008. 
Mi rus blatt (Mi rus), Nr. 126, Jg. 34 ( 2007 ), Heft 1. 

'Niet zo benauwd', nr. 50, Kerstmis 2007. 50 Jaar 
familieclub; een overzicht - een terugblik; Van 
tak tot tak [Van der Linden]. 
Nieuwsbrief van de familiestichting Aart van 't 
Ne1, nr. 25. 15e jg .• dec. 2007. Familieleden stellen 
zich voor [Beuker, Klomp. Van 't Net. Fraanje]. 
De profeet van de Veluwe (Callenbach - Meer
burg), nr. 76, 23e jg .• najaar 2007. Verv. Brieven uit 
Indië. 1919-1937. 
Ouia nominor viromandua. nr. 26, 15e jg., dec. 
2007. Kwst. Anna Maria Beeckmans [1884 Boom 

1964. tr. ald.1921 Karel Lodewijk Vermant; 9 gen.: 
-, Carsauw, Assel berg, Van der Donck]. 
Stichting Jacobus Lautenbach 153zl'38 tot 1611. 
familieblad nr. 39, dec. 2007. Woonhuis Jacobus 
Lautenbach [ te Leeuwarden rond 1600 ]; Aan v. fa
milie boek (7). 
Studiegroep Geslachten Drost. Med. jg. 16, nr. 4. 
dec. 2007. Parenteel Johann (Jan) Drost [geb. Gro
ningen 1890; fragment]; jg.17. nr. 1. april 2008. 
Terebinth (www.terebinth.nl). juni 2008. Graven 
op internet: Nieuwsbrieven [www adressen]; Fu
neraire wandelingen: Rustoord in Diemen; Reli
gieus erfgoed op begraafplaatsen. 
Terug in de tijd. aanv. op pag. 491: nr. 105. febr. 
2008. 
Turfkroniek.14e jg .• nr.1. dec. 2007. In Memoriam 
Wim Namink; The Life Story of Johan Veelen
turf; Verv. Stamboom Veelenturf; nr. 2, april 2008. 
Verv. Stamboom [Johannes Veelenturf (1867-1947) 
en zijn gezin]. 
Uit welke beker. nr. 28. Be jg., dec. 2007; nr. 29, 
9e jg., maart 2008. Landverhuizers in Friesland 
[Kroes]. 
Van Aggelen Kronieken (Van Aggelen), nr. 70, 
juli, nr. 71, dec. 2007. 
't Vandermeulenkrantje. nr. 60, 3oe jg., lente 2008. 
Vandermeulen te Sint-Niklaas [2oe eeuw-heden]. 
Van Mecken tot Mekke. jg. 24 (2007), no. 2; no. 3. 
De wapens op de grafzerk van Joachim Mecke 
[over!. Münden 1589; Mecke, Reinharter, Fischer, 
von Hes berg]; 25e jg. ( 2008), no. 1. Familie Mecke 
te Münden [16e eeuw]. 
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), nr. 63. 25e jg .• 
nov. 2007. 25 jaar de nieuwsbrief van de families
tichting [fotokroniek]. 
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